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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Політологія  

Рівень вищої освіти  Бакалавр  

Викладач (-і) Кобута Лариса Петрівна 

Контактний телефон 

викладача 

067 9505985 

E-mail викладача larysa.kobuta@pu.if.ua  

Формат дисципліни 2. Цикл професійної підготовки. 

2.1 Обов’язкові дисципліни 

2.1.1 Теоретична підготовка 

Обсяг дисципліни 90 год. Кількість кредитів ECTS – 3 

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua 

Консультації Понеділок 15.00 – 17.00 

2. Анотація до курсу 

 

Навчальна дисципліна «Політологія» спрямована на формування у студентів цілісного 

уявлення про політичну сферу життя суспільства і закономірності її функціонування. 

Програма курсу розкриває зміст політичних інститутів та процесів, характеризує 

сучасну державу як базовий елемент політичної системи та політичного режиму, 

покликана формувати політичну свідомість та політичну культуру студентів, їх активну 

громадянську позицію.  
 

3. Мета та цілі курсу  

 

Метою викладання навчальної дисципліни „Політологія” є надання студентам наукових 

знань про основні категорії політичної науки, засвоєння ними концептуальних підходів 

щодо процесів розбудови демократичної держави, закономірностей переходу від 

тоталітаризму до демократії, формування самостійного та критичного ставлення до 

державотворчих процесів, політичної свідомості та політичної культури, забезпечення 

політичного аспекту підготовки висококваліфікованих фахівців, що мають політично-

моральну громадянську позицію, розвиток політичного мислення.  

Завдання: вивчення сутності, теорії та методології політології як науки; розвиток 

здібностей розуміння політичних відносин і процесів; набуття навичок і вмінь 

практичного застосування теоретичних, прикладних та інструментальних компонентів 

політичного знання; аналіз міжнародного політичного життя, геополітичного становища 

і політичних процесів в Україні, її місця, статусу і відповідальності у сучасному 

політичному  

світі.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:  

- історію зародження і розвитку політології,  

- предмет та структуру політичної науки, 
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- інструментарій політології: понятійно-категоріальний апарат, методи, принципи, 

функції, закони,  

- сутність та зміст політичного життя, місце та роль політики в житті сучасного 

суспільства,  

- інституціональні (політичні інститути, політична влада, політична система, 

політичний режим, політичні партії) та соціокультурні аспекти політики,  

- специфіку функціонування політичного ринку та його складових елементів,  

- особливості існуючих у світовій політичній практиці типів виборчих систем,  

- тонкощі виборчої інженерії як легального засобу впливу на виборчий процес,  

- причини зародження, сутність, типологію та шляхи врегулювання політичних 

конфліктів.  

вміти:  

- володіти поняттями і термінами сучасної політичної науки,  

- користуватися джерелами та фаховою політологічною літературою,  

- застосовувати отримані теоретичні знання на практиці, аналізуючи сучасні актуальні 

проблеми політичного життя України та інших країн світу,  

- створювати навколо себе атмосферу політичної толерантності, вести політичні 

дискусії та аргументовано відстоювати власну громадянську позицію з врахуванням 

норм моралі, етики і політичної культури.  

  
 

4. Результати навчання (компетентності) 

Результатами навчання в ОК «Політологія» є зокрема здобуття таких компетентностей, 

зазначених в ОП «Українська мова і література»: 

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.  

ЗК 4. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК 5. Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК 8. Здатність працювати в команді та автономно. 

ЗК 10. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 11. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

А також: 
Компетенції соціально-особистісні:  

- здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.,  

- ерудованість, креативність, адаптивність і комунікабельність,  

- патріотизм і толерантність.  

