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Семестр: 4семестр 

Форманавчання: денна 

Електронний курс-ресурс: 

https://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=1205 

Обсягкурсу: 2 кредита ЄКТС (60годин), в тому числі: лекцій – 16год., 

практичні заняття – 8 год., самостійна робота студента – 36 год. 

 

Результати навчання: 

Знати: 

- основні соціально-політологічні поняття та категорії, підходи до 

аналізу суспільно-політичних явищ в сучасному світі та в Україні;  

- особливості функціонування суспільства;  

- форми соціальної взаємодії; типи та структуру соціальних 

організацій;  

- специфіку формування та функціонування політичної системи 

України та сучасного світу;  

- сутність та структуру політичних процесів в Україні та світі;  

- поняття, критерії та умови функціонування громадянського 

суспільства; 

- основні ідеологічні течії сучасності; 

- основні типи політичних систем та режимів; 

- основи формування системи сучасних міжнародних відносин. 

вміти: 

- орієнтуватися в основних соціально-політологічних поняттях, 

використовувати   отримані  в результаті освоєння дисципліни знання;   

- пов'язувати теоретичний матеріал з проблемами сучасності,  

аналізувати конкретні соціально-політичні ситуації та процеси в сучасному 

світі та в Україні;  

- на основі аналізу державно-правових документів, сучасної 

соціально-політологічної літератури та періодичних видань, 

використовуючи ознаки та критерії класифікації політичної влади, 

визначати форми та типи влади в конкретній державі, визначати критерії 

класифікації партійних та виборчих систем, типи політичних режимів 

конкретних держав; 

- оцінювати перспективи розвитку сучасних політичних процесів;  



- приймати участи у формуванні політичної системи українського 

суспільства в якості виборця, виявляти культуру політичної участі;  

- застосовувати соціально-політологічні знання у вирішенні соціально-

професійних проблем;  

- враховувати вплив політики на всі сфери суспільного життя; 

- на основі аналізу результатів самоспостережень, використовуючи 

ознаки конкретних ідеологій, формувати власні політичні переконання 

обґрунтовувати свої життєві, громадянські та патріотичні позиції; 

-  виявляти якості ідеологічної толерантності. 

 

Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 
• Філософія 

• Історія України 

• Українська мова 

 

Короткий зміст навчальної програми: 

Соціологія як наука про суспільство і навчальна дисципліна. Виникнення 

соціології як науки. Основні етапи ш напрямки її розвитку. Суспільство як 

цілісна соціокультурна система.Соціальна структура і стратифікація. 

Особистість і суспільство. Соціологія сім’ї. Політологія– наука і учбова 

дисципліна.Історія розвитку політичної думки. Сучасні політичні течії та 

ідеології. Політична влада та владні відносини. Політичні режими. 

Політична система суспільства.Політичні партії та виборчі системи. 

Глобальні проблеми сучасності ті їх вплив на систему міжнародних 

відносин. 
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Методи і критерії оцінювання, вимоги: 

Засобами діагностики з даної дисципліни є стандартизовані тести; 

командні проекти; реферати, есе; студентські презентації та виступи на 

наукових заходах. 

Підсумкова оцінка по дисципліні (залік) визначається додаванням 

загальної суми балів по поточному контролю до результатів підсумкового 

контролю. 

Поточний контроль (0–50 балів). 

– Опитування 

– Підготовка та захист рефератів, презентацій, доповідей тощо. 

– Відвідування лекцій 

– Наявність конспекту 

Підсумковий контроль (0–50 балів). 

Опитування або проведення у вигляді тестових або контрольних завдань . 


