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Мета і задачі дисципліни
Мета вивчення дисципліни – підготовка студента до виконання
ролі громадянина, до участі у суспільно-політичному житті; подолання
стереотипних уявлень про політику виключно як про арену боротьби,
протистояння, конфліктів; засвоєння студентами норм цивілізованої
політичної поведінки, культури політичного спілкування, вміння
самостійно аналізувати суспільно-політичну ситуацію, що склалася у
суспільстві. Ознайомлення з предметом політичної науки, її основними
закономірностями, поняттями та методами, що є головним завданням
учбово-методичного процесу, забезпечує взаємозв’язок теоретичного
змісту та світоглядної громадянської позиції студента, теоретичних
знань та їх практичного застосування.
Учбовий курс політології передбачає вирішення трьох задач у
сукупності:
– ознайомлення студентів з основним категоріальним апаратом
політології, роз’яснення політологічних понять і допомога
студентам у засвоєнні цих понять, цим вирішується перша загальна
задача – ліквідація політичної безграмотності студентів;
– навчання студентів оцінювати політичну ситуацію з теоретичних
позицій і грамотно поводити себе в ній, цим вирішується друга
загальна задача – формування політичної культури;
– засвоєння студентами теоретичної бази у такому рівні, щоб вони
могли стати потенційними політиками та політологами, ця база має
бути стартовим майданчиком для подальшого самовдосконалення,
можливого заняття професійною політичною діяльністю або
професійними політологічними дослідженнями
Тематика дисципліни
Тема 1. Політологія як система знань про політико-владні відносини
Тема 2. Виникнення та еволюція політичної думки
Тема 3. Інституціональні засади політики
Тема 4. Політичні процеси та методи політичної діяльності
Тема 5. Світовий політичний процес і глобальні проблеми людства
Стиль та методика навчання

Назва дисципліни
Рівень вищої освіти
Назва спеціальності
Назва спеціалізації
Форма навчання
Кафедра, що забезпечує
Курс
2
А

C
ОрганізаційноЛекційні заняття, практичні заняття
методичні
форми
вивчення
Поточний контроль, модульні контрольні роботи, індивідуальні
Форми
завдання, РГР, залік
контролю
D
Компетентності

ЗК3. Навички використання інформаційно-комунікаційних технологій.
ЗК4. Цінування та повага індивідуальності та мультикультурності
соціального простору.
ЗК5. Здатність працювати в команді.
ЗК7. Навички міжособистісної взаємодії.
E

Результати навчання
РН3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел для вирішення
навчально-професійних
завдань,
зокрема
з
використанням
інформаційно-комунікаційних технологій.
РН4. Здійснювати реферування наукових джерел, робити самостійні
висновки.
РН6. Формулювати тези досліджень, презентувати результати власних
досліджень усно / письмово.
РН8. Емпатійно взаємодіяти, вступати в комунікацію, толерантно
ставитися до осіб, які мають інші культурні особливості.
РН11. Демонструвати навики міжособистісної та групової комунікації у
публічних виступах, коректному веденні діалогу.
РН12. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку,
слідувати гуманістичним та демократичним цінностям.

