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ВСТУП 
1. Мета дисципліни – формування знання про предмети, структуру, 

понятійний апарат, основні дослідницькі методи сучасних соціології та політології в 
дослідженні актуальних суспільних проблем та викликів, опанування соціально-
політичними знаннями про сучасне суспільство з опорою на першоджерела, 
розвиток соціологічного світосприйняття, а також закріплення знань про політичні 
інститути, процеси та явища. 

2. Попередні вимоги до опанування  навчальної дисципліни. До початку 
вивчення цього курсу студенти мають вміти збирати та інтерпретувати інформацію 
щодо феномену політичного. Застосовувати понятійно-категоріальну базу 
політичної науки при аналізі політичних явищ та процесів;  виявляти тенденції 
сучасного вітчизняного та зарубіжного політичного життя;  прогнозувати 
перспективи розвитку світових політичних процесів. Володіти елементарними 
навичками: роботи з історичними джерелами та науковими працями; критичного 
ставлення та прогнозування політичних явищ та процесів; використання 
іншомовних фахових джерел політичної науки. 

3. Анотація навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна “Соціально-
політичні студії” є обов’язковою дисципліною, що забезпечує отримання загальних 
компетентностей випускниками Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. Ця дисципліна входить до циклу обов’язкових навчальних 
дисциплін. Рекомендовано викладання у 1– 4 семестрах в обсязі – 60 год. (2 кредити 
ECTS). Предметом вивчення навчальної дисципліни є функціонування суспільства і 
влади, взаємодія людини з соціальними та політичними інституціями, 
організаціями, суспільством в цілому. Програма навчальної дисципліни складається 
з двох змістових частин: Вступ до соціології та Вступ до політології. Останній 
присвячений історії політичної думки, питанням влади, режимів у політиці, 
політичним системам суспільства та державі, громадянському суспільству, 
демократії, партіям та партійним системам, виборам, питанням політичної культури, 
світовій політиці.  

4. Завдання (навчальні цілі) – визначити місце соціально-політичних 
дисциплін в системі гуманітарного знання, висвітлити їх основний зміст, предметні 
та об’єктні характеристики, основні методологічні підходи до дослідження 
соціально-політичної проблематики; формувати у студентів навички критичного 
аналізу теоретичних підходів та шкіл в контексті еволюції соціально-політичних 
знань, виокремлювати їх теоретичні та прикладні аспекти; окреслити основні 
особливості функціонування соціальної та політичної систем, їх структурних 
елементів, специфіку взаємозв’язку; отримати студентами знання та уявлення про 
природу сучасних суспільно-політичних процесів. 

5. Результати навчання:  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 

автономність та відповідальність) 
Методи викладання 

і навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток 

у 

підсумко

вій 

оцінці з 

дисциплі

ни 

К

Код 
Результат навчання 

 Знати:    

1

1.1 

об'єкт, предмет, методи, категорії, 

закономірності та закони, функції та 

Лекція, 

семінар, самостійна 

Відвідування 

лекцій та семінарів. 

10 



структуру політичної науки робота Усні доповіді, 

доповнення, 

запитання, 

дискусії.  

Контрольне 

опитування/тест 

1

1.2 

сутність політичного життя, 

політичних відносин і процесів, 

суб'єкти та об'єкти політики 

Лекції, 

семінари, самостійна 

робота 

Відвідування 

лекцій та семінарів. 

Усні доповіді, 

доповнення, 

запитання, 

дискусії.  

Контрольне 

опитування/тест 

10 

1

1.3 

права людини і громадянина, суть і 

значення політичних систем та 

режимів у житті держави та 

суспільства 

Лекції, 

семінари, самостійна 

робота 

Відвідування 

лекцій та семінарів. 

Усні доповіді, 

доповнення, 

запитання, 

дискусії.  

Контрольне 

опитування/тест 

10 

1

1.4 

геополітичну обстановку та основні 

процеси міжнародного політичного 

життя, місце, роль і статус України в 

сучасному політичному світі.  

Лекції, 

семінари, самостійна 

робота 

Відвідування 

лекцій та семінарів. 

Усні доповіді, 

доповнення, 

запитання, 

дискусії. 

Контрольне 

опитування/тест 

10 

 Вміти:    

2

2.1 

визначати теоретичні, духовні, 

прикладні та інструментальні 

компоненти політичного знання, 

їх роль і функції в підготовці 

політичних рішень, у 

забезпеченні особистого внеску 

до суспільно-політичного життя 

Семінари, 

самостійна робота 

Доповіді, 

доповнення, 

запитання, дискусії 

10 

2

2.2 

орієнтуватися в основних 

світових та вітчизняних 

політологічних школах, концепція 

і напрямках 

Семінар, 

Самостійна робота 

Доповіді, 

доповнення, 

запитання, дискусії 

10 

2

2.3 

володіти навичками політичної 

культури, застосовувати отримані 

знання в своїй професійній та 

громадській діяльності 

Семінар, 

Самостійна робота 

Доповіді, 

доповнення, 

запитання, 

дискусії; 

Професійна та 

громадська 

10 



діяльність 

 Комунікація:    

3

3.1 

використовувати знання 

іноземних мов при самостійній 

підготовці до семінарських 

занять; 

Семінари, 

самостійна робота 

Доповіді, 

доповнення, 

запитання, дискусії 

з урахуванням 

самостійної роботи 

студента 

6 

3

3.2 

презентувати результати 

проведених політологічних 

досліджень та здійсненої 

самостійної роботи у вигляді 

доповідей, презентацій, 

повідомлень, конспектів; 

Семінари, 

самостійна робота 

Доповіді, 

доповнення, 

запитання, дискусії 

з урахуванням 

самостійної роботи 

студента 

6 

2

3.3 

вести дискусії  стосовно питань 

історії політичної думки, 

теоретичної та прикладної 

політології на основі володіння 

категоріально-поняттєвим 

апаратом політичної науки. 