Загальнонаукові компетенції:  

– базові знання в галузі політичної науки,  

– розуміння процесу становлення і розвитку політичної системи України,  

- здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку політичної сфери 

суспільства  

Інструментальні компетенції:  

– дослідницькі навички пошуку відповідної літератури у матеріалах бібліотек,  

- навички вмілого використання політологічної інформації,  

- здатність до застосування відповідної термінології з політологічної проблематики у 

фаховому спілкуванні,  

Професійні компетенції:  

– здатність використовувати свої професійні знання для аналізу політичні подій, явищ та 

процесів у країнах, мова яких вивчається,  



- вміння  поєднувати свою професійну діяльність з громадянською активністю,  

- здатність практично застосовувати набуті знання під час участі у виборах, у суспільно-

політичних організаціях і рухах.  
 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 16 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 14 

самостійна робота 60 

 

 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

3-й семестр 035 філологія ІІ курс вибірковий 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання, 

год. 

Вага оцінки Термін 

виконан

ня 

Тема 1. 

Політологія 

як навчальна 

дисципліна 

 

Лекція 2 

год.  

1. Дзюбко І.С., 

Циганков П.А. До 

питання про предмет 

політології // 

Український 

історичний журнал. – 

1991. - № 7. 

2. Рябов С.Г. Структура 

знань про політику // 

Політологічні читання. 

– 1994. - № 1. 

3. Алмонд Г. 

Политическая наука: 

история дисциплины // 

Политические 

исследования. - 1997. - 

№6. 

4. Белов Г.А. О системе 

политических наук и 

политологии // Вестник 

МГУ. Социально-

политические 

исследования. – 1991. - 

№ 1. 

5. Дегтярев А.А. 

Методы 

политологических 

исследований // 

Вестник МГУ. 

Политические науки. – 

1996. - № 6.. 

6. Дегтярев А.А. 

конспект 

лекції, 

самостійне 

опрацюван-

ня окремих 

питань 

заданої 

теми 2 год. 

 

5 б. 

(перевірка 

під час 

контролю 

самостійної 

роботи). 

 

Вересень 

2019 р. 



Предмет и структура 

политической науки // 

Вестник МГУ. 

Политические науки. – 

1996. - № 4. 

7. .Ильин М.В., Коваль 

Б.И. Что есть политика 

и что есть наука о 

политике // 

Политические 

исследования. – 1994. - 

№ 4. 

Тема 2. 

Політика як 

соціальне 

явище. 

Лекція 2 

год.  

1.Волинка К. Поділ 

влади і конституційно-

правова 

відповідальність як 

гарантія прав і свобод 

людини в Україні // 

Нова політика. – 1998. - 

№4. 

2.Колбеч Г.К. Політика: 

Основні концепції в 

суспільних науках / 

Пер. з англ. 

О.Дем’янчука. – 

К.,2004. 

3.Кравченко Ю., Чечель 

В. Легітимність 

політичної влади й 

можливість її 

досягнення // 

Політологічні читання. 

– 1993. - № 2. 

4. Лазоренко О. Влада в 

Україні: нетривіальний 

політичний аналіз для 

можновладців і тих, хто 

хоче ними бути. –К., 

1999. 

5. Молчанов М. 

Ідеологія влади: віхи 

історії // Політологічні 

читання. – 1992. Вип. 2. 

6. Парсонс Вейн. 

Публічна політика: 

вступ до теорії й 

практики аналізу 

політики: Пер. з англ. – 

К., 2006.  

7. Пойченко А.М. 

Політика: теорія і 

технологія діяльності. – 

конспект 

лекції, 

самостійне 

опрацюван-

ня окремих 

питань 

заданої 

теми 2 год. 

 

5 б. 

(перевірка 

під час 

контролю 

самостійної 

роботи). 

Вересень 

2019 р. 



К., 1994. 

8. Рікер П. Навколо 

політики. – К., 1995. 

9. Рябов С.Г. Політика 

як соціальне явище. // 

Політологічні читання. 

– 1991. - № 2. 

10. Рябов С.Г. 

Державна влада і 

проблеми авторитету і 

легітимності. – К., 1996. 

11. Чорний В.М. 

Політика як соціальне 

явище і методи її 

дослідження // Трибуна. 

– 1994. - № 3-4. 

12. Авторханов А. 

Технология власти. – 

М., 1991. 

 

Тема 3. 

Політична 

система 

суспільства. 

 

Лекція 2 

год. 

Семінар-

ське 

заняття 2 

год. 

1. Гавриленко І. 

