ПОЛІТОЛОГІЯ
Кафедра соціально-гуманітарних і правових дисциплін
Факультет менеджменту
Aнотація:
Мета курсу (інтегральна компетентність) – здобути глибокі знання з
соціально-політології та інших соціально-гуманітарних дисциплін задля
формування гармонійно розвиненої, цілеспрямованої, активної особистості
студента, громадянина і патріота України.
Цілі курсу (програмні компетентності):
– ознайомити студентів з історією соціально-політичної думки;
– сформувати знання про закономірності функціонування і розвитку
суспільного організму як у цілому, так і його окремих підсистем і форм;
– навчити студентів основним методам соціальних досліджень.
– формувати у студентів розуміння про специфіку функціонування і розвитку
соціально-гуманітарної системи знань;
– здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства,
усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та
необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод
людини і громадянина в Україні.
– здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності та
примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та
закономірностей розвитку суспільства.
– здатність застосовувати знання з соціології та політології для аналізу
суспільно-політичних процесів в Україні та світі.
– здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями зі суспільних і
гуманітарних дисциплін.
– здатність до проведення соціально-політичних досліджень на відповідному
рівні.
Програмні результати навчання
– знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності
громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і
громадянина в Україні;
– зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення
суспільства;
– виявляти навички пошуку, збирання та аналізу соціально-політичної
інформації, підготовці практичних рекомендацій;
– демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних
сферах діяльності організації;
– оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки соціальних процесів;
– демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на основі
етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та між культурності;
– демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості
до нових знань, бути критичним і самокритичним.

Короткий зміст курсу:
Спільне та відмінне в предметі і об’єкті соціології і політології як
навчальних дисциплін. Основні закони і категорії соціології і політології.
Історичні етапи становлення соціально-політичної думки. Особливості сучасної
зарубіжної соціологічної і політичної науки. Методика і техніка соціальних
досліджень. Поняття суспільства та його характерні риси. Теорія і практика
модернізації та трансформації суспільства. Особистість в системі соціальних
зв’язків. Соціальний статус і соціальні ролі особистості. Основні галузі
соціології. Соціологічний аналіз політики і політичних відносин. Громадська
думка як важливий елемент формування громадянського суспільства.
Національно- етнічні процеси і відносини в просторі етносоціології. Релігія як
соціальний інститут суспільства. Природа і суспільство.

