
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

 

ОСНОВИ СОЦІОЛОГІЇ ТА ПОЛІТОЛОГІЇ 
 

1. Основна інформація про дисципліну 

Тип дисципліни:   вибіркова   Форма навчання:  денна/заочна  

Освітній ступінь:  бакалавр         

Галузь знань:  всі галузі знань     

Спеціальність:  всі спеціальності       

Освітня програма: - 

Рік навчання:   2,3   Семестр: 3-5   1   

Кількість кредитів (годин):  4  (120 год.: 26 - лекції; 22 - семінарські; 72 - самостійна 

робота); Заочна: 4 (120 год.: 6- лекції; 6- семінарські; 108 - самостійна робота) 

Мова викладання:   українська    

 

2. Інформація про викладача (викладачів) 

ПІБ: Запорожченко Олексій Володимирович       

  

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат філософських наук, доцент, доцент 

кафедри права і соціальної роботи 

Кафедра: кафедра права і соціальної роботи 

Робочій e-mail: alexzap1973@gmail.com 

Години консультацій на кафедрі: вівторок, 14.40-16.00     

 

3. Опис та мета дисципліни  

 

Навчальна дисципліна «Основи соціології та політології» буде корисна майбутнім 

фахівцям для набуття знань і навичок розуміння соціально-політичних явищ та процесів, 

які відбуваються в даний момент в світі і в Україні. Дисципліна передбачає дослідження 

соціально-політичних процесів українського суспільства; сприяє ґрунтовному 

формуванню активної життєвої та громадянської позиції студентства.  

Дисципліна присвячена ознайомленню з об'єктом, предметом, структурою, 

категоріальним апаратом соціологічної і політологічної наук, історичним розвитком 

соціологічної і політологічної думки в Україні та світі, з питаннями методології, методики 

та технології конкретних соціологічних та політологічних досліджень, а також зі 

специфікою застосування результатів теоретичних досліджень в реальному житті.  

 Метою викладання навчальної дисципліни «Основи соціології та політології» є: 

формування у студентів цілісного уявлення про сучасне суспільство, сфери його 

життєдіяльності, соціальні інститути та сучасну політичну систему суспільства. 

 Предметом вивчення навчальної дисципліни є специфіка та структура суспільства 

як складної системи, соціальні інститути, соціальні процеси, політичне життя суспільства. 

  Основними завданнями, що мають бути вирішені в процесі викладення курсу, є 

надання здобувачам вищої освіти уявлень про аналіз суспільства як цілісної системи та її 

складових елементів; вивчення предмету, структури, функцій, принципів, методів, 

основних категорій та законів соціології та політології.   

   



4. Результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

компетентностей та програмних результатів навчання: 

1. Знання: 

- об’єкт, предмет і метод політології і соціології взагалі й української 

зокрема;  

- основний понятійно-категоричний апарат соціології та політології; 

- сутність політичного і суспільного життя, політичних і соціальних 

відносин і процесів, суб’єкт політики і соціуму, конституційні права 

людини і громадянина, місце і значення політичних систем і режимів у 

житті держави й окремої людини; 

- сенс й основні напрямки розвитку світових політичних і соціальних 

процесів, геополітичну обстановку, місце, роль і статус України в 

сучасному світі. 

2. Уміння: 

- розпізнавати різні види владних і соціальних відносин, специфіку 

політичної влади, її сутність, структуру, ознаки та функції; 

- орієнтуватися в проблемах поділу влади, формах державного устрою й 

управління, аналізувати механізми функціонування сегментів соціальної 

системи; 

- виділяти теоретичні, духовні, прикладні та інструментальні компоненти 

політичного і соціологічного знання, усвідомлювати їхню роль і функції в 

підготовці політичних рішень, у забезпеченні особистісного внеску в 

суспільно-політичне життя; 

- давати характеристику й оцінки діям різних політичних партій і лідерів із 

позицій загальнонаціональних інтересів; 

- опановувати навички політичної та соціальної культури, вміння 

застосовувати політичні і соціологічні знання у професійній і громадській 

діяльності. 

3. Комунікація:  

- вільно спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і письмово, 

правильно вживаючи наукову термінологію; 

- володіти базовими навичками риторики; 

- доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і зрозуміло; 

- пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та 

суспільного контексту; 

4. Автономність та відповідальність:  

- здатність до подальшого навчання; 

- аналізувати свою професійну діяльність та її результати в широкому контексті 

бачення соціального світу та розвивати комунікативну компетентність. 

 

5. Структура дисципліни 

Тема № 1. Предметне поле соціології 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1.Предметне поле соціології. 

2.Функції і завдання соціології. 

3.Рівні соціологічного аналізу. 

4.Структура соціології. 

5.Соціологія в системі соціального знання. 

1. Соціологія : навч. посібник для студ. вищ. 

навч. закладів – 2-ге вид., доопр., доп / за заг. 

ред. В.І.Докаша. – Чернівці : Чернівецький 

нац. ун-т, 2012. – 448 с. 

http://www.sociology.chnu.edu.ua/res/sociology

/Soc.%20kafedr.%20posibnyk.pdf 

2.Герасимчук А.А., Палеха Ю.І., Шиян О.М. 

http://www.sociology.chnu.edu.ua/res/sociology/Soc.%20kafedr.%20posibnyk.pdf
http://www.sociology.chnu.edu.ua/res/sociology/Soc.%20kafedr.%20posibnyk.pdf


Соціологія. Навчальний посібник. Київ, 2004 

р. http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-189.html 

3.Дворецька Г.В. Соціологія. Навчальний 

посібник. Київ, 2002 р. 

http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-67.html 

4. Черниш Н. Соціологія: Курс лекцій. 

Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2019 р. 

https://fc.vseosvita.ua/001rxm-1cda.pdf 

 

 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Передумови виникнення соціології як 

науки.  

2. Об’єкт та предмет соціології. 

3. Структура та функції соціології. 

4. Макросоціологічний та 

мікросоціологічний підходи до аналізу 

суспільства. 

5. Соціологія серед інших наук. 

 

 

 

1. Соціологія : навч. посібник для студ. вищ. 

навч. закладів – 2-ге вид., доопр., доп / за заг. 

ред. В.І.Докаша. – Чернівці : Чернівецький 

нац. ун-т, 2012. – 448 с. 

http://www.sociology.chnu.edu.ua/res/sociology

/Soc.%20kafedr.%20posibnyk.pdf 

2.Герасимчук А.А., Палеха Ю.І., Шиян О.М. 

Соціологія. Навчальний посібник. Київ, 2004 

р. http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-189.html 

3.Дворецька Г.В. Соціологія. Навчальний 

посібник. Київ, 2002 р. 

http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-67.html 

4. Черниш Н. Соціологія: Курс лекцій. 

Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2019 р. 

https://fc.vseosvita.ua/001rxm-1cda.pdf 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Зробіть словник основних 

понять: соціологія, об’єкт соціології, 

предмет соціології, структура соціології, 

загально соціологічні теорії, теорії 

середнього рівня, емпіричні дослідження, 

макросоціологія, мікросоціологія, 

конфліктний підхід, структурно-

функціональний підхід, функції соціології. 

Теми рефератів та реферативних виступів 
1. Особливості соціологічного знання. 

2. Р. Мертон про особливу роль теорій 

середнього рівня. 

3. Особливості та переваги 

макросоціологічного підходу до аналізу 

суспільства. 

4. Особливості та переваги 

мікросоціологічного підходу до аналізу 

суспільства. 

Теми есе 
1. Чи може знання соціології допомогти у 

повсякденному житті? 

2. Яким чином вивчення соціології може 

допомогти мені у професійній діяльності? 

3. Соціологія і влада. 

4. Мобільний телефон ті Інтернет з точки 

1. Соціологія : навч. посібник для студ. вищ. 

навч. закладів – 2-ге вид., доопр., доп / за заг. 

ред. В.І.Докаша. – Чернівці : Чернівецький 

нац. ун-т, 2012. – 448 с. 

http://www.sociology.chnu.edu.ua/res/sociology

/Soc.%20kafedr.%20posibnyk.pdf 

2.Герасимчук А.А., Палеха Ю.І., Шиян О.М. 

Соціологія. Навчальний посібник. Київ, 2004 

р. http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-189.html 

3.Дворецька Г.В. Соціологія. Навчальний 

посібник. Київ, 2002 р. 

http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-67.html 

4. Черниш Н. Соціологія: Курс лекцій. 

Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2019 р. 

https://fc.vseosvita.ua/001rxm-1cda.pdf 

 

http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-189.html
http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-67.html
https://fc.vseosvita.ua/001rxm-1cda.pdf
http://www.sociology.chnu.edu.ua/res/sociology/Soc.%20kafedr.%20posibnyk.pdf
http://www.sociology.chnu.edu.ua/res/sociology/Soc.%20kafedr.%20posibnyk.pdf
http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-189.html
http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-67.html
https://fc.vseosvita.ua/001rxm-1cda.pdf
http://www.sociology.chnu.edu.ua/res/sociology/Soc.%20kafedr.%20posibnyk.pdf
http://www.sociology.chnu.edu.ua/res/sociology/Soc.%20kafedr.%20posibnyk.pdf
http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-189.html
http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-67.html
https://fc.vseosvita.ua/001rxm-1cda.pdf


зору соціології. 

 

 

Тема № 2. Історія становлення та розвитку соціологічної думки. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1.Поняття протосоціології. 

2. Соціальні вчення в епоху античності. 

3. Соціальні вчення Відродження та Нового 

часу. 

4. Соціально-політичні вчення 19 століття.  

5.Виникнення та соціально-філософські 

засади соціології.  

6.Класичні соціологічні парадигми та теорії.  

7.Сучасна соціологія. 

1. Соціологія : навч. посібник для студ. вищ. 

навч. закладів – 2-ге вид., доопр., доп / за заг. 

ред. В.І.Докаша. – Чернівці : Чернівецький 

нац. ун-т, 2012. – 448 с. 

http://www.sociology.chnu.edu.ua/res/sociology

/Soc.%20kafedr.%20posibnyk.pdf 

2.Герасимчук А.А., Палеха Ю.І., Шиян О.М. 

Соціологія. Навчальний посібник. Київ, 2004 

р. http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-189.html 

3.Дворецька Г.В. Соціологія. Навчальний 

посібник. Київ, 2002 р. 

http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-67.html 

4. Черниш Н. Соціологія: Курс лекцій. 

Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2019 р. 

https://fc.vseosvita.ua/001rxm-1cda.pdf 

1.  

 

Семінарське заняття (2 год.): 

1.Уявлення про соціум у давньому світі. 

2. Вчення про суспільство Платона та 

Аристотеля. 

3. Соціальні вчення 16-18 столітть. 

4. Соціально-політичні вчення 19 століття.  

5.Позитивізм та виникнення соціології.  

6.Класичні соціологічні парадигми та теорії.  

7.Основні представники та напрямки 

сучасної соціології. 

1. Соціологія : навч. посібник для студ. вищ. 

навч. закладів – 2-ге вид., доопр., доп / за заг. 

ред. В.І.Докаша. – Чернівці : Чернівецький 

нац. ун-т, 2012. – 448 с. 

http://www.sociology.chnu.edu.ua/res/sociology

/Soc.%20kafedr.%20posibnyk.pdf 

2.Герасимчук А.А., Палеха Ю.І., Шиян О.М. 

Соціологія. Навчальний посібник. Київ, 2004 

р. http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-189.html 

3.Дворецька Г.В. Соціологія. Навчальний 

посібник. Київ, 2002 р. 

http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-67.html 

4. Черниш Н. Соціологія: Курс лекцій. 

Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2019 р. 

https://fc.vseosvita.ua/001rxm-1cda.pdf 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Теми рефератів та реферативних виступів: 

1. О. Конт як засновник нової науки про 

суспільство.  

2. Расово-антропологічна та соціал-

дарвінистська школи соціології.  

3. Соціально – психологічний напрямок 

в соціології: Г. Лебон, Г. Тард, Ч.-Х. 

Кулі, З. Фрейд.  

4. Соціологічна концепція Карла 

1. Соціологія : навч. посібник для студ. вищ. 

навч. закладів – 2-ге вид., доопр., доп / за заг. 

ред. В.І.Докаша. – Чернівці : Чернівецький 

нац. ун-т, 2012. – 448 с. 

http://www.sociology.chnu.edu.ua/res/sociology

/Soc.%20kafedr.%20posibnyk.pdf 

2.Герасимчук А.А., Палеха Ю.І., Шиян О.М. 

Соціологія. Навчальний посібник. Київ, 2004 

р. http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-189.html 

3.Дворецька Г.В. Соціологія. Навчальний 

http://www.sociology.chnu.edu.ua/res/sociology/Soc.%20kafedr.%20posibnyk.pdf
http://www.sociology.chnu.edu.ua/res/sociology/Soc.%20kafedr.%20posibnyk.pdf
http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-189.html
http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-67.html
https://fc.vseosvita.ua/001rxm-1cda.pdf
http://www.sociology.chnu.edu.ua/res/sociology/Soc.%20kafedr.%20posibnyk.pdf
http://www.sociology.chnu.edu.ua/res/sociology/Soc.%20kafedr.%20posibnyk.pdf
http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-189.html
http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-67.html
https://fc.vseosvita.ua/001rxm-1cda.pdf
http://www.sociology.chnu.edu.ua/res/sociology/Soc.%20kafedr.%20posibnyk.pdf
http://www.sociology.chnu.edu.ua/res/sociology/Soc.%20kafedr.%20posibnyk.pdf
http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-189.html


Маркса.  