Політична система 

суспільства // 

Політологічні читання. 

– 1993. - № 1. 

2. Журавський В.С. 

Політична система 

України: проблеми 

становлення і розвитку. 

Правовий аспект. – К., 

1999 

3. Зіллер Ж. Політико-

адміністративні 

системи країн ЄС: 

Порівняльний аналіз: 

Пер. з франц. – К., 

1996. 

4. Лісничий В.В. 

Політичні та 

адміністративні 

системи зарубіжних 

країн: Навчальний 

посібник. – 2-ге 

видання, виправлене. – 

К., 2004. 

5. Лузан А. Політична 

система // 

Політологічні читання. 

– 1993. - №1. 

6. Політична система 

сучасної України: 

особливості 

конспект 

підготовки 

до 

семінарсь-

кого 

заняття, 

індивідуаль

ні виступи 

на задані 

теми  4 год. 

 

5 б. 

(вибірково, 

під час 

опитування 

на 

семінарі). 

Вересень 

2019 р. 



становлення, тенденції 

розвитку. / За ред. Ф.М. 

Рудича. – К., 1998. 

7. Політична система 

України: проблеми 

становлення і розвитку: 

монографія. { 

В.С.Великочий, 

М.А.Геник, 

Г.О.Дичківська та ін}; 

За ред. 

В.І.Кафарського. – К., 

2008. 

8. Сікора І. Проблема 

легітимності політичної 

системи і державності в 

перехідних 

суспільствах // 

Політологічні читання. 

– 1992. - № 1 

9. Якушик В. Політична 

система та політичний 

режим // Політична 

думка. – 1994. - № 2. 

10. Анохин М.Г. 

Политические системы: 

адаптация, динамика, 

устойчивость. – М., 

1996. 

11. Каменская Г.В., 

Родионов А.В. 

Политические системы 

современности. – М., 

1994. 

Тема 4. 

Держава як 

основний 

інститут 

політичної 

системи. 

Політичні 

режими. 

Лекція 2 

год. 

Семінар-

ське 

заняття 2 

год. 

1. Баран В. Теорія 

тоталітаризму: ґенеза і 

сутність // Сучасність. – 

1996. - № 8. 

2. Дем’яненко Б. 

Порівняльний аналіз 

фашистської та 

сталінської моделей 

тоталітаризму // Нова 

політика. – 1999. - № 3. 

3. Рутар С. Держава як 

основний елемент 

політичної системи // 

Розбудова держави. – 

1993. - № 7. 

4. Рябов С.Г. 

Політологічна теорія 

держави. – К., 1996. 

конспект 

підготовки 

до 

семінарсь-

кого 

заняття, 

індивідуаль

ні виступи 

на задані 

теми  4 год. 

5 б. 

(вибірково, 

під час 

опитування 

на 

семінарі). 

Жовтень 

2019 



5. Сухонос В.В. 

Динаміка сучасного 

державно-політичного 

режиму в Україні: 

антиномія 

демократизму і 

авторитаризму: 

Монографія. – Суми, 

2003. 

6. Трубайчук А., 

Розумнюк В. Три 

іпостасі тоталітаризму. 

// Нова політика. – 

1998. - №4. 

7.Удовиченко В. 

Соціальна держава: 

пошук оптимально 

прийнятної моделі 

соціально-економічного 

розвитку // Соціологія: 

теорія, методи, 

маркетинг. - 1999. - № 

1. 

8. Шемшученко Ю. 

Проблеми розбудови 

української 

державності // Право 

України. -  1997. - № 1. 

9.Якушик В. 

Різноманітність форм 

правління // 

Філософська та 

соціологічна думка. – 

1990. - № 10. 

10.Якушик В.М. 

Різновиди політичних 

режимів // Віче. – 1995. 

- № 9. 

11.Ярош Б. 

Тоталітарний режим на 

західноукраїнських 

землях. 30-50-ті роки 

ХХ ст. – Луцьк, 1995. 

12. Андерсон Р.Д. 

Тоталитаризм: 

концепция или 

идеология? // Полис. – 

1993. - № 3. 

