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Опис дисципліни 

Анотація курсу 

Навчальна дисципліна „Основи соціології і політології” є нормативною 

дисципліною загального циклу підготовки освітньо-професійної програми 

підготовки фахівців освітнього рівня бакалавр (3 роки 10 міс. навчання) галузі 
знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 014 Середня освіта (Історія). Її зміст 

студенти опановують на 4-му курсі навчання (2 семестр). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни „Основи соціології і 

політології” є закономірності, тенденції розвитку і особливості функціонування 
соціально-політичної сфери суспільного життя. 

Міждисциплінарні зв’язки. Курс пов'язаний з наступними 

дисциплінами: «Історія України», «Українознавство», «Філософія», «Загальна 
психологія». 

 

Мета і завдання курсу 

Метою навчальної дисципліни є дати студентам цілісне уявлення про 
соціологію і політологію як науки. Закономірності соціальної сфери життя 

суспільства і особливості перебігу сучасних політичних процесів в Україні і 

світі. 
Завдання дисципліни. Основними завданнями дисципліни виступає 

формування у студентів наступних умінь та навичок: 

– характеризувати об’єкт і предмет соціології, структуру соціологічного 

знання; 
– розуміти сутність, основні засади функціонування і розвитку 

суспільства; 

– аналізувати процеси в соціальній структурі суспільства; 
– застосовувати знання з політології, робити глибокий аналіз діяльності 

влади, політичного життя, політичних відносин; 

– аналізувати оцінку міжнародного політичного життя, геополітичної 

обстановки; 
– робити аналіз політичних процесів в Україні, в системі світових 

політичних відносин; 

– на основі аналізу адекватно реагувати на важливі політичні події як в 
Україні, так і в світі. 

 

Очікувані результати 

Загальні компетентності: 
ЗК 01. 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. 
ЗК 04. Здатність виявляти ініціативу, підприємливість, генерувати нові 

ідеї, визначати та розв’язувати проблеми. 

ЗК 05. Здатність ефективно працювати одноосібно, у складі команди і в 
мультидисциплінарному оточенні. 



ЗК 06. Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні 
технології. 

ЗК 08. Усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем. 

 

Фахові компетентності: 
ФК 10. Здатність до абстрактного мислення, пошуку, оброблення, аналізу 

та синтезу інформації з різних джерел. 

ФК 11. Здатність обґрунтовано визначати роль України в 

загальноєвропейських та світових культурних процесах. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 02. Розуміння значення культури як форми людського існування, 

здатність цінувати різноманіття та мультикультурність світу і керуватися у 
своїй діяльності сучасними принципами толерантності, діалогу і 

співробітництва. 

ПРН 09. Здатність продовжувати навчання упродовж життя і 

вдосконалювати здобуті під час навчання компетентності з високим рівнем 
автономності. 

 

Організація навчання 

 

Програма навчальної дисципліни складається з наступних 

змістових модулів: 

1. „Соціологія як суспільна і гуманітарна наука” (Теми: „Соціологія як 
наука”, „Суспільство як соціальна система”, „Соціологія особистості”, 

„Соціологія сім’ї”, „Методологія соціологічних досліджень”). 

2. „Політологія як наука” (Теми: „Політика і наука про політику”, 
„Плюралізм політичних концепцій ХІХ – ХХ ст.”, „Демократія у політичному 

житті сучасного суспільства”, „Держава у політичній системі суспільства”, 

„Політичні партії та громадсько-політичні об’єднання і рухи”). 

 

Оцінювання 

Система оцінювання – накопичувальна. Шкала оцінювання – 100-бальна. 

 
Політика курсу 

Учасники навчального процесу (викладачі та студенти) керуються 

нормативними документами та відповідними Положеннями, затвердженими в 

НУЧК (розміщені на офіційному сайті університету у розділі «Публічна 
інформація про діяльність Національного університету «Чернігівський 

колегіум» імені Т. Г. Шевченка» за посиланням: 

http://chnpu.edu.ua/university/about/publik-info. 

 
Рекомендована література 

Бобик В. Політологія: наука і навчальна дисципліна. – К.. 2009. 

Лукашевич М. Соціологія. Загальний курс: підруч. для студ. ВНЗ / 
М. Лукашевич, М. Туленков. – 2-е вид. — К.: Каравела, 2011. – 408 с. 

http://chnpu.edu.ua/university/about/publik-info


Політологія. Навчальний посібник / Ред. Т.В. Гончарука. – Тернопіль, 
2009. 

Політологія. Навчальний посібник / За ред. М. Примуша. – К., 2004. 

Політологія / За ред. В. Цвих. – К., 2010. 

Політологія. Навчальний посібник / В.М. Половець, О.О. Мисюра. – 
Чернігів, 2014. 

Сірий Є. Соціологія: загальна теорія та методологія, історія розвитку, 

спеціальні та галузеві теорії: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Є. Сірий. – вид. 3-е, 

випр. та доп. – К.: Атіка, 2009. – 492 с. 
Соціологія: підруч. для студ. ВНЗ / за ред. В. Г. Городяненка. – 3-е вид., 

перероб. і доп. – К.: "АКАДЕМІЯ", 2008. – 544 с. 

Юрій М. Соціологія: підруч. для студ. ВНЗ / М. Юрій. – К.: Кондор, 
2007. – 288 с. 


