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Політика дисципліни Академічна доброчесність. Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на 

використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в 

роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади 

можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату. 

Відвідування занять. Здобувачі вищої освіти зобов’язані: дотримуватися 

вимог законодавства, Статуту Університету; відвідувати усі види 

навчальних занять; вчасно інформувати деканат про неможливість 

відвідувати навчальні заняття, складати (перескладати) екзамени, заліки 

тощо через поважні причини; подати підтверджувальні документи, що 

засвідчують поважну причину, яка унеможливила відвідування 

навчальних занять, складання (перескладання) екзаменів, заліків тощо. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. Під час виконання 

індивідуальних завдань творчого характеру здобувачі вищої освіти 

досліджують та аналізують інноваційні процеси в галузі освіти, креативно 

підходять до пошуку джерел та формують схеми вирішення завдань у 

проведенні експерименту. 

Що будемо вивчати? Формування у майбутніх фахівців знаня основних традицій у вивченні 
феномена влади, концептуальними підходами до аналізу та інтерпретації 
явища, сутністю і специфікою політичної влади, механізмами принципами 
та процедурами державного управління як практичного вияву політичної 
влади. Вивчення дисципліни полягають в теоретичній та практичній 
підготовці студентів фаху з питань: оволодіти теоретичними 
перспективами і напрямками у вивченні політичної влади; з'ясувати 
сутність, особливості , форми і механізми політичної влади; визначити 
специфіку і особливості окремих форм політичної влади. 

Чому це треба вивчати? Оволодіння теоретичними перспективами і напрямками у вивченні 
політичної  влади, з'ясувати сутність, особливості , форми і механізми 
політичної влади, визначити специфіку і особливості окремих форм 
політичної влади. 

Яких результатів можна 

досягнути? 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
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 Здатність бути критичним і самокритичним. 
Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Навички міжособистісної взаємодії. 

Здатність працювати в команді. 
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. 

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології.  

Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду 

розуміння природи виникнення, функціонування та розвитку психічних 

явищ. 

Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків. 

Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та 

узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел . 

Здатність використовувати валідний і надійний психодіагностичний 

інструментарій. 

Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, 

формулювати аргументовані висновки та рекомендації. 

Здатність дотримуватися норм професійної етики. 

Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання 

та саморозвитку. 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні 
проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання. 

Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування 

психічних явищ в контексті професійних завдань 

Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних 

завдань. 

Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну 

позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних 

особливостей співрозмовника 

Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно 

ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові 

відмінності. 

Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку. 

Зміст дисципліни Теорія держави в політичній філософії.  

Визначення влади в політичній філософії. 

Теорія держави у вітчизняній політології.  

Психофізіологічна концепції влади. 

Загальна теорія кратологія.  

Влада, як психологічне явище. 

Мотивація влади в політичній психології. 

Тривимірна структура носіїв влади. Система взаємовідносин носіїв 

влади в політичній психології. 

Джерела влади. Використання джерел влади в політичній 

діяльності. 

Системно-психологічний опис принципів влади. Ефективність влади. 

Форми вимірювання та аналізу влади. Систематизовані описи форм 

влади. 

Сприйняття і розуміння влади. 

Системно-психологічний опис влади. Психологія влади. 

Обов’язкові завдання Опрацювання теоретичного матеріалу, виконання практичних та 
самостійних завдань, поточного, підсумкового контролю та ІНДЗ. 



  

Міждисциплінарні зв’язки Міждисциплінарні зв’язки з дисциплінами: загальна та вікова психологія, 

соціальна психологія, психологія особистості, експериментальна 

психологія. 
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