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ВСТУП
Мета дисципліни – формування знання про особливості сучасного
українського суспільства, політики і влади у порівняльному контексті, про специфіку
соціологічного та політологічного знання про проблеми і тенденції розвитку суспільства,
політики і влади.
2.
Вимоги до вибору навчальної дисципліни:
А) До початку вивчення цього курсу студенти мають володіти знаннями з основ
держави та права, що давали б уявлення про становлення та розвиток суспільства та його
інститутів.
Б) Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ
суспільно-політичних процесів, застосовувати базові поняття в критичному осмисленні
подій, що мають місце в сучасному світовому політичному процесі.
В) Володіти елементарними навичками наукового дослідження щодо пошуку,
критичного відбору та систематизації інформації як прикладного так і теоретичного
характеру.

1.

3. Анотація навчальної дисципліни: Курс «Соціально-політичні студії»
базуються на висвітленні й поясненні основних положень, зміст яких відображає сучасні
досягнення світового та вітчизняного гуманітарного знання в усьому його багатстві і
різноманітності наукових спрямувань. «Студії» розкривають принципи та закономірності
функціонування та розвитку соціополітичної системи в цілому, та окремих її інститутів.
Детально пояснюється сутність феномену влади та способи і границі її здійснення.
Розкриваються історичні та актуальні особливості трансформації політичних режимів і
здійснюється порівняльний
аналіз
диференційних
рис демократичного
та
недемократичних режимів. Вивчається феномен соціального та політичного конфліктів як
теоретичний конструкт і конкретні його форми та вияви. Даються уявлення про основні
тенденції розвитку сучасної світової політики та особливості вітчизняного політичного
процесу.
Навчальна дисципліна “Соціально-політичні студії” є обов’язковою дисципліною,
що забезпечує отримання загальних компетентностей випускниками Київського
національного університету імені Тараса Шевченка. Дана дисципліна входить до циклу
обов’язкових навчальних дисциплін. Рекомендовано викладання у 1– 4 семестрах в обсязі
– 60 год. (2 кредити ECTS). Заключна форма контролю – залік.

3.
Завдання (навчальні цілі) – сформувати у студентів 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.
4. Результати навчання:
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
Результат навчання
Відсоток у
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація
Методи
підсумковій
4. автономність та відповідальність)
викладання і Методи оцінювання
оцінці з
навчання
К
дисципліни
Результат навчання
Код
Знати:

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2.1

2.2

Сутність
1
соціальних та політичних
Лекція,
Усна доповідь,
феноменів, що є предметом
семінар
Участь в
соціологічних та політологічних
обговоренні/дебатах
студій,
володіти
та
вміти
застосовувати базовий понятійнокатегоріальний апарат соціології і
політології
Актуальні
1
соціальні та політичні
лекція,
Усна доповідь,
проблеми сучасного суспільства,
семінар
есе
умови та чинники їх виникнення та
розв’язання, специфіку їх прояву в
українському суспільстві
Сутність
1
проявів
влади
як
Лекція,
Усна доповідь,
соціального
та
політичного семінар,
аналітична розвідка
феномену, ознаки, ресурси та самостійна
способи
її
функціонування;
робота
відмінності
між
соціальним,
політичним та державним виміром
влади
Підходи
1
до
визначення
і
Лекція,
Есе
класифікації конфліктів та шляхи самостійна
їх
розв’язання;
відмінності
робота
міжсправжніми та фальшивими
конфліктами загалом і їхніми
українськими прикладами
Ознаки
1
демократії та роль і місце
Лекція,
Усна доповідь, есе
громадсько-політичних об’єднань семінар,
у функціонуванні демократичного самостійна
режиму
робота

5

Проблеми
1
світового політичного Семінари,
процесу і міжнародних відносин; самостійна
національні інтереси України, її
робота
місце, роль і геополітичний статус
у сучасному світі.
Вміти:
Аналізувати
2
соціальні та політичні
Лекції,
явища, інтерпретувати їх із позицій семінари,
сучасного
соціологічного
та самостійна
політологічного знання
робота

Усні доповіді,
презентація
самостійного
дослідження,
контрольна робота

15

Усні доповіді,
реферування з
коментарями

5

Визначати
2
та розкривати сутність Семінари,
актуальних
соціальних
та самостійна
політичних проблем, конфліктів
робота
сучасного суспільства, їх умови і
чинники
виникнення
та
врегулювання;