Семінари Доповіді, 

доповнення, 

запитання, дискусії 

з урахуванням 

самостійної роботи 

студента 

6 

 Автономність та 

відповідальність: 

   

4

4.1 

самостійно шукати та критично 

опрацьовувати літературу з 

проблематики політичної науки. 

Самостійна 

робота 

Доповіді, 

доповнення, 

запитання, дискусії 

з урахуванням 

самостійної роботи 

студента 

6 

4

4.2 

нести відповідальність за 

достовірність та політико-

ідеологічну незаангажованість 

проведених  досліджень таких 

структурних елементів 

політології як історія, теорія та 

практика. 

Семінари, 

самостійна робота 

Доповіді, 

доповнення, 

запитання, дискусії 

з урахуванням 

самостійної роботи 

студента 

6 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін) 

                                       Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 

1

.1 

1

.2 

2

.1 

4

.1 

4

.2 

  +    

   +   

   +   

7.Структура курсу: «Вступ до політології» складається з 2 змістових частини. 
Заняття проводяться у вигляді лекцій та семінарів. Завершується дисципліна 
екзаменом.  

Перша частина курсу присвячена історії та теорії політології. 



Друга частина курсу присвячена політичним інститутам та процесам. 
8. Схема формування оцінки: 

8.1 Форми оцінювання студентів 

 Контроль знань здійснюється за системою ECTS. На вивчення навчальної 

дисципліни відводиться 60 годин/2 кредити ECTS. Критерії оцінювання: 

1. Усна доповідь:  

5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст 

поставленого завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу 

4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 

розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. 

Допускаються несуттєві неточності 

3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді 

суттєві неточності 

1-2 бал/и – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та 

поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. 

Має суттєві помилки у відповіді 

2. Доповнення / дискусія: 

5-4 балів/и – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює 

обговорення теми,  

3-2 бали – доповнення змістовне  

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію 

3. Контрольний тест складається з 18 питань, що оцінюються в 0,5 бали.  

8.2. Організація оцінювання 

Види робіт Семестрова кількість балів 
Min – 36 балів Max – 60 балів 

Усна доповідь/ доповнення, участь 
в дискусіях (з урахуванням 
опрацювання тем самостійної 
роботи студента) протягом 
семестру 

3бал х 6семінарів =18 5х6семінарів=30 

Запитання (з урахуванням 
опрацювання тем самостійної 
роботи студента) протягом 
семестру 

1бал х 6семінарів =6 2х6 семінарів=12 

Контрольний тест 1 (з 
урахуванням опрацювання тем 
самостійної роботи студента)  

6 9 

Контрольний тест 2 (з 
урахуванням опрацювання тем 
самостійної роботи студента)  

6 9 

У разі відсутності студента на семінарському занятті, розглянуті на семінарі питання 
відпрацьовуються на контрольному опитуванні 1 та 2 відповідно.  
 
Підсумкове оцінювання у формі екзамену: екзаменаційне оцінювання відбувається в 
письмовій формі. Екзаменаційний контрольний тест складається з 20 питань. Кожне з яких 
оцінюється в 2 бали, що в загальному підсумку дає 40 балів. 
 



При простому розрахунку отримуємо: 
 Семестрова кількість 

балів 

Екзамен  Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 

 

Шкала відповідності: 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0 -59 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п 

Назва  лекції 
Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостійн
а робота 

Частина 1.  

1 
Тема 1.  Теоретико-методологічні засади 
політології 

2  2 

2 Тема 2. Історія зарубіжних політичних вчень 2  2 

3 Тема 3.  Історія політичної думки України  2 2 

4 Тема 4. Політична сфера суспільного життя   2 
5 Тема 5. Політична влада 2  2 
6 Тема 6. Політичні режими   4 

7 

Тема 7. Демократія в політичному житті 
суспільства 
Контрольний тест 1 
 

 2 2 

 Самостійна робота   16 
Частина 2. 

8 
Тема 8. Держава як головний інститут 
політичної системи суспільства 2  2 

 

9 
Тема 9. Соціальна правова держава та 
громадянське суспільство   4 

10 Тема 10.Етнополітика 2  2 

11 
Тема 11. Політичні партії, громадські 
організації та суспільні рухи  2 2 

12 Тема 12. Політична культура   2 

13 
Тема 13. Політичні еліти та політичне 
лідерство  2 2 

14 Тема 14. Вибори та виборчі системи 2  2 

15 Тема 15. Політичні конфлікти   2 2 

16 
Тема 16. Світові ідейно політичні доктрини  
Контрольний тест 2 
 

 2 2 

 Самостійна робота   20 

 ВСЬОГО - 72  12 12 36 

Загальний обсяг 60 год., в тому числі: 
Лекцій   – 12 год. 
Семінари   – 12 год. 
Самостійна робота  - 36 год. 

 



 

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА: 

Основна: (Базова) 
1. Політична енциклопедія / Редкол. Ю.Левенець (голова), Ю.Шаповал (заст. 

голови) та ін. – К.: Парламентське видавництво, 2012. – 808 с.  
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