
Політична культура та політична мова 
 
Анотація. Дисципліна «Політична культура та політична мова» знайомить студентів із 
соціокультурними засадами політики і політичного життя суспільства та досліджується 

соціокультурна динаміка суспільно-політичного життя, приділяється увага проблемам 

формування політичної свідомості і політичної культури в умовах трансформації та 
глобалізації соціально-політичних відносин. Здійснюється порівняльний аналіз різних типів 

політичної культури, визначаються основні актуальні проблеми формування політичної 

культури в сучасній Україні. В другій частині дисципліни студенти знайомляться із 

закономірностями використання мови у її усній та письмовій формах як засобу владно-
політичного впливу, в тому числі у різноманітних видах мовленнєвої дії під час агітаційно-
пропагандистських компаній, у виборчих та партійних компаніях; підготовки та 

використання політичних текстів; технологіями застосування і протидії мовному 

маніпулятивному впливу в політиці. 
 
Кількість кредитів: 4. 
 
Мета навчальної дисципліни – забезпечення стійкої системи знань про політичну культуру 
та політичну мову як соціальний феномен, зміст сучасних досліджень вітчизняних та 

зарубіжних вчених про формування та вплив політичної культури й мови на соціально-
політичні процеси, що дозволить студентам вільно орієнтуватися в реальних процесах  
функціонування різних політичних систем. 
 
Попередні вимоги: 
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. 
 
Основні теми курсу: 
✓ Концепції політичної культури в зарубіжній та вітчизняній політології 
✓ Сутність, структура та функції політичної культури 
✓ Політична свідомість як компонент політичної культури 
✓ Базові цінності політичної культури 
✓ Ліберально-демократична політична культура 
✓ Політична культура авторитарного суспільства 
✓ Політичні цінності, ціннісні орієнтації та політична поведінка  
✓ Актуальні проблеми формування політичної свідомості й політичної культури в 

сучасній Україні 
✓ Дослідження мови в політиці 
✓ Сутність та функції політичної мови 
✓ Політичне мовлення 
✓ Політичне мовлення у засобах масової інформації 
✓ Політичний текст 
✓ Мова як засіб політичного маніпулювання 

 



Мова викладання: українська. 
 
Термін вивчення: дисципліна вивчається на 3 курсі ОПП «Політологія» в обсязі 180 
годин, у тому числі 56 годин лекційних занять та 64 години самостійної роботи. 
Форма контролю: залік. 
 
Викладач: к.ф.н., доцент кафедри політології Федірко Іван Павлович; 

        к.п.н., доцент кафедри політичних наук, Кляшторний Микола Данилович 
 
Інформація про викладачів:  
http://www.polit.univ.kiev.ua/pages.php?lang=ua&page=vykladachi 
http://philosophy.univ.kiev.ua/ua/article/456  
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