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ВСТУП
Програма вивчення навчальної дисципліни «Політологія» складена
відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики та навчального плану
підготовки бакалаврів напряму (спеціальності)
6.050503
«Машинобудування»
В системі наукового знання політологія займає особливе місце. Це наука, здатна побачити суспільство в цілому, зрозуміти його політичний
устрій і механізм функціонування. Будучи наукою інтегрованою, що містить
основи знань цілого ряду природничих, соціальних та гуманітарних дисциплін
(філософії, історії, психології, культурології, інформатики),
політологія
допомагає людині незалежно від її професійної спрямованості виробити
політологічне бачення світу, глибоке розуміння політичних процесів, тобто
той інструмент, який дозволяє сучасній людині, свідомо будувати своє життя,
знайти свободу, домогтися успіху в будь-якій області.
1. Мета, предмет та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою вивчення курсу є: створення умов для формування
компетентності в політичній сфері суспільного життя, формування розуміння
сутності політичного життя суспільства, а також придбання навичок аналізу
політичних явищ та процесів.
1.2. Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності
функціонування і розвитку політичних систем і політичних процесів суспільства,
організації та функціонування політичної влади; закономірності відносин між
соціальними субєктами з приводу політичної влади.
1.3. Основними завданнями вивчення комплексної дисципліни є:
а). засвоєння студентами основних політологічних понять; формування
предметних та операціональних компетенцій; орієнтування на аналіз та
осмислення політичних процесів в країні, світі;
б). ознайомлення з основними проблемами сучасної
політології, їз
засобами та методами діагностики політичних проблем, з такими феноменами
та цінностями, як громадянське суспільство, правова держава, права і свободи
людини.
в). формування навичок прийняття управлінських рішень, розуміння
тенденцій розвитку сфер політики держави, що проводиться в конкретних
галузях.

1.4. По завершені вивчення дисципліни студенти повинні:
знати:
- основні поняття, методи, функції політології;
- способи розв'язання політичних конфліктів;
- поняття політична влада і владні відносини;
- основні типи політичних систем і режимів;
-основні риси, програми політичних партій Європи і світу;
- основні типи партійних систем;
- основні ідеологічні течії сучасності;
- поняття, критерії та умови функціонування громадянського суспільства
в Україні.
вміти:
орієнтуватися в основних поняттях політології;
пов'язувати теоретичний матеріал з проблемами сучасності;
розбиратися в основних політичних процесах в Україні;
на основі аналізу державно-правових документів, сучасної
політичної літератури та періодичних видань, використовуючи ознаки та
критерії класифікації політичної влади, визначати форми та типи влади в
конкретній державі.
на основі аналізу програмних документів політичних партій,
результатів соціологічних опитувань населення щодо довіри владі та
конкретним політичним лідерам, за допомогою критеріїв ефективності та
легітимності політичної влади та її ресурсів визначати наявність
легітимності влади, її ефективність, а також тип легітимності влади в
конкретній державі.
на основі аналізу державно-правових документів, сучасної
політичної літератури, періодичних видань, використовуючи критерії і
типології політичних режимів та політичних систем, критерії класифікації
партійних та виборчих систем визначати тип політичних режимів,
політичних систем, партійних та виборчих систем конкретних держав.
на
основі
аналізу
результатів
самоспостережень,
використовуючи ознаки конкретних ідеологій, формувати власні
політичні переконання.
Міждисциплінарні зв’язки: передують вивченню
дисципліни
«Політологія» – філософія, історія України, соціологія; потребують її вивчення
– психологія.

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників

Кількість кредитів - 2,5
Кількість годин
- 72

Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма
заочна
навчання
(дистанційна)
форма навчання1
Нормативна

(нормативна, за вибором ВНЗ, за вибором студента)

6

Семестр викладання дисципліни

(порядковий номер

(порядковий номер семестру)

семестру)

Вид контролю:

екзамен

(залік, екзамен)

Розподіл часу:
- лекції (годин)
16
- практичні, семінарські (годин)
16
- лабораторні роботи (годин)
–
- самостійна робота студентів
40
(годин)
- курсовий проект (годин)
–
- курсова робота (годин)
–
- розрахунково-графічна робота
–
(контрольна робота)

–
–
–
+

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Розділ 1. Політика як соціальне явище
Тема 1. Предмет політології.
Тема 2. Історія розвитку політичної думки.
Тема 3. Влада як соціальне явище.
Тема 4. Політичні режими.
Розділ 2. Політична організація суспільства
Тема 1. Політичне життя і політична система суспільства.
Тема 2. Держава в політичній системі суспільства.
Тема 3. Політичні партії і суспільні рухи.
Тема 4. Політичне лідерство.
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Інформаційні ресурси
Методичні матеріали кафедри філософії і політології можна знайти на
файловому архіві www. http://files.khadi.kharkov.ua/
4. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ
Засобами діагностики з дисципліни є тестовий контроль та виконання
контрольних робіт.
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