
ПОЛІТОЛОГІЯ 
 

Мета курсу – формування у студентів систематизованого уявлення про основні 
проблеми, що є предметом політичної науки, грунтовних знань з політології, які є складовою 
наукового фундаменту для подальшої соціально-гуманітарної підготовки студентів 
університету та виховання патріотичної та громадянської позиції.  

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Політологія» в структурно-логічній схемі 
базується на набутих знаннях з наступних ОК: «Історія України», «Філософія», «Історія 
української культури».  

Вивчення дисципліни формує засади для подальшого вивчення студентом наступних 
ОК: «Охорона праці і життєдіяльність людини».  

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей:  вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; здатність до 
адаптації та дії в новій ситуації; здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); 
здатність приймати обґрунтовані рішення; навички міжособистісної взаємодії; здатність 
реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 
громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого 
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; здатність 
зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 
основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, їх місця у 
загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 
технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного 
відпочинку та ведення здорового способу життя; усвідомлення особливостей розвитку 
історичних і сучасних стилів в архітектурі, містобудуванні, мистецтві та дизайні України та 
зарубіжних країн; усвідомлення загальних теоретичних, методичних і творчих засад 
архітектурного проектування;  

Програмні результати навчання: 
знати: природу і характер політичної та соціальної взаємодії; основні поняття та 

категорії політології, історії політичних вчень, дипломатії; специфіки становлення 
вітчизняної думки в сфері політики влади, держави і права, форм пізнання і обґрунтування 
політичних ідеалів в контексті загальносвітових досягнень в цій галузі знань;  

уміти: визначати політичні та дипломатичні ризики і переваги для держави; 
аналізувати та оцінювати різноманітні підходи до розв’язання державно-політичних 
проблем; аналізувати інформацію про стан політичної взаємодії між учасниками 
міжнародних відносин; оцінювати політичні інститути та процеси; проводити самостійні та 
групові дослідження у сфері політології; обстоювати інтереси України, зокрема щодо 
формування політичного курсу; оцінювати вплив політичної культури на прийняття 
політичних рішень; збирати, аналізувати та узагальнювати інформацію, пов’язану з 
різноманітними політичними вченнями, оцінювати їхню вагомість для захисту національних 
інтересів України.  

Зміст навчальної дисципліни:  
Політичні феномени і цінності. Політологія як наука: об’єкт, предмет і метод 

політології. Політична влада як суспільне явище та об’єкт політології. Виникнення та 
розвиток політичної думки. Громадянське суспільство. 

Політична влада і суспільство. Політичні системи та політичні режими. Суть і 
функції держави в політичній системі суспільства. Політичні партії та виборчі системи. 

Людина у політичному процесі. Суб’єкти та об’єкти політики. Політична участь. 
Політичні еліти та політичне лідерство. Політична свідомість та політична культура. Світові 
політико-ідеологічні доктрини 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 годин, у 
тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 54 годин самостійної та індивідуальної 
роботи. 

Форма семестрового контролю: іспит. 
Викладач – Крупеня Ірина Миколаївна, канд.політ.наук,  доцент кафедри 

міжнародних відносин та туризму, Алексанян Валерій Ігорович – викладач кафедри 
міжнародних відносин та туризму. 

 


