
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ОК 9. 
2. Назва: Соціологія і політологія; 
3. Тип: обов’язковий; 
4. Рівень вищої освіти:  І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна:3; 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4; 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Шевчук Т.Є., кандидат 
педагогічних  наук,  доцент.  
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• до самостійної професійної дії; 
• до розвитку своєї діяльності в нових  унікальних  умовах.  

10. Форми організації занять: навчальні аудиторні заняття, самостійна робота,   
контрольні заходи; 
11. •Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Вступ до 
спеціальності, Історія первісного суспільства; 
        •Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за 
необхідності): Основи психології, Основи демократії. 
12. Зміст курсу: Політологія як наука і навчальна дисципліна. Політика як суспільне 
явище. Політична влада. Політична система суспільства. Держава – головний інститут 
політичної системи. Політичні партії, громадські об`єднання та рухи. Політична 
свідомість, культура та ідеологія. Світовий політичний процес. Соціологія – наука про 
суспільство. Суспільство як соціальна система. Соціологія шлюбу та сім'ї. Соціологія 
особистості. Економічна соціологія і соціологія праці.   Методи організації та проведення 
соціологічних досліджень. 
13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. Конспект лекцій. Навчальний посібник для 
студентів вищих навчальних закладів України  К.: Каравела, 1999. –168 с.  
2. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки). Підручник.  К.: Либідь, 
2002. 576 с.  
3. Соціологія: Підручник. 2-е видання, стереотипне. За редакцією В.М.Пічі,  Львів: 
«Магнолія Плюс», Новий світ  2000, 2005.  277с  
4. Черниш Н.Й. Соціологія. Курс лекцій. Конспект. Львів: Кальварія, 2003.  
5. Соціологія. Підручник /За ред. В.Т. Городенка.  К.: Академія, 2003. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
лекцій 26 год, семінарських 20 год.,   самостійна робота 74 год.,   разом 120 год.. 
Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 
впровадження ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-
дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Підсумковий контроль: залік вкінці 3 семестру. 
Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування 
 16. Мова викладання: українська 
 
 
Завідувач кафедри                              Олексін Ю.П., доктор педагогічних наук, професор 

Розробник опису дисципліни           Шевчук Т.Є., кандидат педагогічних  наук, доцент 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                      
DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
 

1. Code: OK 9. 
2. Title: Sociology and Political Science; 
3. Type: required; 
4. Level of higher education: I (bachelor's degree); 
5. Year of study when the discipline is offered: 2; 
6. Semester, when the discipline is studied: 3; 
7. Number of established ECTS credits: 4; 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Shevchuk TE, 
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor. 
9. Learning outcomes: after studying the discipline the student must be able to: 
• to independent professional action; 
• to develop their activities in new unique conditions. 
10. Forms of organization of classes: educational classroom classes, independent work, control 
measures; 
11. • Disciplines that precede the study of this discipline: Introduction to the specialty, History 
of primitive society; 
      • Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): 
Fundamentals of Psychology, Fundamentals of Democracy. 
12. Course contents: Political science as a science and academic discipline. Politics as a social 
phenomenon. Political power. The political system of society. The state is the main institution of 
the political system. Political parties, public associations and movements. Political 
consciousness, culture and ideology. World political process. Sociology - the science of society. 
Society as a social system. Sociology of marriage and family. Sociology of personality. 
Economic sociology and sociology of labor. Methods of organizing and conducting sociological 
research. 
13. Recommended educational publications: 
1. Picha VM, Homa NM Politology. Lecture notes. Textbook for students of higher educational 
institutions of Ukraine K .: Karavela, 1999. -168 p. 
2. Shlyakhtun PP Political science (theory and history of political science). Textbook. K .: Lybid, 
2002. 576 p. 
3. Sociology: Textbook. 2nd edition, stereotypical. Edited by VMPichi, Lviv: Magnolia Plus, 
New World 2000, 2005. 277p 
4. Chernysh N.Y. Sociology. Course of lectures. Compendium. Lviv: Calvary, 2003. 
5. Sociology. Textbook / Ed. V.T. Gorodenka. K .: Academy, 2003. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
26 hours of lectures, 20 hours of seminars, 74 hours of independent work, 120 hours in total. 
Methods: interactive lectures, elements of problem lectures, individual tasks, implementation of 
business and role-playing games, case methods, individual and group research tasks, use of 
multimedia tools. 
15. Forms and evaluation criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 
Final control: credit at the end of the 3rd semester. 
Current control (100 points): testing, polls 
16. Language of instruction: Ukrainian 
 
Head of the department                         Oleksin Y.P., doctor of pedagogical sciences, professor 
Shevchuk T.Ye.,                                The Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


