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1.Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни Обов’язкова - 

Мова викладання, навчання та 

оцінювання 
українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 3 / 90 

Курс 1 - 

Семестр 2 - 

Кількість змістових модулів з 

розподілом: 
3 

Обсяг кредитів 3 - 

Обсяг годин, в тому числі: 90 - 

Аудиторні 42 - 

Модульний контроль 6 - 

Семестровий контроль - - 

Самостійна робота 42 - 

Форма семестрового контролю залік - 
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2.Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета даного курсу -надання студентам спеціальності Політологія 

складових теоретичного знання про участьгромадяндемократичної країни у 

сфері політичних взаємин та їхню поведінку в політичній сфері. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен оволодіти 

наступними компетентностями: 
ЗК-01 Знання предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК-03 Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК-04 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня 

(з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

ЗК-05 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

ЗК-06 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

ЗК-07 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство 

та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та 

форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя. 

СК-01 Здатність використовувати категорійно-понятійний та аналітично-

дослідницький апарат сучасної політичної науки. 

СК-02 Здатністьзастосовуватиполітологічнемисленнядлярозв’язаннятеоретичнихтапра

ктичнихпроблемуполітичнійсферінаосновіопануваннякласичноїтасучасноїполіт

ичноїдумки. 

СК-03 Здатністьописувати, 

пояснюватийоцінюватиполітичніпроцеситаявищаурізнихісторичних, 

соціальних, культурнихтаідеологічнихконтекстах. 

СК-04 Здатність застосовувати інструментарій нормативної та емпіричної політичної 

теорії, політичної методології, порівняльної та прикладної політології, 

міжнародних та глобальних студій у фаховій діяльності. 

СК-05 Здатність аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу та 

урядування, політичні системи та режими, політичну поведінку у різних 

контекстах їх функціонування. 

СК-06 Здатність аналізувати публічну політику на місцевому, національному, 

європейському та глобальному рівні. 

СК-07 Здатність застосовувати теорії та методи прикладної політології, політичних 

комунікацій, спеціальних політологічних дисциплін у професійній діяльності. 

СК-08 Здатність конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати 

політологічні дослідження з використанням сучасних методів, технологій та 

інструментарію політичного аналізу. 

СК-09 Здатність презентувати результати теоретичних і прикладних досліджень для 

фахівців та нефахівців. 

 

3. Результати навчання за дисципліною  

 
РН-01 Розуміти предметну область, етичні та правові засади професійної діяльності. 

РН-03 Вміти критично мислити у сфері професійної діяльності. 
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РН-04 Мати навички професійної комунікації. 

РН-05 Вміти використовувати інформаційні та комунікаційні технології у професійній 

діяльності. 

РН-06 Знати свої права та обов’язки як члена демократичного суспільства та 

використовувати їх у професійній діяльності. 

РН-07 Розуміти історію, закономірності та етапи розвитку предметної сфери 

політології, знати її цінності та досягнення. 

РН-08 Вміти використовувати базовий категорійно-понятійний та аналітично-

дослідницький апарат сучасної політичної науки. 

РН-09 Вміти застосовувати політологічне мислення для розв’язання теоретичних та 

практичних проблем у політичній сфері на основі опанування класичної та 

сучасної політичної думки. 

РН-10 Вміти описувати, пояснювати й оцінювати політичні процеси та явища у різних 

історичних, соціальних, культурних та ідеологічних контекстах. 

РН-11 Застосовувати інструментарій нормативної та емпіричної політичної теорії, 

політичної методології, порівняльної та прикладної політології, міжнародних та 

глобальних студій у фаховій діяльності. 

РН-12 Вміти аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу та 

урядування, політичні системи та режими, політичну поведінку у різних 

контекстах їх функціонування. 

РН-13 Вміти аналізувати публічну політику на місцевому, національному, 

європейському та глобальному рівні. 

РН-14 Застосовувати теорії та методи прикладної політології, політичних комунікацій, 

спеціальних політологічних дисциплін у професійній діяльності. 

РН-15 Конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати політологічні 

дослідження з використанням сучасних методів, технологій та інструментарію 

політичного аналізу 

РН-16 Презентувати результати теоретичних і прикладних досліджень фахівцям і 

широкій аудиторії, засобам масової інформації, експертам з інших галузей 

знань. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

разом 
у тому числі 

л Пр. с ср 

Змістовий модуль 1. Вступ до конфліктології. Загальна теорія конфлікту 

Тема 1. Історичні умови виникнення 

конфліктології 
8 2 - 2 4 

Тема 2. Конфліктологія як наука, її предмет, 

завдання, функції 
8 2 - 2 4 

Тема 3. Конфлікт як соціальне явище 8 2 - 2 2 

Тема 4. Теорії механізмів виникнення 

конфліктів. Технології управління 

конфліктами 

8 2 - 2 4 

Модульний контроль 2  

Разом за змістовим модулем 1 34 8 - 8 14 

Змістовий модуль 2. Психологія конфлікту. Глобальні конфлікти 

Тема 5. Особистість та конфлікт 8 2 - 2 4 

Тема 6. Технології ефективного 

спілкування та раціональної поведінки у 

конфлікті Психологія переговорного 

процесу щодо вирішення конфліктів 

10 2 - 2 6 

Тема 7. Внутрішньоособистісні конфлікти. 

Міжособистісні конфлікти. Групові 

конфлікти. 

8 2 - 2 4 

Тема 8. Глобальні конфлікти. 

Футурологічні аспекти конфліктології. 

8 2 - 4 

Модульний контроль 2 - 

Разом за змістовим модулем 2 36 8 - 6 20 

Змістовий модуль 3.Соціологія конфлікту. Політичні конфлікти 

Тема 9. Конфлікти у суспільстві. Конфлікти 

в організаціїта в сім’ї 

6 2 - 
2 2 

Тема 10. Конфлікти у сфері управління 6 2 - 2 2 

Тема 11. Політичні конфлікти. Війни. 

Гібридні війни. Проксі-конфлікти 

8 2 - 2 4 

Модульний контроль 2 2 

Разом за змістовим модулем 3 14 6 - 6 8 

Разом годин 90 22 - 20 42 
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5. Програма навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I. 

Вступ до конфліктології. Загальна теорія конфлікту. 

 

Тема 1. Історичні умови виникнення конфліктології 

Дизайн курсу «Конфліктологія». Еволюція конфліктологічних поглядів в 

історії філософсько-соціологічної думки. Особливості поглядів на конфлікт: у 

Стародавні часи (Конфуцій, Геракліт, Платон, Демокрит, Аристотель). у 

Середньовіччя (Аврелій Августин, Фома Аквінський), в епоху Відродження 

(Н. Кузанський, Коперник, Дж. Бруно, Н. Макіавеллі), в епоху Просвітництва та 

Новий час (Ф. Бекон, Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо, А. Сміт). Тлумачення природи 

конфлікту в першій половині ХІХ ст. (І. