
Повна назва: Політична культура. 

Статус: Вибіркова. 

Мета: Оволодіння студентами знаннями щодо основних елементів політичної 

свідомості, політичної поведінки та політичниих інституцій, що входять як компоненти до 

політичної культури. Усвідомлення цього феномену перш за все пов’язано з адекватним 

розумінням процесів політичного життя в межах сучасного суспільства. Різного роду 

уявлення, погляди, стереотипи, що мають політичну спрямованість, як правило, виступають 

мотивами політичної поведінки, суттєво визначають загальний напрямок та складові 

розвитку того чи іншого процесу, базові принципи, на яких ґрунтується практична участь 

суб’єктів в соціально-політичних процесах, механізми регуляції та практичні політичні 

технології. Вивчення мотивацій та підгрунтя політичної поведінки – важлива частина 

політологічних досліджень. Крім того, знайомство із змістом курсу дозволяє ефективніше 

подолати розбіжності між теоретичними аспектами політичної науки та політичною 

практикою мас. 

 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

«Політична культура» (7 кредитів ECTS, 210 год.) включає в себе лекції (42 год.), 

групові заняття (56 год.), самостійну роботу (112 год.), систему контролю та обліку знань. 

Викладається в 10-у та 11-у триместрах. Передбачає написання самостійних робіт, рефератів, 

контрольних робіт по змістовним частинам, складання заліку та іспиту. 

 

Структура навчальної дисципліни: 

 

Частина 1. Концепція, структура та світоглядні засади політичної культури. 

Політична культура як підсистема культури. 

Концепція політичної культури в сучасній науці. 

Структура політичної культури. 

Процес формування та успадкування політичної культури. Політична соціалізація. 

Політичні орієнтації та їх структура. Політичні знання. Основні політичні ідеології. 

Частина 2. Суб’єктні та інституційні детермінанти поведінки у політичній культурі. 

Масова політична культура. 

Політичні цінності, переконання, стереотипи, ілюзії та міфи. 

Ментальність та тип мислення. 

Поведінка масових суб’єктів. Політична участь. 

Масова та елітарна політична культура. Експансія політичної культури. 

Політичні інститути та норми як складові політичної культури. 

Частина 3. Політична символіка та субкультури. 

Політичне мистецтво та література. 

Політична символіка та політична мова. Політичний ритуал. 

Релігійний аспект політичної культури. 

Політичні субкультури. Альтернативна політична культура. 

Частина 4. Плюралізм типів політичної культури в теорії та його втіленнях. 

Типи політичної культури. 

Політика та мораль. 

Політична культура за межами пострадянського простору. 

Політична культура України. 

 

Вихідні компетенції студента 

Студенти повинні знати: 

 основні методологічні засади теорії політичної культури; 

 суть, зміст, структуру політичної культури; 

 форми  втілення політичної культури в різних умовах суспільно-політичного розвитку;  



 емоційно-мотиваційні основи політичної діяльності та поведінки суб’єктів політики; 

 знаки, символіку та дискурс політичної культури; 

 прояви політичної культури у мистецтві; 

 особливості впливу політичної культури на політичні процесси в Україні; 

 основні шляхи удосконалення політичної культури українського суспільства. 

 

Студенти зобов’язані вміти: 

 проводити аналіз ситуацій і процесів у площині проявів та впливів політичної культури; 

 виявляти тенденції еволюції політичної культури; 

 проводити  порівняльний аналіз проявів політичної культури; 

 передбачати ймовірні наслідки застосування тієї чи іншої політичної технології в 

масштабах впливу на суспільні відносини, виходячи із врахування реалій політичної 

культури. 

 

Викладач: Курілло Вадим Євгенович – кандидат історичних наук, доцент.  

 


