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•

Предметом дослідження соціально-політичних студій виступають закономірності

формування й розвитку соціальної і політичної сфер суспільства. Вони реалізуються через

вивчення закономірностей функціонування і розвитку соціальної і політичної сфер

суспільства як цілісної системи в їх єдності та взаємозв'язку.

Завдання навчальної дисципліни:

- сформувати у здобувачив навички критичного аналізу і пояснити соціально-політичні

явища і процеси, їх представлення в ЗМІ, повсякденній свідомості та в теоретичних

узагальненнях з опорою на сучасне соціологічне та політологічне знання;

- розвинути знання про особливості функціонування і розвиток сучасних соціальних і

політичних систем, їх структурні елементи та соціальні наслідки, соціальні та політичні

проблеми сучасного суспільства;

- отримати знання та уявлення про основні соціокультурні та політичні характеристики

сучасного українського суспільства у регіональних та національних вимірах, про соціальні і

політичні проблеми та способи їх регулювання.



МЕТА І КОМПЕТЕНТНОСТІ
Метою – формування у здобувачів цілісної системи знань про соціально-

політичну дійсність, норми соціально-політичної поведінки, соціально-

політичні цінності, що має сприяти вихованню освічених людей, здатних

раціонально і критично давати оцінку соціально-політичним феноменам,

робити свідомий соціально-політичний вибір.

За результатами вивчення дисципліни у здобувачів повинні бути

сформовані такі компетентності: розуміння «політики та політичного» як

сфери професійного, здатність до аналізу особливостей розвитку сучасного

українського суспільства, політики і влади, про специфіку соціологічного

та політологічного знання.



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

• Предмет, структура і функції курсу соціально-політичної студії (соціологія)

• Історія розвитку соціально-політичної думки

• Суспільство як цілісна система

• Соціальна стратифікація та соціальна мобільність

• Суб’єкти суспільного життя (соціологія особистості, сім’ї, молоді; етносоціологія)

• Сфери життєдіяльності соціальних суб’єктів (соціологія культури, соціологія освіти та 

науки)

• Предмет, структура і функції соціально-політичної студії (політична наука).

• Влада як суспільний феномен. Політична система

• Держава і громадянське суспільство

• Політичні партії, громадські організації та рухи

• Політичне лідерство таполітична еліта

• Політична свідомість та політична культура
•


