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Анотація навчальної дисципліни «Політологія» 

Розбудова української незалежної держави, інтеграція її у світове 

співтовариство, реформи і зміни в усіх ланках суспільного життя потребує 

копіткої теоретичної роботи щодо розробки актуальних суспільно -

політичних проблем, розвитку і вдосконалення політичної культури всього 
суспільства. За цих умов зростає роль системи політичної науки і освіти, як 

невід'ємних складових політичної організації суспільства. Вивчення 

політичної науки є одним з важливих напрямків впровадження нової 
концепції гуманітарної освіти. Політологія покликана сприяти подоланню 

стереотипних уявлень про політику як арену боротьби, протистояння, 

виникнення конфліктів і утвердженню в суспільній свідомості її розуміння як 

засобу інтегрування інтересів соціальних суб'єктів, досягнення 
громадянського миру, соціальної та національної злагоди, консенсусу. Досвід 

останніх років політичного життя України показав: активність громадян в 

управлінні справами суспільства і держави стримується політичною 
недосвідченістю, наївністю, нерідко відсутністю політичної культури, що 

дозволяє різним політичним силам маніпулювати суспільною свідомістю, 

використовувати активність народу для задоволення своїх політичних амбіцій. 

Коли сучасна людина не цікавиться політикою політика цікавиться нею. Це 
значить, що сьогодні немає людини, яка б не перебувала під впливом політики. 

Знання про політику необхідні кожній людині, тим більше майбутньому 

молодому спеціалісту, який прагне зрозуміти свої потреби у суспільстві. 
Завдання полягає не лише у тому, щоб озброїти майбутніх фахівців 

відповідними знаннями, потрібними для успішного виконання своїх 

службових обов'язків, а й сформувати таку людину, яка б свідомо і 

добровільно, належним чином могла виконувати загальнолюдські обов'язки, 
вміла за допомогою набутих знань захистити не лише свої законні права та 

інтереси, а і тих, хто працює поруч. 

Вивчення курсу "Політологія" формує у студентів систему логічно 
завершених базових знань про політику, а також надає можливості: 

знати об'єкт і метод політичної науки, чітко оперувати і володіти її 

понятійно-категоріальним апаратом; 

орієнтуватися   в   основних   світових   і   вітчизняних   політологічних  
школах, концепціях і напрямках, знати і вміти давати характеристики і  

оцінки вченням про політику; 

мати уявлення про сутність політичного життя, політичних відносин і 

процесів, про суб'єкт і об'єкт політики, конституційні права людини і  
громадянина, місце і значення політичних систем і режимів у житті  

держави і громадянського суспільства; 

уміти  виділяти  теоретичні,  духовні,   прикладні  та  інструментальні  
компоненти політичного знання, усвідомлювати їхню роль і функції в 



підготовці політичних рішень, у забезпеченні особистого внеску в 

суспільно-політичне життя; 

розуміти сенс і основні напрямки розвитку світового політичного процесу, 

геополітичну обстановку, місце, роль і статус України в сучасному світі. 
 

Мета курсу – допомогти студентам сформувати наукові уявлення про 

політику як організаційну, регулятивну і контрольну сферу життя суспільства, в 

межах якої здійснюється соціальна діяльність, спрямована, головним чином, на 
досягнення, утримання й реалізацію влади індивідуумами й соціальними 

групами задля здійснення запитів і потреб. 

Завдання: вивчення даного курсу дає знання про політику як цілісний 
складний організаційно-саморегулюючий механізм, постійно і невпинно 

взаємодіючий з навколишнім середовищем; розуміння причин її виникнення, 

сутності та проявів у різних історичних формах; виявлення, формулювання й 

пояснення законів світу політики, його компонентів, зокрема, надання 
інформації про політико-ідеологічні та науково-теоретичні погляди, ідеї, 

доктрини, що визначають сутність політичних намірів та дій, про архітектуру та 

спосіб організації політичних систем, про політичні інститути владного 
характеру, про політичну активність, участь та діяльність суб'єктів політичного 

процесу в суспільстві, про громадянське суспільство і місцеве самоврядування 

тощо. 

Засвоївши матеріал курсу, студент набуває вміння:  
- застосовувати свої знання до розв'язання стандартних питань та практичних 

завдань (на основі орієнтації у понятійно-категоріальному апараті); 

- висвітлювати основні проблеми сучасної політики, основні політичні події, 
здійснювати їх коментування та проводити їх політологічний аналіз; 

- здійснювати політологічну рефлексію щодо стану поля політики в Україні; 

- робити політологічний прогноз на базі аналізу політичної ситуації чи події; 

- вміти самостійно мислити у процесі аналізу нестандартних (творчих) 
проблемних питань та практичних завдань. 

У процесі освоєння курсу у студентів мають бути вироблені такі навички: 

- навички гуманітарного  мислення, діалогічної та комунікативної культури;  
- навички запитальності та рефлексивності у становленні до політичної 

дійсності; 

- навички гуманістичного ставлення до будь-якого способу буття, культури та 

громадянської позиції; 
- навички політологічного осмислення особливостей українського політичного 

поля; 

- навички здійснення аргументованого, громадянського свідомого власного 

політичного вибору, усвідомлення значення політичної компетентності та 
політичної участі у процесі створення відповідного образу поля політики. 

 

Форми проведення занять – лекції та семінарські заняття.  
Форма контролю – екзамен.  

 


