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Опис дисципліни 

 
Дисципліна «Політологія і соціологія» спрямована для засвоєння 

специфічного осягнення дійсності, як науки, найважливішим завданням якої є 

вивчення соціального життя людини, груп людей та суспільства,  формування у 

студентів високої світоглядно-методологічної культури; освоєння студентами 

понятійно-категоріального апарату соціології; формування у студентів творчого 

мислення, здатності аналізувати розвиток соціальних явищ, процесів у 

суспільстві,  глибше розуміти певний розвиток суспільних обставин і на цій 

основі мати більше можливостей для контролю над ними; дослідити наслідки 

(передбачувані й непередбачувані) впровадження тих або інших політичних 

програм; поєднати базові знання з соціології з розв’язанням проблемних ситуацій 

в інших науках; осмислювати базові цінності суспільства, діяльність соціальної 

структури, та своє місце і роль у суспільстві. 
 

Години 

(лекц./пр.(сем)) 
Тема 

Результати 

навчання 
Завдання 

2/0 

Соціологія як наука 

про суспільство 

Знати місце і роль 

соціології в системі 

суспільствознавства. 

Предмет і об'єкт 

соціології. Структура 

соціологічного 

знання: теоретична 

соціологія, 

Тести, питання 

mailto:ifedovych@gmail.com
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спеціальні 

соціологічні теорії, 

прикладна соціологія 

2/0 Історія розвитку 

соціології 

 

Знати загальні 

положення 

соціологічних 

поглядів О.Конта, 

Г.Спенсера, 

Е.Дюркгейма, М. 

Вебера, В.Парето. 

Зародження 

соціологічної думки 

в Україні.  

Тести, питання 

2/2 Суспільство як 

соціальна система 

Знати зміст поняття 

"суспільство". 

Поняття соціальної 

структури 

суспільства та її 

складові елементи. 

Соціальна 

стратифікація. 

Соціальні статуси та 

ролі, шляхи їх 

набуття. Соціальні  

зміни та соціальні 

процеси. Природа та 

типи соціальних 

рухів. 

Тести, питання 

2/0 Соціологія політики 

 

Знати що таке 

політика як 

особливий вид 

соціального 

регулювання. 

Предмет соціології 

політики. Політична 

система суспільства; 

її структура, функції, 

принципи. 

Легітимність 

політичної влади в 

суспільстві та її 

ознаки. 

Громадянське 

суспільство: сутність 

ідеї та перспективи 

його формування в 

Україні.  

Громадська думка як 

оцінюючий фактор 

соціально-

політичного рівня 

розвитку суспільстві 

Засоби масової 

комунікації. Вплив 

Тести, питання 
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засобів масової 

комунікації на 

формування 

громадської думки, 

політичну свідомість 

та культуру. Предмет, 

проблематика, 

структура і функції 

соціології права.  

Соціальна природа 

правомірної та 

протиправної 

поведінки. 

Механізми соціальної 

дії та реалізації права 

в процесі розбудови 

громадянського 

суспільства в Україні. 

0/2 Економічна 

соціологія і 

соціологія праці 

Знати об'єкт та 

предмет економічної 

соціології. Сутність 

понять: "економічні 

свідомість, інтерес, 

поведінка"; 

"власність". Соціальні 

функції економіки. 

Поняття предмета 

соціології праці та 

управління. 

Суб'єктивні оцінки 

сфери праці: 

"мотивація", 

"ставлення" до 

праці"; "задоволеність 

умовами праці", її 

"стимулювання"; 

"трудова адаптація"; 

"соціально-

психологічний 

клімат в колективі". 

Особистість, 

сучасного керівника 

та методи 

підвищення 

ефективності його 

праці та взаємодії з 

трудовим 

колективом. 

Застосування 

менеджерських 

методів і засобів 

праці. 

Тести, питання 

0/2 Етносоціологія 

 

Знати соціальні 

процеси як 

Тести, питання 
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соціологічну 

категорію. 

Особливості 

розвитку та перебігу 

соціальних процесів 

в сучасному світі. 

Місце етносоціології 

в структурі 

соціологічного 

знання. Поняття 

етносу та основні 

етапи його розвитку. 

