
 

 

Силабус навчальної дисципліни 

« Політологія» 

 

Факультет:  Х та ХТ 

Кафедра:  філософії та українознавства 

Викладач: Патеріло О.М. 

Рівень вищої освіти  

Статус дисципліни Вибіркова 

Семестр/тетраместр  

Обсяг дисципліни, кре-

дити ЄКТС/загальна кі-

лькість годин 

3,0/90годин 

Чому це цікаво/потрібно 

навчати/МЕТА дисцип-

ліни 

Студент отримує можливість зрозуміти сутність політичного процесу 

вивчаючи його політологічні моделі. В процесі вивчення таких моде-

лей засвоюється політична термінологія, розвиваються аналітичні та 

синтетичні спроможності особистості.    

Чому можна навчитись 

(результати навчання) 

Вміти: 

-з’ясовувати / розуміти загальну сутність політичного процесу, шля-

хом творчого аналізу окремих політичних явищ,  

-знати та вміти застосовувати певні політологічні моделі політичного 

процесу, 

- -навчитись розуміти та застосовувати відповідну політологічну тер-

мінологію, 

-розвивати особистісні здібності творчого / креативного мислення в 

процесі аналізу політичних явищ, 

-вправно користуватися набутим досвідом у подальшому 

Зміст дисципліни  Політична система суспільства та характеристика її основних елеме-

нтів 

1. Предмет, метод і структура політології. 

2. Політичні доктрини сучасності. 

3. Політика як соціальне явище. Феномен влади 

4.Політична система: елементи, структура, функції.  Політична влада 

та її державне уособлення. Проблема походження держави. 

5. Історія виникнення та розвитку державності. Форми державного 

устрою, державного правління. 

6. Політичний режим. Політичні партії та партійні системи. 

7. Політична теорія та ідеологія як результат усвідомлення практич-

ного досвіду політичного процесу, визначні політичні теорії та ідео-

логії в історії. 
 8. Політика і економіка. Політика і соціальна сфера суспільства 

 

Види занять Лекції, семінарські заняття  

Пререквізити (переду-

мови вивчення дисцип-

ліни) 

Дисципліни:  філософія, історія України, історія економічних вчень, 

логіка  

Інформаційне забезпе-

чення з фонду та репо-

1. Конспект  лекцій з дисципліни «Політологія» за освітнім рівнем 

«Бакалавр»  для студентів спеціальностей:  «051 – Економіка», «072 – 



 

зитарію ДВНЗ УДХТУ Фінанси, банківська справа та страхування», «073 – Менеджмент», 

«075 – Маркетинг», «123 – компьютерна інженерія», «151 – автомати-

зація та компютерно-інтегровані технології», «152 – метрологія та 

інформаційно-вимірювальна техніка», «122 – компютерні науки», 

«144 – теплоенергетика», «131 – Прикладна механіка», «133 – галузе-

ве машинобудування» 

/ Укл. О.М. Патеріло. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 105 с. 

2. Патеріло О. М. Курс лекцій з дисципліни «Політологія» для студе-

нтів освітнього рівня "Бакалавр"економічних спеціальностей / Укл. 

О.М. Патеріло. - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019.-62 с. 

3. Патеріло О. М. Курс лекцій з дисципліни «Політологія» для студе-

нтів 1-го курсу технологічних спеціальностей / Укл. О.М. Патеріло. - 

Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. - 60 с. 

4. Методичні вказівки до виконання індивідуальних занять і тестових 

завдань з курсу «Філософія» / Укл. Башкеєва О.М. .Дніпро,:ДВНЗ 

УДХТУ,2019. 

  5.  Методичні вказівки з самостійної роботи студентів з гуманітар-

них дисциплін для студентів усіх спеціальностей./Укл. Чичков А.Г.-

Дніпро:ДВНЗ УДХТУ.2021. 

 

Поточний та семестро-

вий контроль 

Індивідуальні тестові завдання, тематичні опитування,доповіді, екс-

прес-контроль,  залік  

 

Електронний ресурс ди-

сципліни 

http://do.udhtu.edu.ua/moodle/course/  

 

http://do.udhtu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=329

