
Анотація на дисципліну  
ПОЛІТОЛОГІЯ 
(курс за вибором) 

Освітня програма «ФАРМАЦІЯ» 
Спеціальність: 226. «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» 
Мета курсу — формування системи базових знань, розвиток умінь і навичок 
щодо теоретичних і практичних засад реалізації політики як суспільного явища, 
сприяння становленню громадянської свідомості студентів-фармацевтів. Курс 
політології сприяє формуванню знань та навичок необхідних для успішної 
самореалізації особи в системі політичних та громадянських відносин, сприяє 
формуванню моральних якостей, які творять з індивіда громадянина.  
Навчальна дисципліна пов’язана із соціально-гуманітарними дисциплінами, які 
викладаються на І курсі: філософією, історією України та української культури; 
основами біоетики та біобезпеки; та курсами за вибором: соціальною 
психологією, етикою, естетикою, релігієзнавством, теорією пізнання. З-поміж  
дисциплін, що викладаються на другому курсі, важливою є взаємодія із 
елективним курсом соціології. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми, що 
виникають у соціально-політичній практиці, ґрунтуючись  на інтегральних 
уявленнях про політичну систему суспільства та розумінні особою власного 
соціально-політичного контексту, і передбачають проведення досліджень, 
здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог. 
Програмні результати навчання: 
знати: особливості політики як суспільного явища, структуру та типологію 
політичної системи суспільства; сутність держави як головного політичного 
інституту суспільства; категоріальну базу наукового розуміння політики, 
політичної соціалізації особи, місця і ролі громадянина в політичній діяльності; 
політичні феномени і цінності: політична діяльність, політичний процес, 
політична влада, політичний режим, політична система, політичне лідерство, 
політичний конфлікт, політична культура, демократія, консенсус, громадянське 
суспільство; засадничі принципи відкритого суспільства, демократії, 
притаманного їй типу політичної культури і системи цінностей; 
уміти: розуміти соціальну сутність політики, розпізнавати різні види владних 
відносин, специфіку політичної влади, її сутність, структуру, характерні ознаки 
і функції; усвідомлювати соціальну природу влади, проблеми її розподілу, 
розрізняти форми державного устрою і форми державного правління; розуміти 



принципи і механізми прямої і представницької демократії, сприяти їх 
утвердженню в сучасному українському суспільстві; формувати і відстоювати 
свою життєву (політичну) позицію, чітко розуміти свої громадянські права, 
свободи і обов’язки, відстоювати принципи громадянського суспільства і 
правової держави; давати раціонально-критичну оцінку діям різних політичних  
партій і лідерів з позицій загальнонаціональних інтересів; орієнтуватися в 
міжнародному політичному житті, геополітичній обстановці, мати уявлення 
про місце і статус України в сучасному світі; об’єктивно і критично оцінювати 
життєво важливу політичну інформацію; розвинути навички участі в 
політичних дискусіях, передвиборчих кампаніях, масових і групових 
політичних опитуваннях; жити в умовах політичного плюралізму, толерантно 
ставитись до людей з відмінними політичними поглядами, сприяти 
формуванню культури політичної участі; ефективно протистояти політичним 
маніпуляціям та зловживанням влади з боку інших осіб. 
Зміст навчальної дисципліни:  
ПОЛІТИКА ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ. Політологія в системі соціально-
гуманітарного знання. Політична влада. Політична система суспільства. 
Держава у політичній системі суспільства. Політичні партії та партійні системи. 
Політичний режим, політична культура та політичні ідеології. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 54 години 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: підсумковий модульний контроль. 
 