5. Теорія соціологізму та аномії Еміля 

Дюркгейма.  

6.  Соціологічна концепція Макса 

Вебера.  

7. Теорія еліт в соціології: Г. Моска та В. 

Парето.  

8. Формування сучасної західної 

соціології (ХХ ст.).  

 

посібник. Київ, 2002 р. 

http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-67.html 

4. Черниш Н. Соціологія: Курс лекцій. 

Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2019 р. 

https://fc.vseosvita.ua/001rxm-1cda.pdf 

 

 

Тема № 3. Соціологія особистості та суспільне життя. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1.Особистість у соціології.  

2.Структура особистості.  

3.Соціологічні теорії особистості. 

4.Соціалізація особистості. 

1. Соціологія : навч. посібник для студ. вищ. 

навч. закладів – 2-ге вид., доопр., доп / за заг. 

ред. В.І.Докаша. – Чернівці : Чернівецький 

нац. ун-т, 2012. – 448 с. 

http://www.sociology.chnu.edu.ua/res/sociology

/Soc.%20kafedr.%20posibnyk.pdf 

2.Герасимчук А.А., Палеха Ю.І., Шиян О.М. 

Соціологія. Навчальний посібник. Київ, 2004 

р. http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-189.html 

3.Дворецька Г.В. Соціологія. Навчальний 

посібник. Київ, 2002 р. 

http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-67.html 

4. Черниш Н. Соціологія: Курс лекцій. 

Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2019 р. 

https://fc.vseosvita.ua/001rxm-1cda.pdf 

 

 

 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Поняття особистості у соціології. 

2. Соціологічні теорії особистості  

3. Структура особистості. 

4. Соціалізація особистості: сутність, агенти, 

етапи. 

5. Порушення соціалізації.  

 

1. Соціологія : навч. посібник для студ. вищ. 

навч. закладів – 2-ге вид., доопр., доп / за заг. 

ред. В.І.Докаша. – Чернівці : Чернівецький 

нац. ун-т, 2012. – 448 с. 

http://www.sociology.chnu.edu.ua/res/sociology

/Soc.%20kafedr.%20posibnyk.pdf 

2.Герасимчук А.А., Палеха Ю.І., Шиян О.М. 

Соціологія. Навчальний посібник. Київ, 2004 

р. http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-189.html 

3.Дворецька Г.В. Соціологія. Навчальний 

посібник. Київ, 2002 р. 

http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-67.html 

4. Черниш Н. Соціологія: Курс лекцій. 

Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2019 р. 

https://fc.vseosvita.ua/001rxm-1cda.pdf 

 

 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Зробіть словник основні понять: індивід, 

1. Соціологія : навч. посібник для студ. вищ. 

навч. закладів – 2-ге вид., доопр., доп / за заг. 

http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-67.html
https://fc.vseosvita.ua/001rxm-1cda.pdf
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індивідуальність, особистість, соціальний 

статус, соціальна роль, рольовий конфлікт, 

потреба, мотив, ціннісні орієнтації, 

соціалізація. 

Теми рефератів та реферативних виступів: 
1. Типи особистості. 

2. Теорії особистості. 

3. Соціалізація особистості на різних етапах 

життя людини. 

4. Основні положення теорії ролей. 

5. Основні види потреб студентів. 

6. Ідеальний, базисний та модальний типи 

особистості стосовно до українського 

суспільства. 

7. Типи ціннісних орієнтацій, що 

превалюють в сучасному українському 

суспільстві. 

 

 

ред. В.І.Докаша. – Чернівці : Чернівецький 

нац. ун-т, 2012. – 448 с. 

http://www.sociology.chnu.edu.ua/res/sociology

/Soc.%20kafedr.%20posibnyk.pdf 

2.Герасимчук А.А., Палеха Ю.І., Шиян О.М. 

Соціологія. Навчальний посібник. Київ, 2004 

р. http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-189.html 

3.Дворецька Г.В. Соціологія. Навчальний 

посібник. Київ, 2002 р. 

http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-67.html 

4. Черниш Н. Соціологія: Курс лекцій. 

Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2019 р. 

https://fc.vseosvita.ua/001rxm-1cda.pdf 

 

 

Тема № 4. Соціологічний аналіз девіації. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1.Девіація як соціальне явище.  

2.Соціологічні теорії девіації.  

3.Норма та девіація.  

4.Девіантна поведінка: причини та наслідки. 

1. Соціологія : навч. посібник для студ. вищ. 

навч. закладів – 2-ге вид., доопр., доп / за заг. 

ред. В.І.Докаша. – Чернівці : Чернівецький 

нац. ун-т, 2012. – 448 с. 

http://www.sociology.chnu.edu.ua/res/sociology

/Soc.%20kafedr.%20posibnyk.pdf 

2.Герасимчук А.А., Палеха Ю.І., Шиян О.М. 

Соціологія. Навчальний посібник. Київ, 2004 

р. http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-189.html 

3.Дворецька Г.В. Соціологія. Навчальний 

посібник. Київ, 2002 р. 

http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-67.html 

4. Черниш Н. Соціологія: Курс лекцій. 

Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2019 р. 

https://fc.vseosvita.ua/001rxm-1cda.pdf 

 

Семінарське заняття (2 год.): 

1.Сутність девіації як негативного 

соціального явища.  

2.Соціологічні теорії девіації.  

3.Відносність та умовність девіації. Норма та 

девіація. Делінквентна поведінка. 

4.Девіантна поведінка в сучасному 

українському суспільстві: причини та 

наслідки. 

 

1. Соціологія : навч. посібник для студ. вищ. 

навч. закладів – 2-ге вид., доопр., доп / за заг. 

ред. В.І.Докаша. – Чернівці : Чернівецький 

нац. ун-т, 2012. – 448 с. 

http://www.sociology.chnu.edu.ua/res/sociology

/Soc.%20kafedr.%20posibnyk.pdf 

2.Герасимчук А.А., Палеха Ю.І., Шиян О.М. 

Соціологія. Навчальний посібник. Київ, 2004 

р. http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-189.html 

3.Дворецька Г.В. Соціологія. Навчальний 

посібник. Київ, 2002 р. 

http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-67.html 
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4. Черниш Н. Соціологія: Курс лекцій. 

Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2019 р. 

https://fc.vseosvita.ua/001rxm-1cda.pdf 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Зробіть словник основні понять: норма, 

соціальне відхилення, девіантна поведінка, 

делінквентна поведінка, кримінальна 

поведінка, стигматизація, соціальний 

контроль, санкція. 