Усні доповіді,
пояснення до
конспекту
першоджерел

5

5

5

5

5

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

Критично
2
осмислювати Семінари, Дебати, презентація
інформацію
про
соціально- самостійна
самостійного
політичні явища і процеси, яка
робота
дослідження
представлена у масовій свідомості,
публікаціях у ЗМІ та в соціальних
мережах, його обґрунтованість з
точки зору сучасних соціології та
політології
Ввизначатиціннісні
1
засади різних Семінари,
Усні доповіді,
політичних ідеологій та концепцій; самостійна
дискусії,
орієнтуватися в програмах і
робота
презентація
платформах основних політичних
самостійного
партій та рухів, які впливають на
дослідження
політичне життя України;

5

Виявляти
1
інтереси та цінності, що Семінари,
рухають діями різних суспільно- самостійна
політичних суб’єктів та розрізняти
робота
особисті та структурні мотиватори
їх вибору

Усні доповіді,
дискусії

5

вміти
2
застосувати
соціально- Семінари,
політичні знання в громадській самостійна
діяльності
та
спорадичній
робота
політичній участі

Есе,
доповіді,
дебати,
презентації

10

Усні доповіді,
реферування з
аналітичним
коментарем

5

Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження, есе

5

Комунікація:
Використовувати
3
знання іноземних Семінари,
мов для аналізу іншомовного самостійна
масиву
професійних
текстів,
робота
зокрема аудіо та відео матеріалів
(електронних
лекцій/курсів/диспутів/інтерв’ю
тощо) для оволодіння актуальними
знаннями, всебічного розуміння
предмету дослідження
Демонструвати
3
знання і мислення Семінари,
в дискусійному форматі, беручі самостійна
участь
у
професійному
робота
обговоренні винесених тем
на
наукових
семінарах,
круглих
столах, колоквіумах, дебатах тощо.
Презентувати
результати
проведених досліджень будь-якої з
тенденцій, що трансформують
усталені
уявлення/підходи/
процеси та інститути в сучасних
умовах

5

3.3

4.1

4.2

4.3

Оперувати
2
інформаційними Семінари
засобами,
що
сприяють
у
презентуванні
результатів
дослідження у систематизованому
вигляді
з
використанням
інфографіки тощо.
Автономність
та
відповідальність:
Самостійно
4
знаходити та критично Самостійна
осмислювати
науковоробота
публіцистичні тексти та інші
інформаційні джерела з суспільно
значимих питань

Презентації

2

Усі види усних та
письмових робіт

3

Самостійно
4
виконувати усі види Семінари,
контрольних завдань, максимально самостійна
уникаючи надмірного цитування,
робота
прихованих запозичень та інших
видів фальсифікатів.

Колоквіуми, есе,
контрольні роботи,
презентації

5

Бути
4
відповідальними у здійсненні Семінари,
наукових досліджень на всіх його самостійна
етапах, від підбору джерел до
робота
винесення аналітичних суджень.
Достовірність,
всебічність
та
максиамальна
об’єктивованість
дослідження мають визначати
наукову сумлінність дослідника.

Усі види усних та
письмових робіт

5

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами
навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін)
Результати навчання дисципліни
1.1 1.2 2.1 4.1 4.2
Програмні результати навчання
+
+
+
7. Структура курсу: у курсі передбачено 1 змістовну частину. Заняття проводяться у
вигляді лекцій, семінарів, з використання інтерактивних методів навчання. Завершується
дисципліна заліком.
Курс в цілому присвячений висвітленню основ функціонування та розвитку сучасного
суспільства, політики і влади, взаємодії людини з соціальними та політичними
інституціями, особливих характеристик сучасного українського суспільства та
українського політичного процесу. Детально вивчаються такі концептуальні феномени як:

