
Опис окремої одиниці освітньої програми  

Політологія 
Тип дисципліни:   
вибіркова. 
Рівень дисципліни:  
бакалаврський. 
Семестр:  
п’ятий.  
Обсяг дисципліни:   
загальна кількість годин – 60 (кредитів ЄКТС – 2), аудиторні години: лекції – 16, 

практичні – 16, самостійна робота – 28.  
Лектор:  
канд. іст. наук, доцент Комарницький Ярослав Михайлович.  
Результати навчання:  
студент повинен знати: сутність і зміст політичного життя; генезис політики в 

історії людства і України; специфіку політичної влади, її сутність, структуру, характерні 

ознаки і функції; форми державного правління, державного устрою і політичного режиму; суттєві 

ознаки і типологію сучасних політичних систем та їх елементів; характеристики правової 

держави і громадянського суспільства; сучасні тенденції політичного життя України та 

міжнародних політичних відносин. 
студент повинен вміти: самостійно оцінювати політичні події як в Україні так і за 

її межами; застосовувати політичні знання для аналізу конкретної політичної ситуації; 

виявляти навички реалізації політичних прав у повсякденному житті; орієнтуватися в 

проблемах поділу влад, формах державного устрою і формах державного правління; 

розрізняти політичні партії за ідеологією, давати раціонально-критичну оцінку їх діям з 

позицій загальнонаціональних інтересів; всесторонньо оцінювати політику держави у 

найголовніших сферах суспільного життя; орієнтуватися в міжнародному політичному житті, 

геополітичної обстановці, мати уявлення про місце і статус України в сучасному світі.  
Спосіб навчання:  
аудиторне.  
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  
історія України, філософія. 
Зміст навчальної дисципліни: 
Політика і наука про політику. Виникнення та еволюція світової політичної думки. 

Становлення та розвиток політичної думки в Україні. Політичне життя суспільства. 
Політична влада. Політична система суспільства. Громадсько-політичні об’єднання, 

політичні партії та партійні системи. Політична еліта та політичне лідерство. Політична 

свідомість і політична культура. Суспільно-політичні доктрини сучасного світу. 
Етнонаціональна політика. Міжнародні політичні процеси. 

Рекомендована література: 
1. Комарницький Я. Політологія: методичні матеріали до семінарських занять : 

навчально-методичний посібник для всіх спеціальностей / Ярослав Комарницький, Оксана 

Зелена. – Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 51 с. 
2. Комарницький Я. Політологія : тексти лекцій / Ярослав Комарницький, Оксана 

Зелена. – Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 130 с. 
3. Комарницький Я. Політологія : завдання для самостійної роботи : навчально-

методичний посібник [для студентів всіх напрямів підготовки ОКР "Бакалавр"] / Ярослав 

Комарницький. – Дрогобич : ВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – 101 с. 
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, індивідуальні завдання, самостійна робота.  
Методи і критерії оцінювання: 
 



Поточний контроль:  
обговорення тем на семінарських заняттях, виконання групових самостійних робіт та 

індивідуальних завдань. 
Підсумковий контроль:  
залік.  
100-бальна шкала оцінювання. 
Мова навчання:  
українська. 
Кафедра:  

правознавства, соціології та політології. 
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