
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: 054; 

2. Назва: Політологія ; 

3. Тип: вибірковий; 

4. Рівень вищої освіти:  І (бакалаврський). 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 4; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 2; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Cталовєрова Г.В., 

кандидат історичних наук, доцент 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• Використовувати теоретичні знання на практиці; 

• Здійснювати коректний аналіз та оцінку політичної ситуації; 

• Грамотно висвітлювати власну політичну позицію у різних формах політичної участі; 

• Ефективно протистояти політичним маніпуляціям та зловживанням влади з боку 

інших осіб. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична 

підготовка, контрольні заходи; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Історія України, Історія 

української культури; 

Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
Соціологія, Філософія.  

12. Зміст курсу:  1. Предмет і методи політології. Сутність політики; 2. Політична влада; 3. 

Політична система суспільства; 4. Політичні режими; 5. Держава – головний інститут 

політичної системи суспільства; 6. Політичні партії; 7. Типи сучасних виборчих систем; 8. 

Громадсько-політичні об'єднання; 9. Суспільно-політичні течії. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Горлач М.І., Кремень В.Г. Політологія: наука про політику. – К.: Центр учбової 

літератури, 2009. – 840 с.; 

2. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія. Навчальний посібник. – К.: Знання, 2008. – 415 с. 

3. Шляхтун П.П. Політологія. Підручник. – К.: “Либідь», 2010. – 480 с. 

4. Юрій М.Ф. Основи політології. – К.: Кондор, 2009. – 340 с. 

5. Давидович С.Н., Сталовєрова А.В. та ін. Політологія. Навчальний посібник. – Рівне: 

НУВГП, 2014. – 225 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
18 год. лекцій, 12 год. лабораторних робіт, 30 год. самостійної роботи. Разом – 60год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-

дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
   Підсумковий контроль: залік в кінці 2 семестру. 

  Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

 16. Мова викладання: українська. 

 

 

 

 

Завідувач кафедри суспільних дисциплін         Ю.П. Олексін, доктор педагогічних наук, 

                                                                                професор 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: 07-03-54; 

2. Title: Politology; 

3. Type: selective; 

4. Higher education level: the first (Bachelor’s degree) 

5. Year of study, when the discipline is offered:  2; 

6. Semester when the discipline is studied:  4; 

7. Number of established ECTS credits: 2; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: 
Stalovierova G.V., candidate of historical sciences, associate professor 

9. Results of studies:: after studying the discipline the student must be capable of: 

• To use theoretical knowledge in practice; 

• To carry out the correct analysis and assessment of the political situation; 

• Correctly cover their own political position in various forms of political participation; 

• Effectively resist political manipulation and abuse of power by others. 

10. Forms of organizing classes:  
study lessons, independent work, practical training, control measures; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: History of Ukraine, 

History of Ukrainian Culture 

12. Course contents: 1. Subject and methods of political science. The essence of politics; 2. 

Political power; 3. The political system of society; 4. Political regimes; 5. The state is the main 

institution of the political system of society; 6. political parties; 7. Types of modern electoral 

systems; 8. Public-political associations; 9. Socio-political trends. 

 13. Recommended educational editions: 
1. Gorlach M.I, Kremen V.G. Political science: the science of politics. - K .: Center for Educational 

Literature, 2009 - 840 p; 

2. Gelei S.D., Rutar S.M. Politology. Tutorial. - K .: Knowledge, 2008. - 415 p. 

3. Shlyakhtun P.P. Politology. Textbook. - K .: "Lybid", 2010 - 480 p. 

4. Yuriy M.F. Fundamentals of Political Science. - K.: Condor, 2009. - 340 p. 

5. Davidovich S.N., Stovovierova A.V. etc. Politology. Tutorial. - Rivne: NUVGP, 2014 - 225 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 18 hours lectures, 

12 hours. laboratory work, 30 h. independent work. Together - 60 hours. 

Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementation of 

business and role games, case studies, individual and group research tasks, use of multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
  Final control: completion at the end 2nd of the semester. 

  Current Control (100 points): Testing, Surveys. 

16. Language of teaching:  Ukrainian. 

 

 

 

 

Head of the Department of Social Sciences                             Y.P. Оleksin, doctor of pedagogical                      

                                                                                                              sciences, professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


