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ПОЛІТОЛОГІЯ
Викладач: доцент кафедри політології філософського факультету, доктор політичних наук,
Куц Галина Михайлівна
1. Ідентифікація: Політологія.
2. Опис (зміст): Навчальний курс «Політологія» передбачає оволодіння навичками аналізу
логіки політичного розвитку суспільства; розуміння механізму функціонування політичної
системи та політичних інститутів і процесів; розуміння місця конкретного соціуму в
світовому геополітичному просторі тощо.
3. Рівень:
А) Попередні умови: студенти повинні мати уявлення про панораму історичної та
філософсько-культурологічної думки, знати про стан сучасної соціальної та політичної
організації суспільств.
Б) Цілі та завдання: Мета курсу – ознайомлення з найважливішими аспектами, поняттями,
методиками політології, формування у студентів уявлень про основні підходи та напрямки
аналізу політики, допомога студентам в усвідомленні власних політичних орієнтацій, у
визначенні ціннісних орієнтирів, сучасних проблем і тенденцій розвитку політики. Завдання
курсу полягає в освітленні проблематики та наукового інструментарію політології, розкритті
основних методик вивчення політики, представленні послідовних ходів політологічного
аналізу, визначенні ролі та місця політологічного знання у формуванні сучасних
гуманітарних уявлень про світ і людину.
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4. Обов’язковий чи вибірковий курс:
Обов’язковий
5. Викладацький склад: Куц Галина Михайлівна, доктор політичних наук, доцент кафедри
політології
6. Тривалість: 90 год. (2,5 кредити ECTS): 18 год. – лекції, 18 год. – семінарські заняття, 54
год. – самостійна робота студентів.
Курс, семестр: Курс 3, семестр 5.
7. Форми та методи навчання: в один тиждень 2 год. лекцій, в наступний - 2 год.
семінарських занять, контрольні модульні роботи, написання індивідуальної роботи.
8. Оцінювання: контрольні роботи, активна участь у семінарських заняттях, індивідуальна
робота, диференційований залік за системою оцінок ECTS.
9. Мова викладання: українська.