13.Арендт Х Истоки 

тоталитаризма. – М., 

1996. 

 



Тема 5. 

Політичні 

партії, 

партійні 

системи, 

суспільно-

політичні 

організації і 

рухи. 

 

Лекція 2 

год. 

Семінар-

ське 

заняття 2 

год. 

1. Базовкін Е., Кремінь 

В. Партії та громадські 

об’єднання України. – 

К., 1994. 

2. Білоус А. Виборче 

законодавство та 

партійна система 

України в порівнянні з 

деякими країнами ЄС 

та Східної Європи // 

Нова політика. – 1999. - 

№ 1. 

3. Білоус А. Політичні 

об’єднання України. – 

К., 1993. 

4. Воронкова В. 

Консерватизм // 

Політологічні читання. 

– 1992. - № 2. 

5. Гавриленко І. Чи 

потрібна  державі 

ідеологія // Віче. – 1996. 

- № 4. 

6. Гарань О.В. Убити 

дракона (з історії Руху 

та нових партій 

України). – К., 1993. 

7. Гелей С. 

Консерватизм у 

політичній практиці 

сучасної України // 

Українські варіанти. – 

1998. - № 1. 

8. Голубуцький О., 

Кулик В. Консерватизм 

– ідеологія порядку, 

стабільності і 

добробуту. – К., 1995. 

9. Заблоцький В. 

Феномен лібералізму // 

Схід – 1998. - № 6. 

10. Костилєва С., 

Ворошилов О. Нові 

тенденції в розвитку 

політичних партій 

України // Нова 

політика. – 1996. - № 6 

11. Мигул І. Політичні 

ідеології: порівняльний 

аналіз. – К., 1997. 

12. Політичні партії 

України / За ред. проф. 

конспект 

підготовки 

до 

семінарсь-

кого 

заняття, 

індивідуаль

ні виступи 

на задані 

теми  4 год. 

 

5 б. 

(вибірково, 

під час 

опитування 

на 

семінарі). 

 

Жовтень 

2019 р. 



В.М. Якушика. – К., 

1996. 

13. Пуфлер Е. Партійна 

система незалежної 

України: особливості 

формування, тенденції 

подальшої 

трансформації // Нова 

політика. – 1997. – № 1. 

14. Шведа Ю. 

Політична система 

України на шляху до 

поляризованого 

плюралізму // 

Українські варіанти. – 

1998. - № 3-4. 

 

Тема 6. 
Вибори і 

виборчі 

системи. 

 

Лекція 2 

год. 

Семінар-

ське 

заняття 2 

год. 

1. Бебик В.М. 

Маркетинг і 

менеджмент виборчої 

кампанії.- К., 1997. 

2. Бебик В.М. 

Менеджмент виборчої 

кампанії. Ресурси. 

Технології. Маркетинг.- 

К., 2001. 

3. Бебик В.М. 

Політичний маркетинг і 

менеджмент.- К., 1996. 

4. Богомолов Б.А., 

Пойченко А.М.   Як 

перемогти на виборах: 

Науково-методичний 

збiрник.Ч.1. – К. ,1993. 

5. Варій М.Й. 

Політико-психологічні 

передвиборні та 

виборчі технології.- К., 

2003.  

6. Душин И., Сысун 

А., Ложкин Б. Выборы. 

Технологии 

избирательных 

кампаний.- Харьков, 

1998. 

7. Малкин Е., 

Сучков Е. Основы 

избирательных 

технологий и 

партийного 

строительства. – М., 

2003 г. 

конспект 

підготовки 

до 

семінарсь-

кого 

заняття, 

індивідуаль

ні виступи 

на задані 

теми  4 год. 

 

5 б. 

(вибірково, 

під час 

опитування 

на 

семінарі). 

 

Листо-

пад  2019 

р. 



8. Малкин Е., 

Сучков Е., 

Политические 

технологии. М., 2008. 

9. Сегела Ж. 

Національні 

особливості полювання 

за голосами.- К.: 

Вагриус, 1999.  

10. Слісаренко І. Ю. 

Паблік рилейшнз у 

системі комунікації та 

управління: Навч. 