Теми рефератів та реферативних виступів: 
1. Корупція: історія та сучасність 

2. Суїцид як форма девіантної поведінки 

3. Наркотизм як соціальне явище 

4. Феномен тероризму в сучасному 

суспільстві. 

5. Порівняльний аналіз біологічного та 

психологічного та соціологічного 

пояснення девіантної поведінки. 

6. Специфіка різних напрямків 

соціологічного пояснення девіантної 

поведінки. 

7. Процес соціального контролю 

особистісті. 

 

1. Соціологія : навч. посібник для студ. вищ. 

навч. закладів – 2-ге вид., доопр., доп / за заг. 

ред. В.І.Докаша. – Чернівці : Чернівецький 

нац. ун-т, 2012. – 448 с. 

http://www.sociology.chnu.edu.ua/res/sociology

/Soc.%20kafedr.%20posibnyk.pdf 

2.Герасимчук А.А., Палеха Ю.І., Шиян О.М. 

Соціологія. Навчальний посібник. Київ, 2004 

р. http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-189.html 

3.Дворецька Г.В. Соціологія. Навчальний 

посібник. Київ, 2002 р. 

http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-67.html 

4. Черниш Н. Соціологія: Курс лекцій. 

Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2019 р. 

https://fc.vseosvita.ua/001rxm-1cda.pdf 

 

 

Тема № 5. Суспільство та його соціальна структура. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1.Суспільство: сутність і типологія. 

2.Соціальна структура суспільства. 

Соціальна стратифікація. 

3.Сучасні концепції стратифікації. 

Проблематика середнього класу. 

4.Соціальна мобільність у сучасному 

суспільстві. 

1. Соціологія : навч. посібник для студ. вищ. 

навч. закладів – 2-ге вид., доопр., доп / за заг. 

ред. В.І.Докаша. – Чернівці : Чернівецький 

нац. ун-т, 2012. – 448 с. 

http://www.sociology.chnu.edu.ua/res/sociology

/Soc.%20kafedr.%20posibnyk.pdf 

2.Герасимчук А.А., Палеха Ю.І., Шиян О.М. 

Соціологія. Навчальний посібник. Київ, 2004 

р. http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-189.html 

3.Дворецька Г.В. Соціологія. Навчальний 

посібник. Київ, 2002 р. 

http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-67.html 

4. Черниш Н. Соціологія: Курс лекцій. 

Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2019 р. 

https://fc.vseosvita.ua/001rxm-1cda.pdf 

 

 

Семінарське заняття (2 год.): 

1.Суспільство: сутність і типологія. 

2.Соціальна структура суспільства. 

Соціальна стратифікація. 

3.Сучасні концепції стратифікації. 

Проблематика середнього класу. 

1. Соціологія : навч. посібник для студ. вищ. 

навч. закладів – 2-ге вид., доопр., доп / за заг. 

ред. В.І.Докаша. – Чернівці : Чернівецький 

нац. ун-т, 2012. – 448 с. 

http://www.sociology.chnu.edu.ua/res/sociology

/Soc.%20kafedr.%20posibnyk.pdf 
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4.Соціальна стратифікація у сучасному 

українському суспільстві. 

5.Використання основних теоретичних 

підходів при аналізі класів в Україні. 

6. Соціальна мобільність: сутність та види. 
 

 

 

2.Герасимчук А.А., Палеха Ю.І., Шиян О.М. 

Соціологія. Навчальний посібник. Київ, 2004 

р. http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-189.html 

3.Дворецька Г.В. Соціологія. Навчальний 

посібник. Київ, 2002 р. 

http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-67.html 

4. Черниш Н. Соціологія: Курс лекцій. 

Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2019 р. 

https://fc.vseosvita.ua/001rxm-1cda.pdf 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Зробить словник основних 

понять: соціальна стратифікація, критерії 

соціальної стратифікації, профіль соціальної 

стратифікації, закрита і відкрита соціальна 

стратифікація, історичні типи стратифікації, 

соціальний клас, соціальна мобільність, типи 

соціальної мобільності, канали соціальної 

мобільності. 

Теми рефератів та реферативних виступів 
1. Бідність як соціальний феномен. 

2. Робочий клас у сучасному суспільстві. 

3. Флуктуації розвитку середнього класу в 

Україні. 

Теми есе 
1. Як я розумію соціальну нерівність. 

2. Соціальна (ім)мобільність моєї родини. 

3. Відтворення соціального розшарування у 

родині. 

 

1. Соціологія : навч. посібник для студ. вищ. 

навч. закладів – 2-ге вид., доопр., доп / за заг. 

ред. В.І.Докаша. – Чернівці : Чернівецький 

нац. ун-т, 2012. – 448 с. 

http://www.sociology.chnu.edu.ua/res/sociology

/Soc.%20kafedr.%20posibnyk.pdf 

2.Герасимчук А.А., Палеха Ю.І., Шиян О.М. 

Соціологія. Навчальний посібник. Київ, 2004 

р. http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-189.html 

3.Дворецька Г.В. Соціологія. Навчальний 

посібник. Київ, 2002 р. 

http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-67.html 

4. Черниш Н. Соціологія: Курс лекцій. 

Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2019 р. 

https://fc.vseosvita.ua/001rxm-1cda.pdf 

 

 

Тема № 6. Соціальна група і міжособістісна взаємодія. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1.Соціальна група з погляду соціології. 

Класифікація соціальних груп.  

2.Структурні складові соціальної групи.  

3.Концептуальні основи міжособової 

взаємодії.  

4.Соціологічні теорії міжособової взаємодії.  

5.Соціальні ефекти міжособової взаємодії. 

1. Соціологія : навч. посібник для студ. вищ. 

навч. закладів – 2-ге вид., доопр., доп / за заг. 

ред. В.І.Докаша. – Чернівці : Чернівецький 

нац. ун-т, 2012. – 448 с. 

http://www.sociology.chnu.edu.ua/res/sociology

/Soc.%20kafedr.%20posibnyk.pdf 

2.Герасимчук А.А., Палеха Ю.І., Шиян О.М. 

Соціологія. Навчальний посібник. Київ, 2004 

р. http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-189.html 

3.Дворецька Г.В. Соціологія. Навчальний 

посібник. Київ, 2002 р. 

http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-67.html 

4. Черниш Н. Соціологія: Курс лекцій. 

Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2019 р. 

https://fc.vseosvita.ua/001rxm-1cda.pdf 
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Семінарське заняття (2 год.): 

1.Поняття соціальної групи в соціології. 

2.Види та характеристика соціальних груп.  

3.Структурні складові соціальної групи.  

4.Концептуальні основи міжособової 

взаємодії.  

5.Соціологічні теорії міжособової взаємодії.  

6.Соціальні ефекти міжособової взаємодії. 

 

1. Соціологія : навч. посібник для студ. вищ. 

