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ВСТУП
1. Мета дисципліни –забезпечення стійкої системи знань про політичну культуру як
соціальний феномен, зміст сучасних досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених про
формування та вплив політичної культури на соціально-політичні процеси, що дозволить
студентам вільно орієнтуватися в реальних процесах функціонування різних політичних
систем.
2. Вимоги до навчальної дисципліни:
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати характеристику розвитку
вітчизняної й зарубіжної політичної думки, сутність та основні чинники впливу на політичне
життя, політичних відносин і процесів, суб’єктів і об’єктів політики.
2. Вміти аналізувати інформацію щодо феноменів та явищ політичного життя, культурних
процесів та подій; застосовувати основні терміни, категорії і класифікації політології в
аналізі соціально-культурних явищ та процесів; виявляти сучасні тенденції співіснування
різних типів політичної культури в умовах глобалізації та міжкультурного діалогу,
прогнозувати перспективи їх розвитку з урахуванням особливостей перебігу політичних
процесів в умовах глобалізації;
3. Володіти навичками наукового дослідження та використання інформації; критичного
ставлення та прогнозування стосовно соціально-політичних подій та явищ; використання
іншомовних фахових соціально-політичних інформативних джерел.
3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Політична культура» належить до
переліку дисциплін вибору студента та викладається у 7 семестрі бакалаврату в обсязі 72 год.
( 2 кредити ECTS ), зокрема, лекцій -17год., самостійна робота – 55 год. Визначаються
предмет, завдання, теоретичні основи, методології, основні напрямки та проблематика
сучасних досліджень сутності, структури та функцій політичної культури, базових цінностей
та ціннісних орієнтацій громадян в різних типах культури. З’ясовуються соціокультурні
засади політики і політичного життя суспільства та досліджується соціокультурна динаміка
суспільно-політичного життя, приділяється увага проблемам формування політичної
свідомості і політичної культури в умовах трансформації й глобалізації соціальнополітичних відносин. Здійснюється порівняльний аналіз різних типів політичної культури,
визначаються основні актуальні проблеми формування політичної культури в сучасній
Україні.
4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань про сучасні
вітчизняні й зарубіжні дослідження, основну проблематику, дослідницькі підходи та
методології вивчення різноманіття політичних культур шляхом їхньої типологізації. В
результаті навчання студенти мають не лише продемонструвати масив теоретичних знань,
але й засвоїти та використовувати ці знання у своїх самостійних дослідженнях різних типів
політичної культури, вміючи надавати експертну оцінку складним політичним явищам країн
сучасного світу.
5. Результати навчання:
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4.
Методи викладання
автономність та відповідальність)
і навчання
К
Результат навчання
Код
Знати:
предмет,
1
методи, теоретичні основи
Лекція,
1.1 політичних
досліджень,
що самостійна робота
склалися в політології.

Методи
оцінювання

Письмова
контрольна
робота

Відсоток у
підсумковій
оцінці
з
дисципліни
10

1.3

основну
1
проблематику новітніх
Лекція,
досліджень політичної культури та самостійна робота
критично осмислювати ці питання
принципи
1
аналізу типів політичної
Лекція
культури
самостійна робота

1.4

політичні
1
цінності та орієнтації
Лекція
громадян в сучасній Україні
самостійна робота

1.2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

4.1

Експрес
контроль

10

Письмова
контрольна
робота
Експрес
контроль

10

Вміти:
демонструвати
2
знання
Консультація, Усні доповіді,
спеціалізованої
літератури
із самостійна робота презентація
тематики політичної культури
самостійного
дослідження
Пояснювати
2
критерії типології та
Консультація, Експрес
основні характеристики сучасних самостійна робота
контроль
політичних культур
Здійснювати
2
дослідження
Консультація, Експрес
політичних цінностей та ціннісних самостійна робота
контроль
орієнтацій громадян України
Здійснювати
1
експертну
оцінку
Консультація, Усні доповіді,
процесів формування політичної самостійна робота
дискусії,
культури в сучасній Україні
презентація
самостійного
дослідження
виявляти
1
причини
розбіжності
Консультація, Експрес
політичної культури різних верств самостійна робота
контроль
суспільства
готувати
2
рекомендації та матеріали
Консультація, Текст
для громадськості
самостійна робота
рекомендацій
комунікація:
Використовувати
3
порівняльний
Консультація, Усні доповіді,
аналіз вітчизняних та зарубіжних самостійна робота
текст
досліджень політичної культури
рекомендацій
презентувати
3
результати
Консультація, Усні доповіді,
проведених досліджень політичної самостійна робота
дискусії,
культури та здійсненої самостійної
презентація
роботи у вигляді доповідей та
самостійного
повідомлень
дослідження,
текст
рекомендацій
вести
2
полеміку стосовно питань
Консультація, Дискусії
політично культури в умовах самостійна робота
глобалізації та міжкультурного
діалогу
Автономність
та
відповідальність:
Самостійно
4
та
критично
Самостійна
Усні доповіді,
опрацьовувати
літературу
із робота
дискусії
тематики
політичної
культури,
вільно володіти методами аналізу
та синтезу наукової інформації

