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І. Основна мета засвоєння курсу: є оволодіння культурою мислення, здібністю до 

аналізу й узагальнення інформації, формування у студентів  системи логічно завершених 

базових знань про політичну сферу суспільства, формування політичної самосвідомості.   

ІІ. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі  
Дисципліна «Логіко-політичні студії» є еклектичним поєднанням формальної логіки як 

галузі філософського знання та політології, метою якої є наукове пояснення політичних фактів, 

процесів, станів та закономірностей. 

ІІІ. Завдання дисципліни: є розвиток здібностей вирішення екзистенційних проблем з 

використанням законів логіки, послідовного і доказового мислення; застосування в практичній 

діяльності основних правил аргументації при переконання чи спростуванні . 

ІV. Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування даної 

дисципліни 
Основні знання: 

- об’єкт, предмет, методи як логіки, так і політології, їх понятійно-категоріальний апарат; 

- закони логіки та шлях побудови логічно правильних суджень та умовиводів; 

- сутність політичної влади, світові та вітчизняні політологічні течії, концепції та 

напрямки; 

- особливості головних політичних феноменів, процесів та станів; 

- сутність і функції держави та громадянського суспільства в політичній системі країни. 

Основні вміння: 

- використовувати знання логіки для розуміння рушійних сил і закономірностей  

історико-політичного процесу,  аналізу соціально-значущих  проблем, вирішення  професійних 

завдань;  

- самостійно засвоювати  принципи та постулати логіки, що необхідні для  роботи в 

конкретних сферах  педагогічної практики;  

- розвивати культуру мислення, здібність до узагальнення, аналізу, сприйняття 

інформації, постановки мети і вибору шляхів її досягнення;   

- аналізувати специфіку політичної влади, її сутність, структуру, характерні ознаки і 

функції; 

- орієнтуватися в проблемах поділу влади, формах державного устрою, державного 

правління; 

- давати раціонально-критичну оцінку діям політичних партій і лідерів з позицій 

загальнонаціональних інтересів; 

- орієнтуватись в основах сучасної міжнародної політиці, геополітичній обстановці;  

- мати уявлення про місце, статус, ресурси та можливості України на сучасній політичній 

арені; 

- об’єктивно і критично оцінювати актуальну соціальну інформацію. 

 



V. Короткий зміст дисципліни 

Модуль 1. Логіка 

Тема 1. Предмет логіки та її практичне значення 

Тема 2. Поняття як форма мислення: визначення та класифікація 

Тема 3. Судження та умовивід, їх види та особливості побудови 

Тема 4. Закони логіки висловлювань 

Модуль 2. Політичні студії 

Тема 5. Політична влада та політичні режими 

          Тема 6. Держава та громадянське суспільство  

Тема 7. Політичні партії та партійні системи 

Тема 8. Політична еліта та політичне лідерство 

Тема 9. Вибори та виборчі системи  

VІ. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання 

курсу 
Кафедра філософії. 

VІІ. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу 
На вивчення дисципліни відводиться 90 годин (3 кредитів ЄКТС). 

Дисципліна вивчається у 3 семестрі 

VІІІ. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни 

1. Політологія. Підручник // За загальною редакцією проф. Кремень В.Г., проф. 

Горлача М.І. — Харків: Друкарський центр «Єдіноpoг», 2001. – 640 с. 21.  

2. Хоменко І.В. Логіка: теорія та практика. / Хоменко І.В. – К.: Центр учбової 

літератури, 2010. – 400 с. 

3. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник / 

П.П.Шляхтун. – К.: Либідь, 2002. – 576 с. 

ІХ. Система оцінювання: 
Поточний контроль: оцінювання виконання завдань на лабораторних заняттях, 

оцінювання 2-х модульних контрольних робіт, виконання індивідуальних проектів. 

Підсумковий контроль: залік у 3 семестрі. 
 


