Найменування навчальної
дисципліни
Кафедра:
Лектор:
Обсяг дисципліни:

Результати навчання:

Короткий зміст навчальної
програми:

Необхідні базові знання з
дисциплін (за потреби):
Методи і критерії
оцінювання:

Політологія
гуманітарних дисциплін та соціальної роботи
доцент каф., к.іст.н. Лозинський Андрій
3 кредити / 90 академічних годин, з них:
лекцій – 16 годин,
практичних занять – 16 годин,
самостійної роботи – 58 годин.
Знати:

поняття і категорії – політична система, влада,
держава, унітарна держава, федерація, конфедерація,
республіка, президентська республіка, президентськопарламентська республіка, парламентська республіка,
легітимність,
справедливість,
законність,
монарх,
президент, демократія, тоталітаризм, авторитаризм,
ліберальний режим, соціальна держава, політична партія,
політичне лідерство, засоби політики, політична
поведінка, політична еліта, партійна система, вибори,
виборчі системи, виборчий процес, політична свідомість,
політична культура, політична соціалізація та ін.;

закони і принципи – верховенства влади,
публічність, моноцентричність, легальність, моральна
дилема у політиці, принципи “боротьби всіх проти всіх”,
“людина людині – вовк”, “мета виправдовує засоби”,
виборчих технологій та ін.
Уміти:

формулювати проблему, що розглядається;
визначати мету і завдання дослідження; будувати одну
або декілька робочих гіпотез дослідження з певної теми.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є засвоєння
знань з основних етапів історичного розвитку світової та
вітчизняної політичної думки; актуальних проблем
сучасної політичної влади та держави, як базових
політичних інститутів; осмислення основ політичної
життєдіяльності людини і суспільства.
Метою викладання курсу навчальної дисципліни є
поглиблення знань про таку гуманітарну науку як
політологія; ознайомлення з основними поняттями,
законами, принципами і методами політологічного
знання; розкриття специфіки політичних підходів до
вирішення актуальних проблем сучасності; вивчення
особливостей розвитку та засад функціонування політики
на кожному історичному етапі, сучасного стану
політичної науки в Україні та за кордоном; а також
вивчення теоретичних основ, моральних норм, категорій
та спеціальних політичних теорій і концепцій політики.
Історія України, Всесвітня історія, Основи правознавства,
Філософія, Соціологія, Психологія, Педагогіка.
Усне опитування, презентації.
Підсумковий контроль (контрольний захід – залік):
письмово-усна форма.
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