Посіб.- К.: МАУП, 

2001.  

11. Сучасний 

виборчий PR / Кер.авт. 

кол. В.В. Лісничий.- К., 

2004. 
 

Тема 7. 
Політична 

еліта і 

політичне 

лідерство. 

 

 

Лекція 2 

год. 

Семінар-

ське 

заняття 2 

год. 

1. Бебик В. Еліта, 

елітаризм, лідерство // 

Віче. – 1993. - № 7. 

2. Вовканич. Еліта – 

найбільш конвертована 

валюта // Віче. – 1997. - 

№ 5. 

3. Выдрин Д.И. 

Политический лидер и 

проблемы его 

формирования. – К., 

1990. 

4. Головатий М. 

Проблеми і біль 

становлення 

української еліти // 

Нова політика. – 1999. - 

№ 2. 

5. Кіс І. Виборчі 

системи та їх політичні 

наслідки // Нова 

політика. – 1996. № 2-3 

6. Кухта Б., Теплоухова 

Н. Політичні еліти і 

політичне лідерство. – 

Львів, 1995. 

7. Малахов В. 

Інтелігенція та еліта: 

становлення в сучасній 

Україні // Політична 

думка. – 1994. - № 3. 

8. Полохало В. 

конспект 

підготовки 

до 

семінарсь-

кого 

заняття, 

індивідуаль

ні виступи 

на задані 

теми  4 год. 

 

5 б. 

(вибірково, 

під час 

опитування 

на 

семінарі). 

 

Листо-

пад 2019 

р. 



Правляча еліта та 

контреліта в сучасній 

Україні // Демократія в 

Україні. Минуле і 

майбутнє. – К., 1993. 

9. Почепцов Г. 

Виборчий імідж // Нова 

політика. – 1998. - № 3. 

10. Рябов С. Політичні 

вибори. – К., 1998. 

11. Блондель М. 

Политическое 

лидерство. – М., 1992. 

12. Шмакова Г.П. Типы 

лидерства в социологии 

Макса Вебера // 

Социологические 

исследования. – 1988. - 

№ 5. 

Тема 8. 
Політична 

свідомість і 

політична 

культура. 

 

Семінар-

ське 

заняття 2 

год. 

1. Буцевицький В. 

Проблеми політичної 

культури в Україні в 

процесі 

державотворення // 

Нова політика. – 1999. - 

№ 1. 

2. Головаха Є. 

Особливості політичної 

свідомості // 

Політологічні читання. 

– 1992. - № 1. 

3. Лісовий В. Поняття 

політичної культури і 

сучасний стан 

політичної культури в 

Україні // Розбудова 

держави. – 1993. - № 3. 

4. Макаренко Е., 

Коваль О. Специфіка 

поняття “політична 

культура суспільства” // 

Нова політика. – 1997. - 

№ 6. 

5. Пахомов Ю. 

Політична культура 

посттоталітарної доби // 

Політологічні читання. 

– 1992. - № 2. 

6. Дженусов А.И. 

Политическая 

культура: 

концептуальные 

конспект 

підготовки 

до 

семінарсь-

кого 

заняття, 

індивідуаль

ні виступи 

на задані 

теми  2 год. 

 

5 б. 

(вибірково, 

під час 

опитування 

на 

семінарі). 

 

Грудень 

2019 р. 



аспекты // Социально-

политический журнал. 

– 1994.- № 11-12 

7. Сергиенко П.А. 

Массовое политическое 

сознание. – К., 1991. 

8. Чередниченко А.П. 

Политическое сознание 

и политическая 

культура. – К., 1990. 

Тема 9. 

Політичні 

конфлікти та 

шляхи їх 

подолання.  

 

Семінар-

ське 

заняття 2 

год. 

1. Бекешкіна І.Є. 

Конфліктологічний 

підхід до сучасної 

ситуації в Україні. – К., 

1994. 

2. Коляденко В. 

Технології 

регулювання 

конфліктів // Нова 

політика. – 1997. - № 5. 

3.Кульчар К. 

