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Мета і задачі дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни є набуття базових знань з
історії політичної думки, теорії політичної науки та прикладної
політології: ознайомлення з основними поняттями та категоріями
політичної науки, спеціально-науковими теоретичними та прикладними
методами пізнання, принципами та механізмами розвитку та
функціонування
політичної
системи,
особливостями
процесу
інституціоналізації політичних відносин в Україні тощо.
Основні завдання вивчення дисципліни «Політологія» полягають в тому,
щоб допомогти майбутньому педагогові опанувати систему політичних
знань, які змогли б стати теоретичною базою для осмислення сучасних
соціально-політичних процесів, критерієм оцінки цих процесів з позицій
інтересів суспільства, основою для формування громадянської
політичної культури. Курс політології наділяє особу знаннями та
навичками необхідними для успішної самореалізації особи в системі
політичних та громадянських відносин і хоча і не гарантує виховання
моральних якостей які творять з індивіда громадянина, втім,
опосередковано, сприяє і цьому.
В
Тематика дисципліни
1. Теоретико-методологічні основи політичної науки.
2. Еволюція політичної думки.
3. Влада як соціальний феномен.
4. Інституціональні та неінституціональні засади політики.
5. Сучасні напрями політології.
С
Стиль та методика навчання
Організаційнометодичні форми Лекційні та практичні заняття
вивчення
Форми контролю Поточний контроль, модульні контрольні роботи, екзамен
D
Загальні

Фахові

Е

Компетентності
ЗК1. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та
застосовувати їх у практичній діяльності.
ЗК2. Здатність до абстрактного та системного мислення, в т.ч. з
використанням сучасних методів пізнання.
СК1. Знання про природу, динаміку, принципи організації та історичні
тенденції розвитку міжнародних відносин.
СК4. Знання про природу, джерела та інститути зовнішньої політики
держави.
Основні результати навчання
РН1. Демонструвати знання, набуті у процесі навчання, щодо природи,
еволюції, стану теоретичних досліджень міжнародних відносин та
світової політики, а також про природу та джерела зовнішньої політики
держав і діяльність інших учасників міжнародних відносин.
РН2. Демонструвати знання про природу та характер взаємодій окремих
країн та регіонів на глобальному, регіональному та локальному рівнях;
механізми міжнародних, суспільних та міжрегіональних комунікацій.

РН3. Розуміти процес опису та оцінювання міжнародної ситуації,
використання різних джерела інформації про міжнародні та
зовнішньополітичні події та процеси. Демонструвати абстрактне
мислення, систематизувати й упорядковувати отриману інформацію.
РН4. Розуміння принципів використання теоретичних знань з
міжнародних відносин, зовнішньої політики, міжнародної безпеки та
конфліктів, регіоналістики при вирішенні практичних завдань.
РН23. Відстоювати інтереси України у різних сферах міжнародних
відносин.
РН24. Демонструвати здатність до подальшого навчання з високим
рівнем автономності. Прагнути професійного зростання, проявляти
толерантність та готовність до інноваційних змін.