Теорія етногенезу 

Л.Гумільова. Сучасні 

етнічні процеси: 

інтеграція, 

консолідація, 

асиміляція, 

сегрегація. 

Націоналізм як 

соціальне явище. 

Особливості проявів 

сепаратизму та 

тероризму, етнічно-

релігійний екстремізм 

2/0 Соціологія сім’ї 

 

Знати що таке сім'я та 

шлюб як соціальні 

інститути. Структура, 

функції сучасної сім'ї.  

Типологія сім'ї. 

Причини сімейних 

конфліктів як 

предмет 

соціологічних 

досліджень. Поняття 

про предмет 

соціології сім'ї та 

гендерної 

соціології. 

Співвідношення 

понять "стать" та 

"гендер".  

Тести, питання 

0/2 Соціологія молоді 

 

Знати хто така 

молодь, як 

специфічна 

соціально-

демографічна 

спільнота. 

Молодіжна 

субкультура. Процес 

інтеграції молоді в 

суспільні структури. 

Причини девіантної 

поведінки молодих 

Тести, питання 
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людей та соціальна 

корекція цього 

стану.  

0/2 Соціологія освіти 

 

Стан освіти та науки 

як якісний показник  

рівня розвитку 

культури та 

суспільства. 

Соціологія освіти: 

об'єкт, предмет, 

соціальні функції. 

Основні тенденції 

розвитку освіти. 

Тести, питання 

0/2 Соціологія 

особистості 

 

Знати предмет 

соціології 

особистості. 

Соціальна структура 

та типологія 

особистості. Сутність 

процесу соціалізації: 

етапи (первинна, 

вторинна), 

компоненти (освіта, 

виховання) та фази 

(соціальна адаптація, 

інтеріоризація). 

Соціальним статус 

особистості, 

соціальна роль. 

Соціальна поведінка 

та фактори її 

формування. 

Потреби та інтереси 

особи як 

відображення 

суспільних відносин.  

Тести, питання 

2/0 Соціологія культури 

 

Знати поняття 

культури в 

соціології. Види 

культури. Культура 

як якість 

суспільного життя. 

Форми культури та 

їх взаємодія. 

Соціальні функції 

культури; її 

структурні 

елементи: мова, 

традиції, норми, 

цінності, обряди, 

знання, переконання.  

Тести, питання 

2/0 Програмування та 

організація 

дослідження 

Знати особливості 

підготовки та 

проведення 

Тести, питання 
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конкретно-

соціологічних 

досліджень. Головні 

етапи розробки 

програми 

соціологічного 

дослідження та її 

компоненти. 

1/3 Методи збирання 

соціологічної 

інформації 

Знати що таке 

вибірка в 

соціологічному 

дослідженні. 

Основні методи 

конкретно-

соціологічних 

досліджень. 

Опитувальні методи 

збору соціологічної 

інформації. Види 

опитувань: 

анкетування, 

інтерв'ю, 

соціометричне 

опитування. 

Тести, питання 

 

 

Літературні джерела 

 

1. Барвінський А.  О. Соціологія : курс лекцій / А. О. Барвінський. – К. : Центр навчальної 

літератури, 2005. – 328 с. 

2. Вербець В. В. Соціологія / В. В. Вербець, О. А Субот, Т. А Христюк. – К. : Кондор, 2009. 

– 550 с. 

3. Жоль К. К. Соціологія : навч. посібник / К. К. Жоль. – К. : Либідь, 2005. – 440 с. 

4. Козловець М. А. Соціологія : курс лекцій / М. А. Козловець, В. О. Федоренко, 

П. В. Маслак. – Житомир : ЖВІРЕ, 2001. – 460 с. 

5. Кузьменко Т. М. Соціологія : навч. посібник / Т. М. Кузьменко. – К. : Центр учбової 

літератури, 2010. – 320 с. 

6. Лукашевич М. П. Социология / М. П. Лукашевич, М. В. Туленков. – К. : МАУП, 1998. – 

274 с. 

7. Лукашевич М. П. Соціологія. Загальний курс : підручник / М. П. Лукашевич, 

М. В. Туленков. – К. : Каравела, 2004. – 454 с. 

