
ПЕРЕДМОВА 

Навчальна дисципліна  «Політологія»  відноситься  до навчальних дисциплін  циклу
гуманітарної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) зі спеціальності
053 «Психологія».

Мета  навчальної  дисципліни:  формування  системи  знань  щодо  теоретичних  і
практичних  засад  реалізації  політики  як  суспільного  явища,  структурних  компонентів
державної  політики,  а  також  сприяння  становленню  громадянської  свідомості  і
відповідальності  здобувачів  вищої  освіти;  формування  умінь  та  навичок  практичного
застосування  набутих  знань  у  процесі  професійної  діяльності,  зокрема  пов’язаній  із
виконанням обов’язків держслужбовців. 

Завдання вивчення навчальної дисципліни полягає в ознайомленні здобувачів вищої
освіти із базовими принципами політики як суспільного явища, структурою та типологію
політичної  системи  суспільства;  розкритті  сутності  держави  як  головного  політичного
інституту суспільства; формування знань про основні різновиди політичних режимів і роль
особи  в  політичному  процесі;  специфіку  виборчого  процесу;  особливості  діяльності
політичних партій та груп інтересів у суспільстві; головні принципи міжнародних відносин в
умовах глобалізації; роль України у світовому політичному процесі тощо.

Об’єкт навчальної  дисципліни:  політична сфера, особливості  її  функціонування і
розвитку;  політична дійсність,  політичне життя особи й суспільства,  політичні  відносини;
політичні ідеї, теорії і доктрини, проблеми, події, прогнози, технології політичних процесів.

Предмет вивчення  навчальної  дисципліни: основні  принципи функціонування та
розвитку  політичного  життя  соціальних  спільнот,  залучення  їх  до  діяльності  з  реалізації
політичної  влади та політичних інтересів;   закономірності  політичного життя в усіх його
виявах:  політична  культура,  політичні  еліти,  політичні  партії  та  громадсько-політичні
організації,  владні відносини, держава, політична система, політична діяльність,  політична
поведінка, політичне лідерство, громадська думка й засоби масової інформації в політичному
процесі, конфліктологія, світовий політичний процес тощо

Після вивчення курсу «Політологія» здобувачі вищої освіти першого бакалаврського
рівня на базі повної загальної середньої освіти (шифр компоненти освітньої програми – ОК
6) повинні володіти такими компетентностями:

загальні:
ЗК3. Навички використання інформаційних комунікаційних технологій;
ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;
ЗК5. Здатність бути критичним і самокритичним;
ЗК10.  Здатність  реалізувати  свої  права  і  обов’язки  як  члена  суспільства,  усвідомлювати
цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Методи  та  форми  навчання:  лекційні  та  семінарські  заняття,  індивідуальна  й
самостійна  робота;  робота  в  мережі  Internet,  аналіз  й  конспектування  першоджерел,
написання дайджестів, есе, ділові ігри, складання власних проектів, brainstorming.

Організація поточного та підсумкового контролю знань. 
Метою поточного контролю є перевірка у здобувачів вищої освіти рівня набутих на

лекціях,  практичних заняттях та шляхом самостійного опанування програмного матеріалу,
відповідних  знань  та  умінь.  Поточний  контроль  здійснюється  персоніфікованим
оцінюванням  роботи  кожного  здобувача  вищої  освіти.  Структура  поточного  контролю
враховує особливості денної, заочної форм навчання.

Максимально  можлива  оцінка  за  успішне  засвоєння  програмного  матеріалу
дисципліни складає 100 балів. 

Формою  підсумкового  контролю  знань  для  денної  та  заочної  форми  навчання  є
диференційований залік.

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ



Формулювання  результатів  навчання  для  обов’язкової  навчальної  дисципліни
«Політологія»  базується  на  програмних  результатах  навчання,  визначених  освітньо-
професійною програмою, зокрема: 

ПРН3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-
комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань;
ПРН4.Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами власних
досліджень і аналізу літературних джерел;
ПРН7.  Рефлексувати  та  критично  оцінювати  достовірність  одержаних  результатів
психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки.
ПРН10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, відстоювати власну позицію,
модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей співрозмовника; 
ПРН13.Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб,
що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності; 
ПРН17.  Демонструвати  соціально  відповідальну  та  свідому  поведінку,  слідувати
гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності.