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4.2

4.3

Вирішувати
4
самостійно комплексні
Самостійна
завдання,
пов’язанні
із робота
верифікацією результатів існуючих
досліджень, та порівнювати їх із
результатами власне проведених
досліджень цінностей політичної
культури
нести
4
відповідальність
за
Самостійна
достовірність
проведених робота
досліджень і пояснень особливостей
формування політичної культури

Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій
Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження

5

5

Структура курсу: курс складається з двох змістових частин. Заняття проводяться у
вигляді лекцій. Завершується дисципліна заліком.
Перша частина присвячена теоретико-методологічним засадам дослідження політичної
культури.
Друга – аналізу типології політичної культури, ціннісних орієнтацій та політичної
поведінки.
Схема формування оцінки:
У змістову частину 1 (ЗЧ1) входять теми 1-4, а у змістову частину 2 (ЗЧ2) – теми 5-8.
Обов’язковим для заліку є відвідування лекцій та написання письмових контрольних робіт.
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння
матеріалу з усіх тем двох змістових частин та виконання самостійних робіт впродовж семестру.

Оцінювання за формами контролю:

Min.
– 24 балів

ЗЧ 1

ЗЧ ІІ

Max.
Min.
– 40 балів
– 24 балів

Max.
– 40 балів

Завдання
для
самостійного опрацювання

12

20

Письмова
робота 1

контрольна

12

20

Письмова
робота 2

контрольна

12

20

12

20

При контролі виконання завдань для самостійного опрацювання оцінці можуть
підлягати: самостійне опрацювання першоджерел; написання рефератів, есе, підготовка
індивідуальних творчих робіт.

Самостійна робота студентів оцінюється в діапазоні від 0 до 20 балів протягом однієї
змістової частини.
По завершенні вивчення кожної змістової частини студент пише письмову
контрольну роботу, яка оцінюється від 0 до 20 балів кожна.
Підсумковий контроль знань студентів проводиться у формі письмового заліку
(письмова контрольна робота). Студент отримує у свій актив певну суму балів (залежно від
ступенів якості відповіді), яка додається до балів, набраних студентом за результатами
поточного контролю.
Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. Залік
виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру. Таким чином,
підсумкова оцінка складається із суми семестрової кількості балів та підсумкової контрольної
роботи. Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критично-розрахунковий
мінімум – 40 балів для допуску до заліку обов’язково пишуть комплексну семестрову контрольну
роботу, яка включає увесь пройдений матеріал і оцінюється у 59 балів. Рекомендований мінімум
для допуску до заліку – 48 балів.

Показники оцінювання знань:
Семестрова
кількість балів

ПКР
(підсумкова
Підсумко
контрольна робота) /залік
ва оцінка

Мінімум

48

12

60

Максиму

80

20

100

м

Шкала відповідності:
Відмінно / Excellent

90-100

Добре / Good

75-89

Задовільно / Satisfactory

60-74

Незадовільно / Fail

0-59

Зараховано /Passed

60-100

Не зараховано / Fail

0-59

№
п/п

1
2
3
4

5
6
7
8
9

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Кількість годин
Назва лекції
Самостійна
Лекції
робота
Частина 1. Методологія досліджень політичної культури
Тема 1. Концепції політичної культури в зарубіжній
2
7
та вітчизняній політології
Тема 2. Сутність, структура та функції політичної
2
6
культури
Тема 3. Політична свідомість як компонент
2
6
політичної культури
Тема 4. Базові цінності політичної культури
1
6
1
Письмова контрольна робота 1
Частина 2. Типологія політичної культури
Тема
5.
Ліберально-демократична
політична
культура
Тема 6. Політична культура авторитарного
суспільства
Тема 7. Політико-ідеологічні засади тоталітаризму
Тема 8. Політичні цінності, ціннісні орієнтації та
політична поведінка
Тема 9. Актуальні проблеми формування політичної
свідомості й політичної культури в сучасній Україні
Підсумкова контрольна робота 2
ВСЬОГО

2

6

2

6
6

1
1

6

2

6

1
17

55

Загальний обсяг 72год., в тому числі:
Лекцій
–17 год.
Самостійна робота – 55 год.
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