влада, політичні режими, політична система суспільства, демократія, партії та партійні
системи, вибори та виборчі системи, світовий політичний процес.
8. Схема формування оцінки:
Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе
оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки –
результати навчання (знання 1.1 – 1.6), що складає 40% від загальної оцінки та
оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.6);
(комунікація 3.1-3.3); (автономність та відповідальність 4.1-4.3), що складає 60%
загальної оцінки.
Критерії оцінювання:
1. Усна відповідь:
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
2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його
викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у
відповіді
2. Доповнення / дискусія:
3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми,
2 бали – доповнення змістовне
1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію
3. Конспект першоджерел:
2 бали – студент опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними власними
зауваженнями та поясненнями
1 бал – студент законспектував текст без цитувань та пояснень
4. Самостійна робота, підсумкова письмова робота:
20-16 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та
аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання,
правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову
літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного
дослідження / письмової роботи
15-11 балів - 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, демонструє самостійність та
достовірність проведеного дослідження / письмової роботи. Допускаються несуттєві
неточності
10-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань,
самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну
літературу, робота містить суттєві неточності
5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його
викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі.
Демонструє не самостійність у виконані завдань
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння
матеріалу з усіх двох частин та виконання самостійних робіт.

5.
Есе, презентація, аналітична розвідка
12-15 балів – студенти цілковито володіють матеріалом, вільно оперують знаннями з
курсу та здатні включати їх в ширший науковий контекст. Також студенти мають
демонструвати високу ступінь самостійності у виконанні цих завдань та, водночас,
ґрунтувати свої твердження на науково-достовірній літературі.
8-12 балів – робота не має високого рівня самостійності, або ж містить невповні
обґрунтовані твердження, проте демонструє достатню обізнаність із необхідним обсягом
рекомендованої літератури
4-7 бали – робота частково розкриває проблеми та здебільшого реферативна за змістом.
1-3 бали - існують суттєві помилки в роботі, що є наслідком незасвоєння матеріалу.
Робота носить компілятивний несистемний характер.
Оцінювання за формами контролю:
Види робіт

Семестрова кількість балів
Min – 48 бали
Max – 80 балів
«6» х 3 = 18
«9» х 3 = 27
«2» х 2 = 4
«4» х 3 = 12

Усна відповідь
Доповнення, участь в
дискусіях
Есе
Осмислення
ролі «8» х 1 = 8
«14» х 1 = 14
суспільства та політики у
житті
людини
(за
матеріалами художньої чи
публіцистичної літератури/
кіно
Самостійна
Аналітична розвідка
«8» х 1 = 8
«12» х 1 = 12
індивідуальна робота
передбачає здійснення
порівняння політичних
систем двох обраних країн
за вказаними критеріями
Презентаціярозробки
«10» х 1 = 10
«15» х 1 = 15
проекту програми власної
політичної партії
Підсумкова
«12» х 1 = 12
«20» х 1 = 20
контрольна робота
У разі відсутності студента на семінарському занятті, розглянуті на семінарі питання
відпрацьовуються у письмовій формі. Загальна кількість балів за аудиторну роботу
становить 55% від семестрової кількості балів
Загальна кількість балів за самостійну індивідуальну роботу складає 50% від семестрової
кількості балів, тобто мін. – 24 бали, максимум – 40 балів
Підсумкове оцінювання у формі заліку:підсумкова кількість балів з дисципліни
(максимум 100 балів), яка визначається як сума (проста або зважена) балів за
систематичну роботу впродовж семестру. Залік виставляється за результатами роботи
студента впродовж усього семестру. Таким чином, підсумкова оцінка складається із суми
семестрової кількості балів та підсумкової контрольної роботи
При простому розрахунку отримуємо:
Семестрова кількість ПКР (підсумкова контрольна Підсумкова
робота) /залік
балів
оцінка
Мінімум
48
12
60
Максимум
80
20
100

Шкала відповідності:
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно / Fail
Зараховано /Passed
Не зараховано / Fail

90-100
75-89
60-74
0-59
60-100
0-59

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

№
Назва теми
теми
1
Знання про політику і суспільство
2
Еволюція політичного знання
3
Політична система суспільства
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Демократія як суспільна практика і
політичний режим
Політичні партії та громадсько-політичні
об'єднання
Вибори та виборчі системи
Політична культура та ідеологія
Соціальні та політичні конфлікти:
сутність, класифікація,шляхи розв'язання
Україна і світовий політичний процес
Есе
Аналітична розвідка
Презентація програми
Підсумкова контрольна робота
ВСЬОГО
Загальний обсяг – 60 год., зокрема:
Лекцій – 16 год.
Семінари – 14 год.
Самостійна робота – 30год.

Лекції Семінари С/Р
2
2
2

2
4

2
2
2

2

2

2

2

2

2
2

2
2
2

2
2

2

16

2
14

2
2
6
4
30
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