навч. закладів – 2-ге вид., доопр., доп / за заг. 

ред. В.І.Докаша. – Чернівці : Чернівецький 

нац. ун-т, 2012. – 448 с. 

http://www.sociology.chnu.edu.ua/res/sociology

/Soc.%20kafedr.%20posibnyk.pdf 

2.Герасимчук А.А., Палеха Ю.І., Шиян О.М. 

Соціологія. Навчальний посібник. Київ, 2004 

р. http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-189.html 

3.Дворецька Г.В. Соціологія. Навчальний 

посібник. Київ, 2002 р. 

http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-67.html 

4. Черниш Н. Соціологія: Курс лекцій. 

Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2019 р. 

https://fc.vseosvita.ua/001rxm-1cda.pdf 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Зробіть словник основних 

понять: соціальна структура, соціальна 

спільнота, соціальна група, референтна 

група, велика, середня та мала соціальні 

групи, первинна та вторинна малі групи, 

соціально-професійна підструктура, 

соціально-демографічна підструктура, 

соціально-територіальна підструктура, 

соціально-етнічна підструктура; соціально-

класова підструктура суспільства. 

Теми рефератів та реферативних виступів 
1. Еволюція підходів до розуміння 

соціальної структури. 

2. Тенденції розвитку соціально-

демографічної структури сучасного 

українського суспільства. 

3. Тенденції розвитку соціально-етнічної 

структури сучасного українського 

суспільства 

4. Структура суспільства як основа всіх 

соціальних процесів. 

5. Зміни соціально-професійної структури і 

майбутнє. 

6. Заходи соціальної політики для 

вирішення проблеми народжуваності в 

сучасному світі. 

 

1. Соціологія : навч. посібник для студ. вищ. 

навч. закладів – 2-ге вид., доопр., доп / за заг. 

ред. В.І.Докаша. – Чернівці : Чернівецький 

нац. ун-т, 2012. – 448 с. 

http://www.sociology.chnu.edu.ua/res/sociology

/Soc.%20kafedr.%20posibnyk.pdf 

2.Герасимчук А.А., Палеха Ю.І., Шиян О.М. 

Соціологія. Навчальний посібник. Київ, 2004 

р. http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-189.html 

3.Дворецька Г.В. Соціологія. Навчальний 

посібник. Київ, 2002 р. 

http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-67.html 

4. Черниш Н. Соціологія: Курс лекцій. 

Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2019 р. 

https://fc.vseosvita.ua/001rxm-1cda.pdf 

 

 

Тема № 7. Соціальні інститути та організації. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1.Сутність соціального інституту.  

2.Функції та дисфункції соціальних 

інститутів. 

1. Соціологія : навч. посібник для студ. вищ. 

навч. закладів – 2-ге вид., доопр., доп / за заг. 

ред. В.І.Докаша. – Чернівці : Чернівецький 

нац. ун-т, 2012. – 448 с. 
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3.Види соціальних інститутів. http://www.sociology.chnu.edu.ua/res/sociology

/Soc.%20kafedr.%20posibnyk.pdf 

2.Герасимчук А.А., Палеха Ю.І., Шиян О.М. 

Соціологія. Навчальний посібник. Київ, 2004 

р. http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-189.html 

3.Дворецька Г.В. Соціологія. Навчальний 

посібник. Київ, 2002 р. 

http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-67.html 

4. Черниш Н. Соціологія: Курс лекцій. 

Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2019 р. 

https://fc.vseosvita.ua/001rxm-1cda.pdf 

 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Поняття та види соціальних 

інститутів. 

2. Формування та ознаки соціальних 

інститутів. 

3. Функції та дисфункції соціальних 

інститутів. 

4. Соціальні інститути як чинники 

соціальної інтеграції і стабільності 

соціальних систем. 

5. Процеси інституціоналізації в 

сучасній Україні. 

6. Особливості функціонування 

інституту громадської думки у 

сучасній Україні. 

 

1. Соціологія : навч. посібник для студ. вищ. 

навч. закладів – 2-ге вид., доопр., доп / за заг. 

ред. В.І.Докаша. – Чернівці : Чернівецький 

нац. ун-т, 2012. – 448 с. 

http://www.sociology.chnu.edu.ua/res/sociology

/Soc.%20kafedr.%20posibnyk.pdf 

2.Герасимчук А.А., Палеха Ю.І., Шиян О.М. 

Соціологія. Навчальний посібник. Київ, 2004 

р. http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-189.html 

3.Дворецька Г.В. Соціологія. Навчальний 

посібник. Київ, 2002 р. 

http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-67.html 

4. Черниш Н. Соціологія: Курс лекцій. 

Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2019 р. 

https://fc.vseosvita.ua/001rxm-1cda.pdf 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Зробіть словник основні 

понять: соціальний інститут, 

інституціоналізація, функція соціального 

інституту, дисфункція соціального інституту, 

явна та латентна функції, громадська думка. 

Теми рефератів і реферативних виступів 

1. Громадська думка як фактор соціальних 

змін. 

2. Влада та громадська думка. 

3. Українські дослідницькі центри вивчення 

громадської думки. 

4. Маніпулювання громадською думкою: 

причини та наслідки. 

5. Соціальні інститути і свобода волі 

людини. 

6. Зміни соціальних інститутів в 

українському суспільстві: напрями та 

протиріччя. 

7. Громадська думка в українському 

суспільстві. 

8. Вплив громадської думки на процес 

формування особистості. 

1. Соціологія : навч. посібник для студ. вищ. 

навч. закладів – 2-ге вид., доопр., доп / за заг. 

ред. В.І.Докаша. – Чернівці : Чернівецький 

нац. ун-т, 2012. – 448 с. 

http://www.sociology.chnu.edu.ua/res/sociology

/Soc.%20kafedr.%20posibnyk.pdf 

2.Герасимчук А.А., Палеха Ю.І., Шиян О.М. 

Соціологія. Навчальний посібник. Київ, 2004 

р. http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-189.html 

3.Дворецька Г.В. Соціологія. Навчальний 

посібник. Київ, 2002 р. 

http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-67.html 

4. Черниш Н. Соціологія: Курс лекцій. 

Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2019 р. 

https://fc.vseosvita.ua/001rxm-1cda.pdf 
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Тема № 8. Становлення та розвиток політичної науки. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Політична думка Стародавнього світу. 

Політичні погляди Платона та 

Арістотеля.  

2. Політичні концепції Середньовіччя 

(А. Аврелій, Ф. Аквінський) та 

Нового часу (Д. Локк, Т. Гоббс, Ж.-Ж. 

Руссо). І.Кант про правову державу. 

Г.Гегель про громадянське 

суспільство.  

3. М.Вебер як класик західної 

політології. Основні політологічні ідеї 

М. Вебера. 

4. Основні школи, течії і представники 

сучасної зарубіжної політології. 

5. Історія розвитку української 

політичної думки.  

1.Баранівський В. Ф. Політологія [Текст] : 

підручник / В. Ф. Баранівський ; 

Нац. акад. упр. - Київ : НАУ, 2016. - 235 с.  

URL:https://nam.kiev.ua/files/publications/978-

966-8406-98-0-pos.pdf 

2. Воронянський О.В. Політологія: підручник 

/ [Воронянський О.В., Кулішенко 

Т.Ю., Скубій І.В.]; Харків. нац. техн. ун-т сіл. 

госп-ва ім. Петра Василенка. - 

Харків : ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 2017. 

- 179 с. 

URL:http://dspace.khntusg.com.ua/bitstream/12

3456789/714/.pdf 

3. Політологія: навчально-методичний 

посібник / Л.М. Мельник, І.А. Дужа. 

Біла Церква, 2019. 

URL:http://rep.btsau.edu.ua/bitstream/BNAU/35

14/1/Politolohiia_navch.pdf 

4. Політологія: підручник / [М. П. Требін та 

ін.]; за ред. проф. М. П. Требіна; 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - 2-ге 

вид., перероб. і допов. - Харків : 

Право, 2018. – 460 с. 

URL:https://pravo-

izdat.com.ua/image/data/Files/420/3_Politologij

a_pidruchnik_2018_vnutri.pdf 

 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Зародження політичної думки в 

Стародавньому світі. Політичні 

погляди Платона та Аристотеля. 

2. Політична думка Нового часу. 

3. Провідні політичні ідеї XIX століття. 

4. Напрямки розвитку сучасної 

політологічної думки. 

 

1.Баранівський В. Ф. Політологія [Текст] : 

підручник / В. Ф. Баранівський ; 

Нац. акад. упр. - Київ : НАУ, 2016. - 235 с.  

URL:https://nam.kiev.ua/files/publications/978-

966-8406-98-0-pos.pdf 

2. Воронянський О.В. Політологія: підручник 

/ [Воронянський О.В., Кулішенко 

Т.Ю., Скубій І.В.]; Харків. нац. техн. ун-т сіл. 

госп-ва ім. Петра Василенка. - 

Харків : ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 2017. 

- 179 с. 

URL:http://dspace.khntusg.com.ua/bitstream/12

3456789/714/.pdf 

3. Політологія: навчально-методичний 

посібник / Л.М. Мельник, І.А. Дужа. 

Біла Церква, 2019. 

URL:http://rep.btsau.edu.ua/bitstream/BNAU/35

14/1/Politolohiia_navch.pdf 
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4. Політологія: підручник / [М. П. Требін та 

ін.]; за ред. проф. М. П. Требіна; 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - 2-ге 

вид., перероб. і допов. - Харків : 

Право, 2018. – 460 с. 

URL:https://pravo-

izdat.com.ua/image/data/Files/420/3_Politologij

a_pidruchnik_2018_vnutri.pdf 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Зробіть словник основних понять: 

аристократія, тимократія, олігархія, 

демократія, політія, охлократія, мерітократія, 

монархія, лібералізм, суверенітет, 

громадянське суспільство. 

Теми для рефератів та реферативних 

виступів: 

1. В чому полягає теократична 

концепція держави у творчості Ф. 

Аквінського? 

2. Дослідіть теорію природного права у 

вченнях Дж. Локка. 

3. Прокоментуйте основні ідеї 

політичної доктрини Кирило-

Мефодіївського товариства. 

4. Розкрийте значення теорії суспільного 

договору в історії політичної думки. 

5. Дослідіть вплив марксизму на 

політичні режими сучасності. 

6. В чому полягає теорія державного 

суверенітету Жана Бодена? 

7. Дайте загальну характеристику 

українській політичній думці ХІХ-ХХ 

ст. 

 

  

1.Баранівський В. Ф. Політологія [Текст] : 

підручник / В. Ф. Баранівський ; 

Нац. акад. упр. - Київ : НАУ, 2016. - 235 с.  

URL:https://nam.kiev.ua/files/publications/978-

966-8406-98-0-pos.pdf 

2. Воронянський О.В. Політологія: підручник 

/ [Воронянський О.В., Кулішенко 

Т.Ю., Скубій І.В.]; Харків. нац. техн. ун-т сіл. 

госп-ва ім. Петра Василенка. - 

Харків : ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 2017. 
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4. Політологія: підручник / [М. П. Требін та 

ін.]; за ред. проф. М. П. Требіна; 
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URL:https://pravo-
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a_pidruchnik_2018_vnutri.pdf 

 

 

Тема № 9. Політика як соціальне явище. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Політика як форма суспільної 

життєдіяльності. Розмаїття визначень 

політики, її сутнісних ознак.  

2. Загальна еволюція концепції політики 

як 

соціального явища. Структура 

політики (політичний інтерес, 

політичні відносини, політична 

організація, політична свідомість, 

політична діяльність). 

3. Суб’єкти й об’єкти політики. 
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Класифікація політики за сферою 

суспільного життя. 

4. Основні функції політики. 

Особливості політичного життя 

(цілісність, плюралізм, активність, 

єдність). 

3456789/714/.pdf 

3. Політологія: навчально-методичний 

посібник / Л.М. Мельник, І.А. Дужа. 

Біла Церква, 2019. 

URL:http://rep.btsau.edu.ua/bitstream/BNAU/35

14/1/Politolohiia_navch.pdf 

4. Політологія: підручник / [М. П. Требін та 

ін.]; за ред. проф. М. П. Требіна; 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - 2-ге 

вид., перероб. і допов. - Харків : 

Право, 2018. – 460 с. 

URL:https://pravo-

izdat.com.ua/image/data/Files/420/3_Politologij

a_pidruchnik_2018_vnutri.pdf 

 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Характеристика політичної сфери 

життя суспільства. 

2. Структура політики. 

3. Поняття суб`єкта та об`єкта політики 

та їх взаємозв`язок. 

4. Основні функції та пріоритети 

сучасної політики 

1.Баранівський В. Ф. Політологія [Текст] : 
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2. Воронянський О.В. Політологія: підручник 

/ [Воронянський О.В., Кулішенко 

Т.Ю., Скубій І.В.]; Харків. нац. техн. ун-т сіл. 

госп-ва ім. Петра Василенка. - 

Харків : ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 2017. 
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4. Політологія: підручник / [М. П. Требін та 

ін.]; за ред. проф. М. П. Требіна; 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - 2-ге 
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Завдання для самостійної роботи: 

 Теми для рефератів та реферативних 

виступів:   
 

1. Місце політичної науки у системі 

сучасного суспільного знання та у житті 

соціуму загалом. Взаємозв’язок політології з 

іншими науками. 

2. Роль політології у формуванні світогляду 

та правосвідомості громадян. 
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3. Порівняльна типологія функцій політології 

та політики. 

4. Характеристика основних галузей сучасної 

політичної науки. 

5. Фундаментальний та прикладний аспекти 

політології. 

6.Основні закони та принципи сучасної 

політичної науки. 

- 179 с. 

URL:http://dspace.khntusg.com.ua/bitstream/12

3456789/714/.pdf 

3. Політологія: навчально-методичний 

посібник / Л.М. Мельник, І.А. Дужа. 

Біла Церква, 2019. 
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ін.]; за ред. проф. М. П. Требіна; 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - 2-ге 

вид., перероб. і допов. - Харків : 
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URL:https://pravo-
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Тема № 10. Політична влада. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Влада як явище суспільного життя. 

Концептуальні підходи до проблеми 

політичної влади. Визначення влади.  

2. Характерні ознаки та джерела влади. 

Функції влади та 

авторитет.  

3. Форми й засоби здійснення влади. 

Поняття ресурсів влади. 

4. Види влади. Особливості політичної 

влади, її основні принципи та функції. 

5. Поняття легітимності влади. Типи 

легітимності. Криза легітимності. 
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Семінарське заняття (2 год.): 

1. Поняття влади. Концептуальні 

підходи до розуміння феномену 

влади. Визначення сутності 

політичної влади влади.  

2. Ознаки та джерела політичної влади. 

Функції політичної влади.  

3. Форми й засоби здійснення влади. 

Веди та характеристика ресурсів 

влади. 

4. Поняття легітимності влади. Типи 

легітимності політичної влади. Криза 

легітимності. 
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Завдання для самостійної роботи: 

Теми для рефератів та реферативних 

виступів:   

1. В чому полягає зміст концепції 

політичної легітимності 

М.Вебера? 

2. Бюрократія у 

механізмах політичної влади. 

3. Умови ефективності та легітимності 

політичної влади. 

4. Характеристика основних концепцій 

демократії. 

5. Демократизація як провідний чинник 

оновлення сучасного світу. 

6. Основні засади критики демократії  в 

сучасній політичній науці. 
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Тема № 11. Політична система суспільства. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Поняття «політична система 

суспільства». Політична система як 

механізм влади та фактор стабілізації 

й розвитку суспільного життя.  

2. Характерні риси політичної системи 

суспільства. Типологія політичних 

систем. 

3. Системоутворюючі засади та основні 

функції політичних систем.  

4. Основні фактори ефективності 

політичної системи. 

5. Структурні елементи політичної 

системи, її інституційна, 

інформаційно-комунікаційна, 

нормативно-регулятивна 

складові. 
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Семінарське заняття (2 год.): 

1. Поняття політичної системи 

суспільства.  

2. Характерні ознаки політичної системи 

суспільства. Типологія політичних 

систем. 

3. Основні функції політичних систем.  

4. Чинники ефективності політичної 

системи. 

5. Структура політичної системи. 
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4. Політологія: підручник / [М. П. Требін та 
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Завдання для самостійної роботи: 

Теми для індивідуальної письмової 

роботи:   

1. Охарактеризуйте основні підсистеми 

політичної системи 

суспільства. 

2. Наведіть розгорнуте визначення 

поняття «політична 

стабільність». 

3. Розкрийте зміст основних підходів до 

типологізації політичних відносин за 

різними критеріями. 

4. Яке значення має поняття «структура» 

в теорії політичної 

системи? 

5. У чому полягає смисл реформування 

політичної системи України? 

6. Охарактеризуйте позитиви та 

негативи політичної 

системи скандинавських країн. 

7. З’ясуйте значення інтелектуально-

психологічного рівня (блоку) 

політичної системи. 
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Тема № 12. Держава як основний інститут політичної системи 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Поняття держави, її визначальні 

ознаки й типи. Різноманітність 

концептуальних підходів до 

визначення держави, її сутності та 

місця у політичній організації 

суспільства.  

2. Виникнення та еволюція держави. 

Функції держави. Різновиди і типи 

держави.  
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3. Форми правління: монархії та 

республіки. 

4. Форми державного устрою: унітарні 

держави, федерації, конфедерації. 

5. Політичний режим як сукупність 

засобів і методів здійснення 

державної влади: 

його типологія та динаміка. 

6. Історичний розвиток Української 

держави. Основні риси політичного 

режиму в Україні на 

сучасному етапі. 

- 179 с. 
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3456789/714/.pdf 

3. Політологія: навчально-методичний 
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ін.]; за ред. проф. М. П. Требіна; 
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Завдання для самостійної роботи: 

Теми рефератів та реферативних виступів: 

1. Поняття, ознаки та типологія держав.  

2. Виникнення та еволюція держави. 

Функції держави.  

3. Форми державного правління. 

4. Форми державного устрою. 

5. Політичний режим. Порівняльна 

типологія та динаміка політичних 

режимів. 

6. Характеристика державного устрою, 

державного правління та політичного 

режиму України.  
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Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - 2-ге 

вид., перероб. і допов. - Харків : 

Право, 2018. – 460 с. 

URL:https://pravo-

izdat.com.ua/image/data/Files/420/3_Politologij

a_pidruchnik_2018_vnutri.pdf 

 

 

 

Тема № 13. Політична свідомість і політична культура. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

http://dspace.khntusg.com.ua/bitstream/123456789/714/1/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pdf
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Лекція (2 год.): 

1. Політична свідомість, як 

опосередковане відображення 

політичного життя суспільства. 

2. Формування та характерні 

особливості буденної політичної 

свідомості, політико-теоретичної 

свідомості, масової політичної 

свідомості. 

3. Поняття політична культура її зміст та 

типи: буденна (підданська); залежна 

політична культура і політична 

культура участі. 

1.Баранівський В. Ф. Політологія [Текст] : 

підручник / В. Ф. Баранівський ; 

Нац. акад. упр. - Київ : НАУ, 2016. - 235 с.  

URL:https://nam.kiev.ua/files/publications/978-

966-8406-98-0-pos.pdf 

2. Воронянський О.В. Політологія: підручник 

/ [Воронянський О.В., Кулішенко 

Т.Ю., Скубій І.В.]; Харків. нац. техн. ун-т сіл. 

госп-ва ім. Петра Василенка. - 

Харків : ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 2017. 

- 179 с. 

URL:http://dspace.khntusg.com.ua/bitstream/12

3456789/714/.pdf 

3. Політологія: навчально-методичний 

посібник / Л.М. Мельник, І.А. Дужа. 

Біла Церква, 2019. 

URL:http://rep.btsau.edu.ua/bitstream/BNAU/35

14/1/Politolohiia_navch.pdf 

4. Політологія: підручник / [М. П. Требін та 

ін.]; за ред. проф. М. П. Требіна; 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - 2-ге 

вид., перероб. і допов. - Харків : 

Право, 2018. – 460 с. 

