ПЛАН
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
з дисципліни «Політологія»
Практичні заняття, годин – 14
Викладач – Шановська О. А.
Обсяг в
годинах
2 год.

4 год.

Назва та стислий зміст
Мета роботи
практичного заняття
Тема 1. Політологія як система знань про політико-владні відносини
Заняття
1.
Політичне
Мета: визначення предмета
життя та політична влада.
політології; ознайомлення з її
Суб’єкти політичного життя
парадигмами,
методами
та
1. Предмет, інструментарій та
категоріями; визначення головних
функції політології.
функцій науки про політику;
2. Виникнення політики. Її
вивчення основних концепцій і
місце і роль у житті
функцій політики; аналіз змісту,
суспільства.
принципів і рис політичної влади,
3. Основні концепції та наукові
механізмів
її
здійснення;
визначення політики.
характеристика
співвідношення
4. Поняття,
природа,
риси
ефективності
та
легітимності
політичної влади.
політичної влади; ознайомлення з
5. Механізм
здійснення
соціальними суб’єктами політичної
політичної влади.
влади
(політичними
елітами,
6. Ефективність та легітимність
політичними лідерами); визначення
політичної влади.
їх місця та ролі в системі владних
7. Політичні еліти та політичні
відносин.
лідери як суб’єкти політичної
влади.
Тема ІІ. Виникнення та еволюція політичної думки
Заняття 2. Історія світових
Мета: з’ясування генезису
політичних доктрин.
політичних ідей та визначення
1. Політична
думка
основних етапів їх розвитку;
Стародавнього Сходу.
знайомство
з
політичними
2. Політичні
доктрини
концепціями Стародавнього світу
античності.
та
Середньовіччя,
розкриття
3. Основні риси політичної
головних засад політичних теорій
думки Середньовіччя.
Нового часу та висвітлення їх
4. Розвиток політичної науки у
впливу на становлення сучасної
Нову добу.
цивілізації.
5. Класичні
та
сучасні
ідеологічні течії.
Заняття
3.
Формування
Мета:
визначення
суспільно-політичної думки в
особливостей та основних напрямів
Україні
української
політичної
думки,
1. Пам’ятки політичної думки
розкриття специфіки трактувань
Київської держави.
проблеми співвідношення влади,
2. Політична думка України у
суспільства, держави й особистості
козацько-гетьманську добу.
в роботах вітчизняних політичних
3. Основні напрямки розвитку
мислителів.
політичної думки в Україні у
другій половині ХІХ – на

початку ХХ ст.
4. Політичні концепції часів
УНР.
5. Українська політична думка
30 – 90-х рр. ХХ ст.
6. Політичні
ідеології
в
пострадянській Україні.
4 год.

Тема ІІІ. Інституційні засади політики
Заняття 4. Політичні
Мета: вивчення системного
системи та політичні режими.
підходу до політики; визначення
1. Поняття
системи
в
структури і функцій політичної
політології.
системи;
опис
механізму
2. Типологія політичних систем.
функціонування
політичної
3. Характеристика вітчизняної
системи; формування критеріїв
політичної системи.
класифікації політичних систем;
4. Типи політичних режимів.
з’ясування сутності політичних
5. Трансформації
політичних
режимів і чинників, які впливають
режимів.
на
демократичний
або
недемократичний
характер
режиму.
Заняття 5. Політичні
інститути: держава, політичні
партії, групи інтересів. Правова
держава
та
громадянське
суспільство
1. Поняття, основні ознаки та
функції
держави
у
політичній
системі
суспільства.
2. Форми
державного
правління та національнотериторіального
устрою
держави.
3. Нові тенденції в розвитку
сучасних
держав:
демократична,
соціальна,
правова держава.
4. Громадянське суспільство,
його структура, функції та
взаємодія з державою.
5. Типологія
партій
та
партійних систем.
6. Становлення багатопартійної
системи в Україні.

2 год.

Мета:
Знайомство
з
головними тлумаченнями поняття
держави; розгляд і порівняльний
аналіз форм державного правління
та
територіального
устрою;
засвоєння
головних
положень
теорії громадянського суспільства
та
правової
держави;
характеристика державного устрою
України; виявлення місця партій у
політичній системі суспільства;
типологізація партійних систем;
характеристика
української
партійної системи.

Тема ІV. Політичні процеси, суб’єкти та методи політичної
діяльності
Заняття 6. Політична
Мета:
знайомство
з
свідомість, культура, комунікації
феноменом політичної культури;
1. Політична культура: поняття,
вивчення її структури та основних

типологія,
функції
в
суспільстві.
2. Специфіка
політичної
культури України та інших
країн
пострадянського
простору.
3. Політична
соціалізація
особистості.

2 год.

компонентів;
визначення
ролі
політичної культури у політичній
системі; характеристика основних
типів
політичної
культури;
порівняльний аналіз політичної
культури країн пострадянського
простору;
характеристика
політичної
соціалізації,
її
механізмів, моделей, етапів.
Тема V. Світовий політичний процес і глобальні проблеми людства
Заняття 7. Світові
Мета:
визначення
геополітичні, етнополітичні та
сутності
геополітики,
глобалізаційні процеси
етнополітики; геополітичний аналіз
1. Генезис та теоретичні основи
сучасних міжнародних відносин;
геополітики.
визначення місця
України на
2. Геополітичні
моделі
сучасній геополітичній карті світу;
сучасності.
глобалізація
та
фрагментація
3. Місце та роль України у
національних ідентичностей як
світових
геополітичних
складові сучасного політичного
процесах.
процесу;
з’ясування
причин
4. Політична глобалістика.
загострення
міжнаціональних
5. Сутність
та
особливості
відносин; пошук можливих шляхів
етнополітики.
врегулювання
міжетнічних
6. Етнічна та політична нація.
конфліктів;
характеристика
Нація та держава.
сучасного стану етнонаціональної
7. Етнонаціональні проблеми в
політики в Україні.
Україні.

