
 

Дисципліна Політологія  

Рівень ВО перший (бакалаврський) 

Курс 3 (третій) 

Обсяг 3 кредита ЕСТS 

Мова викладання українська 

Кафедра теоретико-правових і соціально-гуманітарних дисциплін  

Вимоги до початку 

вивчення 

Вимогами до початку вивчення дисципліни “Політологія” є забезпечення 

достатнього рівня теоретичних знань і практичних навичок у здобувачів вищої 

освіти з: дисциплін «Історія та культура України», «Філософія», «Правознавство», 

розуміння основних політико-соціальних та правових категорій. 

Що буде вивчатися 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен: 

знати: 
об`єкт, предмет, структуру, методи і функції політології: основні етапи розвитку світової та 

вітчизняної політичної думки і політичних досліджень; основний зміст сучасних світових 

ідеологій та ідейно-політичних течій; основи теорій влади і владних відносин, суб`єктів 

політики, політичних інститутів, політичної культури, суспільно-політичного процесу, 

політичної системи, світового політичного процесу, міжнародних відносин, політичної 

модернізації; особливості сучасних технологій політичної влади. 

вміти:   
аналізувати політичне життя суспільства  як систему політичних явищ і процесів, що 

започатковувалися в минулому і прямують в майбутнє; виявити причини та чинники 

політичних явищ і процесів, оцінювати їх співвідносну значущість; розпізнавати конкретні 

рушійні сили, що стоять за кожною подією політичного життя, соціальні групи, які  в ній 

задіяні і керуються власними інтересами і цінностями; прогнозувати наслідки політичних 

дій не лише найближчим часом, але й у віддаленій перспективі, не тільки у найближчому 

радіусі дії, але і через численні опосередкування у найвіддаленіших сферах. 
 

 

Навчальна дисципліна “Політологія» є досить важливою у формуванні здобувачів 

вищої освіти теоретичних знань і практичних навиків щодо  розуміння сутності 

міжнародних та вітчизняних політичних процесів, аналізу сучасних світових 

глобалізаційних та модернізаційних відносин. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

Вивчити історію світової та вітчизняної політичної думки, загальну характеристику 

політичних інститутів та суб’єктів політики, сутність сучасних геополітичних та 

етнонаціональних процесів, політичних змін та їх типологію, модернізацію та шляхи 

модернізації політичних систем. Навчитися порівнювати різні політичні ідеології та 

політичні культури, розуміти сутність та шляхи включення особи в політичну сферу. 

Знати причини виникнення та шляхи подолання політичних конфліктів. Розуміти як 

політичні процеси впливають на майбутню професійну діяльність здобувачів вищої 

освіти. Уміти грамотно написати політологічний текст чи промову. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

1. Ціннісно-смислова компетентність (формування та розширення світогляду 

студента в області політичної свідомості та обізнаності, політичної культури та 

теорії); 2. Загальнокультурна компетентність (формування основи політичної 

культури); 3. Навчально-пізнавальна компетентність (формування у студента 

зацікавленості щодо світових та вітчизняних політичних процесів, їхніх витоків та 

перспектив подальшого розвитку); 4. Інформаційна компетентність (розвиток 

вмінь студента до самостійного пошуку, аналізу, структурування та відбору 

потрібної інформації стосовно актуальних політичних процесів, вміння виявляти 

маніпулятивні технології, застосовані в текстах політичного походження); 5. 

Комунікативна компетентність (розвиток у студента навичок роботи в команді 

шляхом виконання групових та індивідуальних завдань на практичних заняттях з 

політології); 6. Компетентність особистісного самовдосконалення.   

Інформаційне 

забезпечення 
робота в середовищі Moodle 

Форма проведення 

занять 

лекції, семінарські та практичні заняття, самостійна робота, індивідуальна робота, 

контрольні завдання, тести, студентські підсумкові конференції. 

Семестровий 

контроль 
залік 

 