URL:https://pravo-

izdat.com.ua/image/data/Files/420/3_Politologij

a_pidruchnik_2018_vnutri.pdf 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Теми для індивідуальної письмової 

роботи: 
1. Наведіть класифікацію типів 

політичної участі. 

2. Назвіть типи політичного статусу 

особи. 

3. З Вашої точки зору, у чому полягає 

природа політичного 

абсентеїзму? 

4. Поясніть, у чому полягає 

відмінність між політичною 

участю і політичним 

функціонуванням? 

5. Проаналізуйте передумови високої 

політичної активності особи. 

6. Дайте характеристику основним 

типам політичної поведінки особи. 

7. Прокоментуйте основні теорії 

політичної участі (теорія 

раціонального вибору, мотиваційні 

теорії, теорії соціальних факторів). 

8. Якими шляхами потрібно долати 

відчуження особи від 

політичного процесу? Обґрунтуйте 

 

1.Баранівський В. Ф. Політологія [Текст] : 

підручник / В. Ф. Баранівський ; 

Нац. акад. упр. - Київ : НАУ, 2016. - 235 с.  

URL:https://nam.kiev.ua/files/publications/978-

966-8406-98-0-pos.pdf 

2. Воронянський О.В. Політологія: підручник 

/ [Воронянський О.В., Кулішенко 

Т.Ю., Скубій І.В.]; Харків. нац. техн. ун-т сіл. 

госп-ва ім. Петра Василенка. - 

Харків : ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 2017. 

- 179 с. 

URL:http://dspace.khntusg.com.ua/bitstream/12

3456789/714/.pdf 

3. Політологія: навчально-методичний 

посібник / Л.М. Мельник, І.А. Дужа. 

Біла Церква, 2019. 

URL:http://rep.btsau.edu.ua/bitstream/BNAU/35

14/1/Politolohiia_navch.pdf 

4. Політологія: підручник / [М. П. Требін та 

ін.]; за ред. проф. М. П. Требіна; 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - 2-ге 

вид., перероб. і допов. - Харків : 

Право, 2018. – 460 с. 

URL:https://pravo-
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власну точку зору. 

9. Розкрийте основні етапи політичної 

соціалізації. 

10. Порівняйте основні соціально-  

психологічні механізми політичної 

соціалізації (ідентифікація, імітація, 

навіювання, соціальна фасілітація, 

конформність). 

11. Які підходи до солідаризму як 

філософсько-політично доктрини 

Ви знаєте? 

izdat.com.ua/image/data/Files/420/3_Politologij

a_pidruchnik_2018_vnutri.pdf 

 

 

6. Політика курсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять. 

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень 

студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов’язково бути присутніми на 

семінарських заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, 

не був відсутній на семінарському занятті, має право на відпрацювання у двотижневий 

термін після повернення до навчання. Студент, який не використав надане йому право у 

встановлений термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне 

пропущення заняття 0 балів. Студенти, які навчаються за індивідуальним графіком, мають 

в повному обсязі виконати додаткові індивідуальні завдання, попередньо узгодивши їх з 

викладачем. Присутність на модульній контрольній роботі є обов’язковою. 

У випадку відсутності студента на проміжному контролі з поважної причини, 

підтвердженої документально, йому призначається інша дата складання модульної 

контрольної роботи. 

Політика академічної доброчесності. 

Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до 

«Кодексу академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату в 

студентських роботах є підставою для виставлення негативної оцінки. Списування 

студентів під час проведення модульної контрольної роботи є підставою для дострокового 

припинення її складання та виставлення негативної оцінки. 

 

7. Проміжний і підсумковий контроль 

Форма проміжного контролю – контрольна робота у письмовій формі 

Зразок модульної контрольної роботи 

1. Розкрийте сутність різних видів соціальної мобільності та наведіть власні 

приклади. 

2. Дайте порівняльну характеристику різних політичних режимів. 

Форма підсумкового контролю - залік. 

 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову 

оцінку за традиційною шкалою 

Підсумковий 

бал 
Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 відмінно 

89-70 добре 

https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/420/3_Politologija_pidruchnik_2018_vnutri.pdf
https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/420/3_Politologija_pidruchnik_2018_vnutri.pdf


51-69 задовільно 

26-50 
незадовільно 

1-25 

 

Загальна оцінка за курс виставляється за результатами поточного та проміжного 

контролю. Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на семінарських 

заняттях та результати самостійної роботи. Нарахування балів за поточний контроль 

відбувається відповідно до «Положення про порядок оцінювання рівня навчальних 

досягнень студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ» http://idgu.edu.ua/wp-

content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-

dosjahnen-zi-zminamy.pdf 

 

Схема розподілу балів 

Максимальна 

кількість балів 

70 балів (поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за 

відповіді на семінарських заняттях 

та виконання індивідуальних 

завдань, який переводиться у 100-

бальну шкалу з ваговим 

коефіцієнтом 0,7 

30 балів (проміжний 

контроль) – за 

результатами виконання 

модульної контрольної 

роботи 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

35 балів (поточний контроль) 
16 балів (проміжний 

контроль) 

 

Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Досягнення студентів на семінарських заняттях, а також виконані ними 

індивідуальна та самостійна роботи оцінюються за шкалою від «0» до «5». 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів  

на семінарських заняттях  

 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в 

основному розкриває зміст теоретичних запитань та практичних 

завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу, 

розв’язує задачі стандартним способом, послуговується 

науковою термінологією. Але при висвітленні деяких питань не 

вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при 

цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну 

частину навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, 

виявляє елементарні знання окремих положень, записує основні 

формули, рівняння, закони. Однак не здатний до глибокого, 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf
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всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, не 

користується необхідною літературою, допускає істотні 

неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє 

навчальним матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без 

аргументації й обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 

практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом 

на рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, 

відповідає на запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

 

Критерії оцінювання завдань для самостійної роботи та індивідуальних 

завдань 

Вид Максимальна кількість балів 

Виконання завдань для самостійної роботи 5 

 

Критеріями оцінювання виконання індивідуальних завдань є вміння студента 

правильно відповісти на питання чи зробити завдання та вміти пояснити теоретичні 

засади, згідно з якими була дана відповідь. 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

Студенту пропонується 30 питань. Правильна відповідь на 1 питання складає 1 бал. 

Максимальна кількість балів за виконання модульної контрольної роботи складає 30 балів, 

мінімальна – 16. 

Викладач              Запорожченко О.В. 

(підпис)                               (ПІБ) 

 

Затверджено на засіданні кафедри права і соціальної роботи № 7 від «11» січня 2023 

р. 

 

Завідувач кафедрою   Метіль А.С. 


