
Додаток 1 

до Положення про порядок та умови обрання 

здобувачами вищої освіти вибіркових навчальних дисциплін 

у Буковинському державному медичному університеті 

 

Короткий опис навчальної дисципліни (анотація) 

для каталогу вибіркових навчальних дисциплін 

 

«Основи політичної науки» 

(назва вибіркової навчальної дисципліни) 

 

Спеціальність Фармація, промислова фармація 

Освітній рівень магістр 

Термін вивчення(курс) 2 курс 

Форма навчання Очна, заочна 

Кафедра психології та філософії 

 

 Мета навчальної дисципліни - дисципліна орієнтована на глибоке та ґрунтовне засвоєння 

студентами політичних світових та вітчизняних процесів, закономірності розвитку і 

функціонування політичної науки, її місце та роль у житті суспільства. Ця дисципліна 

відноситься до загальногуманітарних, які формують світогляд громадян України. Навчальна 

дисципліна «Основи політичної науки» охоплює методологічні основи розвитку політичної 

науки, її основні закони і закономірності. 

Завдання: вивчення сутності, історії, теорії і методології політичної діяльності і поведінки. 

Вміти орієнтуватися в основних світових політичних школах, концепціях і напрямах, знати і 

вміти давати характеристику українським політичним вченням, мати уявлення про сутність 

політичного життя, політичних відносин і процесів, про об’єкт і суб’єкт політики, знати 

права людини і громадянина, суть і значення політичних систем і режимів у житті держави і 

суспільства, мати уявлення про процеси міжнародного політичного життя, геополітичну 

обстановку, місце, роль і статус України в сучасному світі, володіти навичками політичної 

культури, вміти застосовувати політичні знання в своїй професійній і громадській діяльності.  

 

Результати навчання: пропонувати власні способи вирішення сенсожиттєвих задач і 

проблем у процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо 

їх розв’язання.; формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну 

позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей 

співрозмовника; взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно 

ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності; ефективно 

виконувати різні ролі у команді у процесі вирішення фахових завдань, у тому числі 

демонструвати лідерські якості; відповідально ставитися до професійного 

самовдосконалення, навчання та саморозвитку; знати, розуміти та дотримуватися етичних 

принципів професійної діяльності фармацевта; демонструвати соціально відповідальну та 

свідому поведінку, слідувати гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та 

громадській діяльності. 

 

Після вивчення курсу студенти повинні знати: 



• основні політологічні напрямки, школи та концепції; 

• основні методи політологічних досліджень в їх порівняльній характеристиці із тими 

методами, що мають оволодіти майбутні спеціалісти з огляду на їхні медичні фахові 

кваліфікації; 

• типологію політичної влади, політичні режими та стилі політичного управління в їх 

тісному взаємозв'язку із характером сучасних політичних процесів: джерела політичної 

влади та способи її реалізації; 

• основні форми співвідношення суб'єктів і об'єктів політики в різноманітних політичних 

системах; 

• походження та сутність держави, типологію сучасних держав, проблеми 

державотворення в сучасній Україні; 

• основні види політичної активності та діяльності; 

• роль та значення політичних партій в демократичному правовому суспільстві, спектр 

політичних рухів, партій та об'єднань в політичному житті України; 

• типи виборчих систем, технологію проведення виборчих кампаній; 

• міжнародні політичні організації, характер їхньої діяльності та вплив на політичні 

процеси в Україні; 

• типи політичних культур та шляхи формування в українському суспільстві культури 

демократичного типу, взаємозв'язок політичної культури українців з їхнім 

національним характером. 

Після вивчення курсу студенти повинні вміти: 

• орієнтуватись в розмаїтті політичних поглядів на сутність політичної системи та 

сучасної держави в тісному взаємозв'язку з практикою державотворення в сучасній 

Україні; 

• науково осмислювати сутність сучасної політичної боротьби різноманітного спектру 

партій, рухів та об'єднань та вміти свідомо визначити своє місце в суспільстві; 

• усвідомити місце політики як специфічного явища суспільного життя в контексті інших 

соціальних явищ та процесів, економіки, релігії, науки, культури, освіти, медицини; 

• зрозуміти сутність політичного лідерства, основні вимоги до лідера та здійснюваної ним 

влади; 

• пояснити характер сучасних політичних систем, закономірності переходу від 

тоталітарної до демократичної політичної системи, до громадянського суспільства та 

правової держави; 

     • пояснити особливості політичної психології та роль психологів  

        у  виборчих кампаніях. 