8. Попова І. М. Соціологія. Пропедевтичний курс / І. М. Попова. – К. : Тандем, 1998. – 

272 с. 

9. Соціологія / [за заг ред. проф. В. П. Андрущенка, проф. М. І. Горлача]. – К. – Харків : 

Єдинорог, 1998. – 624 с. 

10. Соціологія : курс лекцій / [за ред. І. С. Старовойта]. – Тернопіль : Астон, 1999. – 176 с. 

11. Соціологія : навч. посіб. / [за ред. С. О. Макеєва]. – К. : Знання, 2008. – 568 с. 

12. Соціологія : підручник / [за ред. проф. В. Г. Городяненка]. – К. : Академія, 2008. – 544 с. 

13. Соціологія : підручник / [за ред. В. М. Пічі]. – Львів : Новий світ – 2000, 2010. – 296 с. 

14. Соціологія : підручник / М. П. Требін, В. Д. Воднік, Г. П. Клімова та ін. – Харків : Право, 

2010. – 224 с. 

15. Черниш Н. Соціологія : курс лекцій / Наталія Черниш. – Львів : Кальварія, 1996. – 543 с. 

16. Юрій М. Ф. Соціологія : підручник / М. Ф. Юрій. – К. : Кондор, 2007. – 288 с. 

17. Гидденс Э. Социология / Энтони Гидденс. – М. : Эдиториал УРСС, 1999. – 704 с. 
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18. Григорьев С. И. Начала современной социологии / С. И. Григорьев, Ю. Е. Растов. – М. : 

Магистр, 1999. – 246 с. 

19. Городяненко В. Г. Социологический практикум: учебно-метод. пособие / 

В. Г. Городяненко. – К. : Академия, 1999. – 160 с. 

20. Западноевропейская социология ХІХ века : тексты. – М. : Международный университет 

бизнеса и управления, 1996. – 346 с. 

21. Западноевропейская социология ХІХ – начала ХХ векав : тексты. – М. : Международный 

университет бизнеса и управления, 1996. – 515 с. 

22. Захарченко М. В. Історія соціології (від античності до початку ХХ ст.) / 

М. В. Захарченко, О. І. Погорілий. – К. : Либідь, 1993. – 336 с. 

23. Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях : учеб. пособие / Б. А. Исаев. – СПб. : 

Питер, 2008. – 224 с. 

24. История социологии в Западной Европе и США. – М. : Наука, 1993. – 424 с. 

25. Смелзер Н. Социология / Нейл Смелзер. – М. : Феникс, 1994. – 688 с. 

26. Современная западня социология : словарь. – М. : Политиздат, 1990. – 432 с. 

27. Социологический справочник / [под. общей ред. В. И. Воловича]. – К. : Политиздат 

Украины, 1990. – 382 с. 

28. Социология : учебник для вузов / [В. Н. Лавриненко, Н. А. Нартов, О. А. Шабанова, 

Г. С. Лукашова; под. ред. В. Н. Лавриненко]. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 408 с. 

29. Бібліотека історичного факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна: 

http://www-history.univer.kharkov.ua/book.php?sec=1&lang=u 

30. Сайт Інституту соціології НАН України: http://i-soc.com.ua/institute/ 

31. Сайт журналу «Социс»: http://www.isras.ru/socis.html 

32. Кафедра соціології КНУ імені Тараса Шевченка: http://soc.univ.kiev.ua/uk/ library. 

 

Політика оцінювання 

 Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із 

порушення термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-

10 балів).   

 Політика щодо академічної доброчесності: Усі матеріали проету 

перевіряються на академічну благочесність. Списування під час 

контрольних робіт заборонені. 

 Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обовязковим 

компонентом оцінювання, за яке нараховується бали за теми. За 

об’єктивних причин (підтверджених документально) дозволяється 

перескладання 

 

 

Оцінювання 

Поточне тестування та самостійна робота Залік Сума 

Модуль 1 Модуль 2   

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 
  

http://www-history.univer.kharkov.ua/book.php?sec=1&lang=u
http://i-soc.com.ua/institute/
http://www.isras.ru/socis.html
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5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 25 100 

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів. 

Шкала оцінювання студентів: 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно   

зараховано 

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 


