
Анотація навчальної дисципліни вільного вибору аспіранта. Перелік 2 

 

 
Ігровий аспект політики 
 
Анотація. Дисципліна «Ігровий аспект політики» належить до переліку дисциплін вільного вибору 
аспіранта. Вона спрямована на підвищення особистісного та професійного рівня розвитку аспіранта. 
Аналізуються поняття «політика» («πολιτικά»; «ta politikа»; «politike»; «politikа»; «polity»; «policy»; 
«politics») та «гра» («play (fun)»; «game»; «квазігра»). Виокремлюються два підходи до розуміння ролі 
гри в політичному процесі: «гри в політиці» («гри політичної») як  конвенційної та  автентичної гри 
політичної та «гри в політику» («політичної гри») як квазігри політичної.  
Кількість кредитів: 4 
Викладач: Лященко Ірина Анатоліївна, к. політ. н., асистент кафедри політології філософського 
факультету 
Мета навчальної дисципліни: надати сучасні знання щодо проблематики ігрового аспекту політики. 
Реалізація поставленої мети передбачає виконання наступних завдань: ознайомити аспірантів з 
теоретико-методологічними засадами дослідження ігрового аспекту політики та сприяти введенню у 
науковий дискурс нових теоретичних положень щодо розуміння ігрового аспекту політики, котрий би 
стимулював перехід української політики від існуючих квазіігрових практик до конвенційної гри 
політичної демократичного ґатунку.  
Попередні вимоги: 
Аспірант повинен: знати об'єкт, предмет та методи дисципліни «Ігровий аспект політики»; володіти 
понятійно-категоріальним апаратом дисципліни; розуміти специфіку громадсько-політичних процесів в 
Україніі та світі; вміти застосовувати отримані знання у професійній та громадській діяльності. 
Змістові модулі:  

Змістовний модуль І. Теоретичні засади дослідження взаємозв'язку політики та гри 
ТЕМА 1.  Варіативність взаємозв'язку категорій «політика» та «гра», їхній понятійний зміст  
ТЕМА 2. Дискурсивний характер понять «політика» та «гра»  
ТЕМА 3. Два підходи до розуміння ролі гри в політичному процесі   
Змістовний модуль ІІ. Ігровий аспект сучасного політичного процесу 
ТЕМА 4. Співвідношення української політики з конвенційною грою політичною  
ТЕМА 5. Автентична гра політична в політичному житті України та світу  
ТЕМА 6. Квазігра політична в реаліях сьогочасного політичного процесу  

Мова викладання: українська. 
Місце у структурно-логічній схемі: ДВА.3.02.06 читається на другому році навчання.  
Термін вивчення: дисципліна вивчається на 2 році навчання за освітньо-науковим рівнем «доктор 
філософії» в обсязі 120 годин, у тому числі 24 години аудиторних занять (18 год. – лекційні заняття, 4 
год. – практичні заняття, 2 години – консультація), 96 годин самостійної роботи. 
 


