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Програма підвищення кваліфікації педагогічних й науково-педагогічних працівників 

закладів  
освіти та самоосвіти для всіх громадян України  

Курс ««Партійна та виборча системи Німеччини» 

Лектори: Юрій Міндюк, Валерій Майданюк та Надія Гербут 

Загальні положення 

В рамках проекту ми хотіли вирішити проблему низького рівня суспільно-політичної освіти 
громадян України, особливо молоді, які ведуться на популізм, дешеві і нереальні для 
виконання обіцянки, демонструють політичну безвідповідальність і незрілість. Українці, а 
особливо молоді люди, переважно голосують не за ідеї, програми чи візії, а за приємні 
обличчя, обіцянки і подачки. Однією із важливим проблем є відсутність ідеологічної 
культури в політиці, що відображається як і відсутність прив’язки політичних партій до 
якихось програм чи ідеологій, так і політичної орієнтації виборців. Сьогодні особливо 
важливо допомогти українському суспільству позбутись популізму, ідеологічної 
індиферентності та інфантилізму виборців. 

Враховуючи все це, потрібно ствердити, що в Україні гостро необхідні популярні навчальні 
програми для широкого загалу молодих громадян, особливо – в онлайн і відео-форматі, які б 
змогли сформувати розуміння функціонування політичної системи, розподілу влади, 
компетенцій владних органів. В таких програмах потрібно використовувати популярні 
методи подачі матеріалів, зокрема цікаві для молоді групові заняття, орієнтовані на молодь 
публікації, а також будувати працю за принципом нетворкінгу тощо. 

Мета курсу 

Допомогти освітянам та всім зацікавленим набути знань, які дозволять самостійно розрізняти 
базові політичні ідеології та вміти пояснити ці відмінності іншим. Мотивувати громадян 
ставати більш політично активними та грамотними. 

Цільова аудиторія 

Учителі загальноосвітніх навчальних закладів, педагоги позашкільних навчально-виховних 
закладів, викладачі закладів вищої освіти, освітні тренери, лектори та всі охочі отримати 
базові знання про сучасні політичні ідеології, зокрема – лібертаріанство. 

Напрям навчання 



Професійний розвиток педагогічних та науково-педагогічних працівників, освітніх тренерів 
та учасників, які цього бажають, щодо підвищення політичної грамотності та обізнаності в 
політичних ідеологіях, опанування сучасними методами в освітньому середовищі. 

Тематичний розподіл 

Впродовж Курсу «Партійна та виборча системи Німеччини» розглядатимуться такі 
теми: 

 Актуальність принципів німецької демократії та виборчої системи для України; 
 Політична система ФРН; 
 Програми партій ФРН; 
 Виборча система Німеччини; 
 Державне фінансування партій в ФРН; 
 «Ціна голосу» громадянина в ФРН; 
 Партійна система в Німеччині – історія і сучасність; 
 Вибори до Бундестагу; 
 Електоральні мапа та історія ФРН; 
 Особливості змішаної системи двох голосів; 
 Особливості організації виборчої системи та фінансування партій ФРН; 
 Відмінності українського та німецького виборчого законодавства; 
 Політичні партії Федеративної Республіки Німеччина; 
 Історія розвитку та ідеологія ХДС/ХСС; 
 Парламентські вибори 2013, 2017 та 2021 років; 

Обсяг курсу 

13 годин 

Форма навчання 

Онлайн-курс, опановується самостійно 

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться 

Загальні: знання сучасних політичних ідеологій, відмінності між ними. 

Фахові: історія формування німецької демократії, основні принципи німецької політичної та 
партійної системи, політичні партії ФРН. 

Форма підтвердження результатів навчання 

Сертифікат про успішне завершення навчання з вказаною кількістю годин. Сертифікат 
доступний для перевірки на сайті проєкту. Усі видані сертифікати вносяться до реєстру на 
сайті проєкту. 

Навчальна програма 

№ Назви лекцій і тем 
Кількість хвилин, орієнтовно 

Усього 
у тому числі 

Лекція Самостійно  Тестування 



            
Лекція № 1.  Виборча система Німеччини   

1 Актуальність принципів німецької демократії та виборчої системи 
для України.  20 5 10 5 

2 Політична система ФРН.  30 15 10 5 
3 Історія формування сучасної виборчої системи ФРН.  20 5 10 5 
4 Виборча система ФРН.  25 10 10 5 
5 Вибори до Бундестагу.  20 5 10 5 
6 Особливості змішаної системи двох голосів.  25 10 10 5 

7 Особливості організації виборчої системи та фінансування партій 
ФРН. 20 5 10 5 

8 Відмінності українського та німецького виборчого законодавства.  20 5 10 5 
Лекція № 2. Електоральні мапа та історія ФРН   

1 Політичні партії Федеративної Республіки Німеччина.  20 5 10 5 
2 Результати парламентських виборів у ФРН в 1949 році.  20 5 10 5 
3 Парламентські вибори 1953 р.: передумови та результати.  20 5 10 5 
4 Парламентські вибори 1957 р.: передумови та результати.   20 5 10 5 
5 Парламентські вибори 1961 р.: передумови та результати.  20 5 10 5 
6 Парламентські вибори 1965, 1969, 1972, 1976 та 1980 рр.  25 10 10 5 

7 Позачергові вибори 1983, 1987, 1990 і 1994 рр. та канцерство 
Гельмута Коля.  20 5 10 5 

8 Парламентські вибори 1998, 2002, 2005 та 2009 р. 20 5 10 5 
9 Парламентські вибори 2013, 2017 та 2021 р.  25 10 10 5 
  Лекція № 3. Партійна система в Німеччині – історія і сучасність 
1 Партії Німеччини після ІІ Світової війни. 25 10 10 5 
2 Історія розвитку та ідеологія ХДС. 40 25 10 5 
3 Історія розвитку та ідеологія ХСС.  30 15 10 5 
4 Історія розвитку та ідеологія СДПН.  25 10 10 5 
5 Історія розвитку та ідеологія Союзу 90/Зелених.  25 10 10 5 
6 Історія розвитку та ідеологія ВДП. 30 15 10 5 
7 Історія розвитку та ідеологія "Альтернативи для Німеччини".  25 10 10 5 
8 Історія розвитку та ідеологія партії "Ліві". 20 5 10 5 
9 Позиціонування партій Німеччини. 25 10 10 5 
  Лекція № 4. Програми партій ФРН 
1 Партійний спектр ФРН.  20 5 10 5 
2 Політична програма ХДС/ХСС.  25 10 10 5 
3 Політична програма СДПН.  25 10 10 5 
4 Політична програма партії Союз 90/Зелені.  30 15 10 5 
5 Політична програма ВДП. 30 15 10 5 
6 Політична програма партії "Альтернатива для Німеччини".   30 15 10 5 
7 Політична програма партії "Ліві".  20 5 10 5 
8 Політична програма партії "Партія".   20 5 10 5 

  Всього хвилин: 815 305 340 170 
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політології. 
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Київського національного університету будівництва і архітектури. 

 

Методист: Валерій Майданюк, політолог, журналіст, кандидат політичних наук, викладач 
історії та політології. 

Упорядник: Юрій Гончаренко, віце-президент Фонду сприяння демократії. 

Реалізація 

Курс розроблено відповідно до сучасної освітньої політики держави, стратегії реформування 
освіти в Україні та Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 
працівників (Постанова КМУ від 21 серпня 2019 р. №800 зі змінами та доповненнями від 27 
грудня 2019 р. №1133). 

 


