
Анотація на дисципліну «Політологія» 

З моменту проголошення суверенного права українського народу 

на здійснення влади в межах власної держави, виникає низка завдань з 

реалізації у повному обсязі прав і свобод українських громадян. 

Контекстом цієї високої мети обумовлено вибір державної стратегії на 

створення повноцінного громадянського суспільства. А для 

забезпечення можливості політичної соціалізації та інформаційної 

обізнаності особистості вибрано комплекс просвітницьких заходів, що 

дозволяють ефективно втілити в життя задекларовані державою цілі. 

 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. Тому мета політології полягає у формуванні такої людини, яка 

б свідомо і добровільно, належним чином могла виконувати 

загальнолюдські обов'язки, вміла за допомогою набутих знань захистити свої 

законні права та інтереси. 

Вивчення курсу "Політологія" формує у студентів систему 

логічно завершених базових знань про політику, відкриває приховану від 

некваліфікованого спеціаліста картину справжніх констант політичного 

буття.  

Разом з тим вивчення політичної науки поглиблює розуміння сенсу і 

основних напрямків розвитку світового політичного процесу, геополітичну 

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

 

Вивчення курсу "Політологія" формує у студентів систему логічно 

завершених базових знань про політику, а також надає можливості 

сформувати наступні компетентності: 
 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; 

 виявляти 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. 
 