Политический 

конфликт // 

Политология вчера и 

сегодня. – Вып. 3. – М., 

1991. 

4. Маруховська О. 

Врегулювання 

етнополітичних 

конфліктів: наука чи 

мистецтво // Віче. – 

1998. - № 1. 

5. Мацієвський Ю. 

Деякі проблеми теорії 

конфліктів та 

насильства // Генеза. – 

1995. - № 3. 

6. Небоженко В.С. 

Соціальна 

напруженість і 

конфлікти в 

українському 

суспільстві. – К., 1994. 

7. Пірек М.І. Основи 

конфліктології. – К., 

1997. 

8. Томенко М. Реальні 

та удавані конфлікти в 

державній владі // 

Політична думка. – 

1997. - № 1. 

9. Авксентьев В.А. 

конспект 

підготовки 

до 

семінарсь-

кого 

заняття, 

індивідуаль

ні виступи 

на задані 

теми  2 год. 

 

5 б. 

(вибірково, 

під час 

опитування 

на 

семінарі). 

 

Грудень 

2019 р. 



Этнические конфликты, 

история и типология // 

Социс. – 1996. - № 12. 

10. Джаконини В. 

Дарендорф: Теория 

конфликта. 

Политология вчера и 

сегодня. – Вып. 2. – М., 

1990. 

11. Дойч М. 

Разрешение конфликта. 

Конструктивные ы 

деструктивные 

процессы // Социально-

политический журнал. 

– 1997. - № 1. 

12.Кульчар К. 

Политический 

конфликт // 

Политология вчера и 

сегодня. – Вып. 3. – М., 

1991 
 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система 

оцінювання курсу 

Оцінювання здійснюється у рамках 100-бальної 

університетської  шкали 

Розподіл балів за видами навчальної роботи. 

Усні відповіді на семінарських заняттях, участь в 

обговореннях і дискусіях – 30 балів (не менше 3 

індивідуальних виступів – по 5 балів кожний, участь у 

дискусіях – по 5 балів за кожне заняття); 

Письмова контрольна робота – 20 балів; 

Виконання індивідуального завдання – 20 балів. 

Підготовка індивідуального завдання здійснюється у 

письмовій формі або у формі презентації на поточному або 

ж підсумковому занятті; 

Підсумкове залікове заняття у формі колоквіуму – 30 балів. 

Проводиться на останньому практичному занятті, дозволяє 

з'ясувати рівень засвоєння студентами знань, оволодіння 

вміннями й навичками з тематики курсу. 

Вимоги до письмової 

роботи 

Контрольна робота проводиться у письмовій формі. 

Студентам пропонується 4 завдання, два з яких – на знання 

теоретичних питань , оцінюються по 8 балів кожне , третє – 

пояснення терміну чи поняття – 2 бали за правильну 

відповідь, четверте тестове завдання – одна правильна 

відповідь із чотирьох пропонованих – 2 бали. Час 

виконання роботи – 30 хв. 

Семінарські заняття Семінарські заняття покликані утвердити у студентів 

конкретні знання з дисципліни, розвивати мислення, 

формувати навички розробок презентацій з обраних тем, 

публічних виступів, умінню проводити дискусії на 

актуальні теми з сучасного політичного життя України, 



демонструвати власну громадянську позицію. 

Теми семінарських занять: 

Тема 1. Політична система суспільства. 

Тема 2. Держава як основний інститут політичної системи. 

Типологія політичних режимів. 

Тема 3. Політичні партії та партійні системи. 

Тема 4. Вибори і виборчі системи. 

Тема 5. Політичні еліти і політичне лідерство. 

Тема 6. Політична свідомість і політична культура. 

Тема 7. Політичні конфлікти та методи їх розв’язання.  

