
Опис навчальної дисципліни 

Політологія  

Тип дисципліни:  

вибіркова (вільного вибору студента). 

Семестр:  

четанртий. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС–4), аудиторні години: лекції – 20, практичні 

– 20. 

Лектори:  

канд. історичних наук, доцент Комарницький Я.М. 

Результати навчання:  

знати: основні етапи розвитку політологічного знання; сутність і зміст політичного життя, 

місце та роль політики в житті сучасного суспільства; інституціональні (політична влада, 

політична система, політичний режим, політичні партії, виборчі системи) і соціокультурні 

аспекти політики, понятійно-категоріальний апарат; сучасні тенденції політичного життя 

України та міжнародних політичних відносин. 

уміти: а) загальна компетентність: 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; 

всесторонньо оцінювати політику держави у найголовніших сферах суспільного життя; 

володіти навиками політичної культури, аналізувати етнополітичні процеси в Україні та 

світі; орієнтуватися в міжнародному політичному житті, геополітичної обстановці, мати 

уявлення про місце і статус України в сучасному світі; 

б) компетентність, що відповідає предмету: характеризувати основні етапи розвитку 

світової та української політичної думки; аналізувати зміст політичної діяльності; 

розрізняти види виборчих систем та їх суть; характеризувати основні форми і зміст 

національно-державних утворень; аналізувати проблеми розвитку політичної системи; 

розрізняти політичні партії та блоки за ідеологією, давати раціонально-критичну оцінку їх 

діям і лідерів з позицій загальнонаціональних інтересів; об’єктивно і критично оцінювати 

важливу соціальну інформацію; готувати повідомлення на політичну тему, брати участь в 

політичних дискусіях. 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

– філософія,  

– соціологія,  

– історія України.  

Зміст навчальної дисципліни: Політологія як система знань 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. Основні сучасні ідейно-

політичні доктрини. Етнонаціональна політика. Міжнародні політичні процеси. 

Рекомендована література: 
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Форми та методи навчання:  

лекції, семінарські заняття. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: виступи на семінарських заняттях, виконання індивідуальних 

завдань, виконання аудиторної контрольної роботи; 

– підсумковий контроль: залік наприкінці семестру (сумарна кількість балів за поточну 

успішність є остаточною заліковою оцінкою). 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

кафедра правознавства, соціології та політології. 


