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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

(до 1000 друкованих знаків) 

Метою викладання навчальної дисципліни «Політологія і соціологія» є формування у студентів 

системи логічно завершених базових знань про політику та суспільство, навичок як основи 

становлення їхньої суспільно-політичної свідомості та соціально-політичної культури. Засвоєння 

сутності, характеру, закономірностей сфери політики, політичної дійсності, політичного життя особи 

і суспільства. Ознайомлення з особливостями та закономірностями політичного процесу, 

функціонування політичної системи і влади, сутність, форми і методи діяльності суб’єктів політики. 

розуміння законів функціонування і розвитку як суспільства в цілому, так і складових його 

компонентів досить важливо і для окремих людей, і для їх різних спільнот, і для всього людства. 

Застосувати отримані знання для розробки і здійснення соціальних проектів та прогнозів, управління 

соціальними процесами.  

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 

(лекції/лабораторні, 

практичні, 

семінарські) 

Результати 

навчання 
Завдання Оцінювання 

1 семестр 

Модуль 1. Актуальні проблеми міжнародних відносин в Азії та Африці 

Тема лекційного 

заняття 1. 

Політологія як наука 

і навчальна 

дисципліна. 

2/2 знати основні 

теоретичні аспекти 

курсу; розуміти 

понятійно-

категоріальний 

апарат курсу; місце 

політології в системі 

наукового знання. 

Обговорення 

питань на 

семінарському 

занятті 

Написання есе 

5 

Тема лекційного 

заняття 2. Історія 

політичної думки. 

 

3/3 розуміти та 

аналізувати 

передумови 

виникнення 

політології як науки; 

співвідношення 

історії та теорії 

політики; проблему 

періодизації і 

розвитку політичних 

ідей. Політичні 

вчення 

Стародавнього Сходу 

і Античності. 

Обговорення 

питань на 

семінарському 

занятті 

Написання есе 

5 



Політичні вчення 

раннього 

християнства і доби 

Середньовіччя: 

основні догмати 

християнства; 

Політичні вчення 

доби; Відродження і 

Реформації; 

українську політичну 

думку. 

Тема лекційного 

заняття 3. Політика 

як суспільне явище 

та політична система 

суспільства. 

 

2/2 розуміти основні 

підходи до 

визначення суті 

політики, політику як 

відображення 

політичних інтересів; 

загально-

соціологічний, 

специфічно-

соціологічний, 

конкретно-

соціологічний рівні 

визначення феномену 

політики. Об’єкт і 

суб’єкт політики. 

Види політики. 

Обговорення 

питань на 

семінарському 

занятті  

5 

Тема лекційного 

заняття 4. 

Політична влада 

 

2/2 Знати і розуміти 

природу влади. 

Соціальне 

призначення влади. 

Основні підходи до 

визначення влади. 

Основні види і форми 

влади. Політична 

влада. Державна 

влада. 

Походження і 

сутність політичної 

влади. Влада і 

авторитет. Влада і 

політичне панування. 

Джерела та ресурси 

влади. Об’єкти та 

суб’єкти влади. 

Суверенітет влади та 

її розподіл.  

 

Обговорення 

питань на 

семінарському 

занятті 

Написання есе  

5 

Тема лекційного 

заняття 5. Держава 

в політичній системі 

2/2 Розуміти історичні 

умови виникнення 

держави. Ознаки 

держави. Основні 

концепції держави. 

Унітарна, 

федеративна та 

конфедеративна 

держави. Державні 

інститути та органи. 

Класифікація органів 

Обговорення 

питань на 

семінарському 

занятті  

4 



державної влади. 

Місце армії та інших 

силових органів в 

державі та їх функції. 

Функції держави. 

Сутність соціальної 

держави. 

Тема лекційного 

заняття 6. 

Політична 

демократія 

 

 Розуміти витоки і 

сутність демократії. 

Виникнення і зміст 

демократії. 

Особливості сучасної 

демократії. Аспекти і 

різновиди демократії. 

Призначення 

демократії. 

«Природність» 

демократії. Пастки, 

загрози і межі 

демократії. Ідеал і 

розмаїття концепцій 

демократії. 

Небезпеки 

демократії. 

 

Обговорення 

питань на 

семінарському 

занятті 

Написання есе 

5 

Тема лекційного 

заняття 7. Вибори 

та виборчі системи. 

 

2/2 Розуміти поняття 

виборів та процедура 

їх проведення;  

Призначення виборів, 

визначення виборчих 

округів та виборчих 

дільниць; 

Передвиборча 

пропаганда і агітація; 

Процес голосування; 

Референдум як форма 

прямої демократії; 

Типи виборчих 

систем: 

представницька, 

мажоритарна, 

пропорційна, 

змішана; Порівняльні 

характеристики 

виборчих систем; 

Виборча система 

України. 

