
АНОТАЦІЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТОЛОГІЯ» 

для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня  
«Бакалавр» зі спеціальностей: 204 Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва, 211 Ветеринарна медицина. 
 
Цикл загальної підготовки. 
Загальна кількість годин та кредитів становить 72 годин / 2 кредити ЄКТС. 
Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти – 

вибіркова. 
Програма навчальної дисципліни «Політологія» складена відповідно до  

освітньо-професійної програми підготовки здобувача вищої освіти  першого 
(бакалаврського) рівня «Бакалавр»  зі спеціальностей: 211 Ветеринарна медицина,  
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. 

Мета навчальної дисципліни: ознайомлення здобувачів вищої освіти із 
основами політології як науки, формування у майбутніх фахівців (бакалаврів) 
знань з питань сучасної політичної системи суспільства, політичної свідомості; 
виховання політично грамотної особистості, яка здатна орієнтуватися в сучасних 
політичних явищах і подіях, демократичної політичної культури, необхідних 
навичок політичної діяльності.  

Завдання навчальної дисципліни: вивчення сутності, теорії та методології 
політології як науки; розвиток здібностей розуміння політичних відносин і 
процесів; набуття навичок і вмінь практичного застосування теоретичних, 
прикладних та інструментальних компонентів політичного знання; аналіз 
міжнародного політичного життя, геополітичного становища і політичних 
процесів в Україні, її місця, статусу і відповідальності у сучасному політичному 
світі.  

Програма навчальної дисципліни 
Тема 1. Сутність і роль політики та політології як науки у житті суспільства. 
Тема 2. Історія світової політичної думки. 
Тема 3. Політична діяльність і влада. 
Тема 4. Сучасні ідейно-політичні течії. 
Тема 5. Політична система суспільства і політичні режими. 
Тема 6. Економічна і соціальна політика.   
Тема 7. Політика та етнонаціональні відносини. 
Тема 8. Особистість і політика. Політичне лідерство. 
Тема 9. Політична культура. 
Тема 10. Світовий політичний процес. 
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