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1. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Політологія посідає особливе місце серед наук про суспільство. Це обумовлено тим, що 

політологія вивчає політику та її роль в житті суспільства. Вивчається політика, яка пов’язана з 

усіма сферами суспільства та активно впливає на них. В центрі уваги курсу політичні процеси, 

політичні інститути – держава, партії, проблеми влади, проблеми демократії в Україні та розвиток 

громадянського суспільства, міжнародне життя та місце суспільства в ньому України. 
 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 Години Кредити Семестр 

III 

Всього годин за навчальним планом, з них: 90 3 90 

Аудиторні заняття, у т.ч: 30 1 30 

лекції 30  30 

лабораторні роботи -  - 

практичні заняття -  - 

Самостійна робота, у т.ч: 60 2 60 

підготовка до аудиторних занять 16  16 

підготовка до контрольних заходів 14  14 

опрацювання розділів програми, які 
не викладаються на лекціях 

12  12 

написання і захист рефератів 18  18 

підготовка до екзамену -  - 

Форма підсумкового контролю   залік 



3. СТИСЛИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета дисципліни «Політологія» є сприяння подоланню уявлень про політику як арену 

боротьби, протистояння, виникнення конфліктів та утвердженню в суспільній свідомості її 

розуміння як засобу інтегрування інтересів соціальних суб'єктів, досягнення громадського миру, 

соціальної та національної злагоди, консенсусу. 

 

Завдання дисципліни «Політологія» є: 

- ознайомлення та засвоєння студентами основних понять та термінів політичної науки, її 

категорій та законів; 

- становлення політичної теорії; 

- розвиток політичної науки сьогодні, її значення для практики; 

- аналіз соціально-політичних процесів; 

- моделювання та пропонування політичного життя. 

 

Пререквізити дисципліни: «Історія і культура України», «Філософія». 

Постреквізити дисципліни: «Соціологія», «Історія політичної думки». 

 

Методи навчання: словесні (пояснення, бесіда, діалог) і наочні (ілюстрація, демонстрація), 

метод проблемного викладу. 

Форми навчання: групові, колективні 


