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Статус дисципліни Навчальна дисципліна  вибіркового компоненту 

Загальний обсяг дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 

4/120 

Обсяг дисципліни (години) та 

види занять 

Денна форма: лекції  (30 год.), практичні (30 год.), самостійна робота (60 

год.) 

Заочна форма: лекції (6 год.), практичні (8 год.), самостійна робота (106 

год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність.  Очікується, що роботи здобувачів 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 здобувача 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; 

ліквідовувати академічну заборгованість у встановлені терміни. 

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?  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. 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

- 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.  
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- Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та зарубіжного 

досвіду розуміння природи виникнення, функціонування та розвитку 

психічних явищ.  

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

- Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел.  

- Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну 

позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних 

особливостей співрозмовника.  

- Досліджувати соціально-психологічні явища: міжособисті стосунки, 

розрізняти соціально-психологічні типи особистості; використовувати 

механізми перцепції: визначати об’єкти соціально-психологічного 

дослідження, обирати соціально-психологічні методики та складати план-

проспект соціально-психологічного дослідження. 

Зміст дисципліни Теорія держави в політичній філософії. 

Визначення влади в політичній філософії. 

Теорія держави у вітчизняній політології. 

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. 

Обов’язкові завдання Опрацювання теоретичного матеріалу, питань до практичних занять, 

виконання модульного та підсумкового тестування, ІНДЗ. 

Міждисциплінарні зв’язки Загальна та вікова психологія, соціальна психологія, психологія 

особистості, психологія сім’ї, експериментальна психологія, політична 

психологія 

Інформаційне забезпечення 

(з репозитарію,  фонду 

бібліотеки УДПУ та ін.) 

1. Абизов В. Є., Кремень В. Г. Політичне рішення: механізм прийняття. 

К., 1995.  

2. Амосов М. Світ на порозі XXI століття : Вісн. НАН України. 1999. № 

10. 

3. Андрущенко В. П., Михальченко М. І. Сучасна соціальна філософія: 

Курс лекцій. К., 1996.  

4. Бебик В. М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, 

практика: [Моногр.]. К., 2000.  

5. Бебик В. М. Політологія: теорія, методологія, практика: Підруч. К., 

1997. 

6. Білоус А. О. Політичні об’єднання України. К., 1993 

Поточний контроль Виконання практичних завдань, тестовий контроль, виконання завдань 

самостійної роботи, ІНДЗ, презентацій. 

Підсумковий контроль Залік 

 