 

Обговорення 

питань на 

семінарському 

занятті 

Написання 

модульних 

тестів 

 

5 

Модуль 2. Соціологія 

Тема лекційного 

заняття 8. 

Соціологія як наука і 

навчальна 

дисципліна.  

 

2/2 розуміти та 

аналізувати 

соціологію як 

наукову дисципліну. 

Предмет і об'єкт 

соціології. Категорії 

соціології. 

Співвідношення 

понять “соціальне” і 

“суспільне”. Поняття 

Обговорення 

питань на 

семінарському 

занятті 

Написання есе 

5 



“соціальні зв’язки”, 

“соціальні 

спільності”, 

“соціальні явища”, 

“соціальні процеси”, 

“соціальні відносини” 

Тема лекційного 

заняття 9. 
Виникнення, основні 

етапи та напрями 

соціології. 

 

2/2 знати предмет 

соціології і його 

структуру. Методи 

cоціології 

(спостереження, 

експеримент, 

порівняльний і 

історичний). Теорія 

соціальної статики. 

Основні суспільні 

інститути (родина, 

держава, релігія). 

Основні соціологічні 

теорії. 

Обговорення 

питань на 

семінарському 

занятті  

5 

Тема лекційного 

заняття 10. 

Суспільство як 

соціальна система  

 

2/2 Розуміти соціальну 

структуру 

суспільства. 

Соціологічні 

уявлення про 

суспільство. 

Системний підхід до 

вивчення суспільства. 

Основні рівні 

системного підходу 

до суспільства (мега-, 

макро-, мезо- та 

макрорівні). 

Обговорення 

питань на 

семінарському 

занятті 

Написання есе 

5 

Тема лекційного 

заняття 11. 

Соціологія 

особистості. 

 

2/2 Знати і розуміти 

предмет дослідження 

соціології 

особистості. Ключові 

поняття і категорії 

соціології 

особистості: людина, 

індивід, особистість, 

індивідуальність. 

Основні проблеми 

соціології 

особистості. Теорії 

соціальних ролей. 

Теорії соціальної 

установки. 

Диспозиційна теорія 

саморегуляції 

поведінки індивіда. 

Девіантна поведінка. 

Обговорення 

питань на 

семінарському 

занятті 

Написання есе 

5 

Тема лекційного 

заняття 12. 

Соціологія села 

 

1/1 Знати об’єкт, 

предмет, структуру та 

історію становлення 

соціології села. 

Соціальна структура 

сучасного 

українського села; 

Обговорення 

питань на 

семінарському 

занятті 

Написання есе 

3 



Соціально-

демографічна 

ситуація села і 

трудові ресурси;  

Особливості 

сільсько-

господарської праці; 

Міграція сільського 

населення у міста; 

Тема лекційного 

заняття 13. 

Соціальна структура 

суспільства 

 

2/2 Розуміти сутність, 

ознаки та структуру 

суспільства; 

Методологічні 

стратегії дослідження 

суспільства;  

Функціоналістський 

та конфліктний 

підходи до вивчення 

суспільства; Ієрархія 

соціальних ролей; 

Історичні типи 

суспільства та 

категорії його 

типологізації; 

Обговорення 

питань на 

семінарському 

занятті  

 

Тема лекційного 

заняття 14. 

Соціологія сім’ї 

 

2/2 Вміти розрізняти 

сім’ю як соціальний 

інститут і малу 

соціальну групу. 

Специфіка 

соціологічного 

вивчення сім’ї. 

Деінституціоналізація 

сучасної сім’ї.. 

Основні категорії 

соціологічного 

дослідження сім’ї: 

умови життя, 

структура сім’ї, 

функції сім’ї. Основні 

форми сім’ї та 

різновиди шлюбу 

Обговорення 

питань на 

семінарському 

занятті 

Написання есе 

4 

Тема лекційного 

заняття 15. 

Соціологія культури  

 

2/2 Розуміти поняття 

культури та 

особливості її 

дослідження в 

соціології. Основні 

сфери прояву 

людської культури та 

рівні її 

соціологічного 

дослідження. 

Центральні категорії 

соціології культури: 

система цінностей і 

норм, санкції, 

соціокультурні зразки 

поведінки, 

соціокультурні 

уявлення, поняття і 

Обговорення 

питань на 

семінарському 

занятті 

Написання 

модульних 

тестів 

 



мова. 

Всього за 7 семестр 70 

Екзамен    30  

Всього за курс 100 

 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із 

дозволу лектора за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. 

із використанням мобільних девайсів). Самостійні роботи повинні 

бути виконані самостійно відповідно вимог, які до них висуваються. 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

деканом факультету) 

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів Заліків 

90-100 відмінно Зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 

 


