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2. Мета вивчення навчальної дисципліни 
 

Метою викладання навчальної дисципліни «Політологія і соціологія» є 
формування у студентів поглибленого розуміння фундаментальних понять і 
категорій політичної науки, оволодіння сучасними методами аналізу 
особливостей політичних систем за умови різних політичних режимів та 
ознайомленні студентів з основними теоретичними засадами та 
дослідницькими методами сучасної соціології. 

В процесі навчальної діяльності студент опановує базові знання з 
історії політичної думки, теорії політичної науки та прикладної політології: 
ознайомлюється з основними поняттями та категоріями політичної науки, 
спеціально-науковими теоретичними та прикладними методами пізнання, 
принципами та механізмами розвитку та функціонування політичної 
системи, особливостями процесу інституціоналізації політичних відносин в 
Україні тощо; знайомиться з специфікою та структурою соціологічного 
знання; набуває уявлень про соціологію як науку, що вивчає суспільство, 
його структури і підструктури, механізмами функціонування і розвитку. 

 
Очікувані результати навчання з дисципліни 

Здобувач вищої освіти повинен: 
- вміти враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, 

вимоги  охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки  під час 
формування технічних рішень. Вміти логічно опрацьовувати отриману 
інформацію з різних джерел. Вміти  використовувати різні види та форми 
рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу 
життя. 

- вміти використовувати  у виробничій і соціальній діяльності 
фундаментальні поняття і категорії державотворення для  обґрунтування 



власних світоглядних позицій та політичних переконань з урахуванням  
процесів соціально-політичної історії України, правових засад, етичних норм 
та культури поведінки. Здатність використовувати знання й уміння з 
теоретичної граматики, теоретичної фонетики, лексикології, стилістики для 
іншомовного комунікативного спілкування основною іноземною мовою. 

Майбутній фахівець повинен мати наступні компетенції: 
- здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 
суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав 
і свобод людини і громадянина в Україні. 

- здатність  враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні 
аспекти, вимоги  охорони праці, виробничої санітарії і пожежної  безпеки  
під час формування технічних рішень. 

 
Теми лекцій 

 
1. Становлення політології як науки. Політична думка в Україні 
2. Політична система суспільства. Демократія - форма організації 

суспільної влади та громадського суспільства 
3. Держава. Політичні партії та громадські рухи та організації 
4. Етнічні спільності. Конфесійні групи. Політична культура – норма 

політичної діяльності 
5. Соціологія як наука. Суспільство, як соціальна система 
6. Соціальні відносини та соціальні процеси 
7. Економічна соціологія. Соціологія громадської думки 
8. Соціологія сім’ї. Гендерна соціологія. 
9. Соціологія гуманітарної сфери. Соціологія села 

 
Теми семінарських занять 

 
Семінарське заняття №1. «Зародження науки про політику». 

Обговорення за тематикою  «Зародження науки про політику». Опрацювання 
текстів давніх філософсько-політичних трактатів  – 2 год. 

Семінарське заняття №2. «Становлення і розвиток української 
політичної думки». Обговорення за тематикою «Історія української 
політичної думки», «Українські політичні діячі». Опрацювання текстів 
державних політичних документів – 2 год. 

Семінарське заняття №3. «Політична система суспільства». 
Обговорення за тематикою «Політична система», «Політична організація 
суспільства». Застосування політичної термінології – 2 год. 

Семінарське заняття №4. «Держава в політичній системі 
суспільства». Обговорення питань держави як політичного інституту. 
Опрацювання головних державних документів – 2 год. 

Семінарське заняття №5. «Політичні партії і партійні системи». 



Обговорення питань класифікації партій, політичної ефективності та 
соціальної бази. Опрацювання програмних документів сучасних партій 
України – 2 год. 

Семінарське заняття №6. «Політична свідомість і політична 
культура».    Обговорення питань політичної культури, ідеології та 
свідомості. Опрацювання текстів політичних громадських організацій – 2 
год. 
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