 

Умови допуску до 

підсумкового контролю 

Студент допускається до підсумкового залікового контролю 

(колоквіуму) за умови виконання названих видів навчальної 

роботи, за відсутності невідпрацьованих пропущених 

занять, негативних оцінок, при набраній кількості балів 26 і 

більше 

7. Політика курсу 

 
Політика курсу “Політологія” передбачає перездачу усіх пропущених занять та 

незадовільних оцінок. За умови відсутності студента (-ки) на лекції чи семінарському 

занятті без поважної причини, отримання негативної оцінки на семінарських заняттях або ж 

невчасного виконання індивідуальної роботи визначений день для відпрацювання 

пропущених аудиторних занять, негативних оцінок та перездачі індивідуальних робіт – 

понеділок, 15.00 год. – 17.00 год. Підставою для звільнення студентів від відпрацювання 

пропущених занять з поважної причини є медична довідка або заява студента погоджена у 

деканаті. У випадку плагіату, виявів академічної недоброчесності (списування), 

недобропорядної поведінки в аудиторії викладач пропонує студентові (-ці) повторно 

виконати необхідний вид роботи.  

 
 

8. Рекомендована література 

 



Базова література  

Бебик В.М. Політологія. Теорія. Методологія. Практика. – К., 1997.  

Бебик В.М. Основи теоретичної та практичної політології: Підручн. – К., 1994.  

Бодуен Ж. Вступ до політології. – К., 1995.  

Гаджиев К.С. Введение в политическую науку. – М., 1997.  

Гаєвський Б. Українська політологія. – К., 1995.  

Гелей С., Пастушенко Р., Рутар С. Українська політологія: Навч. посібн. – Львів, 1995. – Ч. 1-2. – Львів, 

1996.  

Гелей С.Д., Рутар С.М. Основи політології: Навч. посібн. – К., 2008.  
Головатий М.Ф. Політична психологія: Навч. посібн. – К., 2001.  

Демидов В.И., Федосеев А.А. Основы политологии: Учебн. пособ. – М., 1995.  

Дмитрів І.С., Рудакевич О.М. та ін. Політологія: Курс лекцій. – Тернопіль, 1998.  

История политических и правовых учений / Под. ред. В.С. Нерсесянца. – М., 1995.  

Історія розвитку політичної думки: Курс лекцій / В.В. Мадісон, Л.І. Ларченко та ін. – К., 1996.  

Каменская Г.В., Родионов А.Н. Политические системы современности: Учебн. пособ. – М., 1994.  

Кирилюк Ф.М. Історія зарубіжних політичних вчень Нової доби. Навч. посібник. – К., 2008.  

Кухта Б. З історії української політичної думки. – К., 1994.  

Кухта Б., Теплоухова Н. Політичні еліти і лідери. – 2-ге видання, перероблене і доповнене. – Львів, 1997.  

Лазаренко О.В., Лазаренко О.О. Теорія політології: Навч. посібн. – К., 1996.  

Мадісон В.В., Шахов В.А. Політологія міжнародних відносин: Навч. посібн. – К., 1997.  
Мальцев В.А. Основы политологии: Учебн. для вузов. – М., 1997.  

Матвеев Р.Ф. Теоретическая и практическая политология. – М., 1993.  

Мельник В.А. Политология. – М., 1997.  

Основи політичної науки: Курс лекцій. У 4-х ч. / За ред. Б. Кухти. – К.- Львів, 1997.  

Основи політології: Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей: У 2 ч. – Львів, 1994.  

Основи етнодержавознавства. Підручник / За ред. Ю.І.Римаренка. – К., 1997.  

Панарин А.С. Введение в политологию. – М., 1994.  

Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: Конспект лекцій. Навч. посібн. для студентів вищих навчальних 

закладів освіти України. – К., 2005.  

Політологія: Підручн. / За ред. О.І. Семківа. – Львів, 1994.  

Політологія: Підручн. / І.С. Дзюбко, К.М. Левківський, В.П. Андрущенко та ін. – К., 1998.  

Рудич Ф.М. Політологія: Підручник. – 2-ге вид. – К.,2006.  
Рябов С.Г. Політологічна теорія держави. – К., 1996.  

Рябов С., Томенко М. Основи теорії політики: Навч. посібник. – К., 1996.  

Рябов С. Політичні вибори: Навчальний посібник. – К., 1998.  

Санистебан Л.С. Основы политической науки. – М., 1992.  

Себайн Дж., Торсон Г. Історія політичної думки. – К., 1996.  
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