Кафедра політології

Політологія: основи політичних знань
Назва вибіркової дисципліни

Семестр: 3, 4, 5, 6, 7 або 8
Обсяг дисципліни:
загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3);
аудиторні години – 30 (лекції – 14, семінарські – 16)
Лектор: проф., д.п.н. Романюк А.С. (anatoliy.romanyuk@gmail.com; доц., к.п.н. Поліщук Микола Васильович
(m_polis@franko.lviv.ua), доц., к.п.н. Мандзій Любомира Степанівна (l.mandziy@meta.ua), доц., к.п.н. Литвин
Віталій Сергійович (lytvyn.vitaliy@gmail.com); доц., к.п.н. Четверікова Лариса Олегівна (lala76@bk.ru), доц., к.п.н.
Скочиляс Любомир Степанович (skochylyas@yahoo.com), доц., к.п.н. Сліпецька Юлія Миронівна (ел. адреса
sokyrka_yulietta@yahoo.com); доц., к.п.н. Шурко Оксана Богданівна (shurko_o@ukr.net), доц., к.п.н. Була Світлана
Петрівна (ел. адреса bula_sv@ukr.net); ас., к.п.н. Зубрицька Дарія Михайлівна (ел. адреса dara403@gmail.com), ас.,
к.п.н. Осадчук Ігор Юрійович (ел. адреса ihorosadchuk89@gmail.com)
Результати навчання:
знати:
 предмет і об'єкт політології, її сучасну методологію;
 історію розвитку політичної думки;
 основні положення та елементи в межах системного аналізу політики;
 роль держави, партій, виборів, влади, еліт та лідерів у політичних системах;
вміти:
 користуватись сучасною методологією аналізу політики;
 аналізувати політичні, партійні та виборчі системи сучасних країн;
 визначати вплив різноманітних чинників формування політичної думки на означення політичних процесів;
 орієнтуватися в формах держави, в міжнародному політичному житті, мати уявлення про місце та статус України
в сучасному політичному світі.
Анотація навчальної дисципліни:
Мета: ознайомити студентів з політологією як навчальною дисципліною, а також формування у студентів уявлення про
світ політичного, його сутність та зміст, загалом особливості функціонування політичної сфери суспільства.
Завдання: Ознайомити студентів з теорією і методологією політології; проаналізувати основні етапи становлення
політичної думки світу. Проінтерпретувати теоретичні уявлення про політичну сферу як сукупність інститутів і
впорядкованих відносин. Поінформувати студентів з науковими підходами стосовно аналізу сучасних проблем
політичного життя; ознайомити студентів із різними типами сучасних держав, видами політичних партій, виборів,
постатями політичних лідерів тощо.
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элитологии : Учебное пособие. – М., 1999. – 302 с. ; Безродний Є. Ф., Уткін О. І. Історія політичних вчень : Навч.
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Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, консультації, самостійна робота.
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