 

Орієнтовний перелік тем навчальних занять (лекцій, практичних): 

1. Предмет  політології.  Формування  та розвиток політичних ідей. 

2. Політична влада. Природа політики. 

3. Суб'єкти та об'єкти політики.  

4. Політичне лідерство та політична елітологія. 

5. Політична система суспільства. 

6. Держава як  політичний інститут. Ознаки та функції сучасної держави. 

7. Політичні партії та виборчі системи . 

8. Міжнародна політика. 

9. Політична свідомість та ідеологія. Політична культура. 

10. Світовий політичний процес та зовнішньополітична діяльність. 

 

Перелік компетентностей, здобуття яких буде забезпечувати навчальна дисципліна: 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК 1. Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо.  

ЗК 4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, вчитися і бути сучасно 

навченим. 



ЗК 7. Здатність до адаптації та дії у новій ситуації. 

ЗК 9. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

ЗК 10. Здатність до вибору стратегії спілкування, здатність працювати в команді та з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності. 

ЗК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

ЗК 12. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

Фахові (спеціальні) компетентності спеціальності (ФК) 

ФК 11. Здатність проводити аналіз соціально-економічних процесів у фармації, форм, 

методів і функцій системи фармацевтичного забезпечення населення та її складових у 

світовій практиці, показників потреби, ефективності та доступності фармацевтичної 

допомоги в умовах медичного страхування та реімбурсації вартості лікарських засобів. 

ФК 20. Здатність здійснювати консультування та фармацевтичну опіку під час вибору та 

відпуску безрецептурного лікарського засобу шляхом оцінки співвідношення ризик/користь, 

сумісності, показань та протипоказань керуючись даними про стан здоров’я конкретного 

хворого із врахуванням біофармацевтичних, фармакокінетичних, фармакодинамічних та 

фізико-хімічних особливостей лікарського засобу. 

ФК 21. Здатність проводити санітарно-просвітницьку роботу серед населення з метою 

профілактики поширених захворювань внутрішніх органів, попередження небезпечних 

інфекційних та паразитарних захворювань, а також з метою сприяння своєчасному 

виявленню та підтриманню прихильності до лікування цих захворювань згідно з їхніми 

медико-біологічними характеристиками та мікробіологічними особливостями. 

Програмні результати навчання, що забезпечує вивчення дисципліна: 

ПРЗ 1. Проводити професійну діяльність у соціальній взаємодії основаній на гуманістичних і 

етичних засадах; ідентифікувати майбутню професійну діяльність як соціально значущу для 

здоров’я людини. 

ПРЗ 2. Застосовувати знання з загальних та фахових дисциплін у професійній діяльності. 

ПРЗ 4. Використовувати результати самостійного пошуку,аналізу та синтезу інформації з 

різних джерел для рішення типових завдань професійної діяльності. 

ПРЗ 5. Позиціонувати свою професійну діяльність та особистісні якості на фармацевтичному 

ринку праці; формулювати цілі власної діяльності з урахування суспільних і виробничих 

інтересів. 

ПРЗ 6. Аргументувати інформацію для прийняття рішень, нести відповідальність за них у 

стандартних і нестандартних професійних ситуаціях; дотримуватися принципів деонтології та 

етики у професійній діяльності. 

ПРЗ 7. Виконувати професійну діяльність з використанням креативних методів та підходів. 

ПРЗ 9. Здійснювати професійну діяльність використовуючи інформаційні технології, 

«Інформаційні бази даних», системи навігації, Internet-ресурси, програмні засоби та інші 

інформаційно-комунікаційні технології. 

ПРЗ 10.Дотримуватися норм спілкування у професійній взаємодії з колегами, керівництвом, 

споживачами, ефективно працювати у команді. 

ПРЗ 11. Використовувати методи оцінювання показників якості діяльності; виявляти 

резерви підвищення ефективності праці. 

 

Перелік науково-педагогічних (педагогічних) працівників, які забезпечуватимуть 

проведення навчальної дисципліни: 

Слубська Анна Ярославівна – кандидат філософських наук, викладач.  
 

 

 


