
Навіщо обирати
Спеціальність                                   

052 Політологія
В Житомирському 

державному університеті 
імені Івана Франка? 



«Ти, звичайно, можеш не займатись політикою… 
Але потім політика займеться тобою!!!»

(Народна мудрість)



Якщо тобі не байдуже твоє майбутнє, майбутнє твоїх дітей і

твоєї держави – обирай Спеціальність 052 Політологія

в Житомирському державному університеті імені Івана Франка.



Ми навчимо тебе:

– аналізувати, оцінювати і прогнозувати політичні і соціальні події,

явища суспільно-політичного життя з різних джерел інформації;

– орієнтуватися в суспільно-політичній ситуації й тлумачити

суспільно-політичні процеси і явища;

– вибирати стратегії діяльності з урахуванням суспільно-політичних,

громадських, партійних, державних інтересів;

– оцінювати окремих фактів і їх сукупності в конкретних політичних

умовах.

– розробляти аналітичні документи та методичні рекомендації для

політиків, політичних партій, громадських організацій, тощо.



Під час практичної підготовки ми сформуємо вміння та навички:

– застосовувати теоретичні знання та концепції у професійній діяльності й

логічно формулювати та викладати свої міркування;

– робити професійні обґрунтування та коментарі щодо політичних подій,

політичних програм або політичних акторів;

– швидко й об’єктивно оцінювати ситуації та процеси щодо суспільно-

політичного життя і здійснювати їх аналіз;

– передбачати ймовірні наслідки суспільно-політичних подій, явищ та

процесів;

– складати аналітичну записку, аналітичний звіт та інші види документів щодо 

аналізу політичних подій, явищ та процесів, тощо.



Ти матимеш змогу проходити практику на базі міських та обласних рад,

районних та обласних державних адміністрацій, неурядових громадських

організаціях, а також в органах місцевого самоврядування (територіальних

громадах), тощо.

Навчання на ОП Політологія – це цікаві змістовні заняття, які проводять не

лише представники професорсько-викладацького складу кафедри філософії та

політології, а й професіонали-практики – політичні діячі, народні депутати,

керівники громадських організацій й очільники територіальних громад.

А ще це насичене і яскраве дозвілля і відпочинок, концерти, спортивні

секції та змагання, екскурсі та подорожі. Можливість поглибленого вивчення

іноземних мов і навчання за кордоном в межах програмам академічного обміну.



Обирай Спеціальність 052 Політологія 

у Житомирському державному 

університеті імені Івана Франка  

Зроби крок ,

а ми допоможемо зробити тобі решту
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