
1.Назва модуля: Політологічна  та соціологічні науки 
2. Код модуля: ЕПСПД_6_ГП.04_3 
3. Тип модуля: обов’язковий 
4. Семестр: 2 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3); аудиторні 

години – 46 (лекції – 22 год., семінарські заняття – 24 год.). 
6. Лектор: Бержанір Анатолій Леонідович – кандидат соціологічних наук,  доцент  
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: напрями розвитку світової та вітчизняної політологічної та соціологічної 

наук; структуру політології та соціології; механізми реалізації політичної влади; структуру 
політичних систем та інститутів; сутність політичної діяльності, політичної поведінки та 
політичної культури; основи соціологічного аналізу суспільства та його структурних 
складових; проблеми соціальної стратифікації та соціальної мобільності; шляхи реалізації 
результатів соціологічних досліджень та соціальних технологій у практичній діяльності. 

уміти: аналізувати сутність політичних процесів в Україні та світі; визначати 
закономірності політичного життя; співставляти ідеології політичних партій, громадських 
організацій і рухів; досліджувати особливості функціонування політичної системи; 
розкривати механізми функціонування основних сегментів розвитку суспільства; 
аналізувати специфіку соціальних явищ і процесів; узагальнювати знання про суспільство в 
контексті системного підходу; організовувати проведення емпіричних соціологічних 
досліджень та використовувати їх результати для оптимізації соціальних процесів у 
суспільстві. 

8. Спосіб навчання:  аудиторні заняття. 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
пререквізити: історія та культура України 
кореквізити: психологія управління 
10. Зміст модуля:  
Місце й роль політики у функціонуванні суспільства. Значущість політології для 

підвищення рівня політичного життя. Політична діяльність і влада. Формування політології 
як науки. Розвиток політичної думки в Україні. Сучасні ідейно-політичні течії. Політична 
система суспільства. Економічна політика. Соціальна політика. Політика й етнонаціональні 
відносини.  Політична культура. Особистість і політика. Політичне лідерство. Світовий 
політичний процес. Формування і розвиток соціології. Соціологічний аналіз суспільства. 
Соціальна структура суспільства. Особистість як соціальна система. Соціологія економіки. 
Соціологія праці та управління. Конфлікт як соціальне явище. Соціологія громадської 
думки. Сім’я як соціальний інститут. Методологія та технологія соціологічних досліджень. 

11. Рекомендована література: 
1. Гелей, С. Політологія [Текст] : навч. посібник / С. Гелей, С. Рутар. – К. : 

Знання, 2009. – 415 с. 
               2. Логвина, В. Л. Політологія [Текст] : навчальний посібник / В. Л. Логвина. – К. : 

Центр навчальної літератури, 2006. – 304 с. 
               3. Політологія [Текст] : підручник для вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів 

акредитації / за ред. Ф. М. Кирилюка. – К. : Здоров’я, 2004. – 775 с. 
    4. Черниш Н. Й. Соціологія [Текст] / Н. Й. Черниш. – 5-те вид., перер. і доп. – К. : 

Знання, 2009. – 126 с. 
12. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 
13. Методи і критерії оцінювання:  

• Поточний контроль (70%) – усне опитування,  тестування, індивідуальне навчально-
дослідне завдання 

• Підсумковий контроль (30%) – залік (теоретичні питання, тестові завдання). 
14. Мова навчання: українська. 
 


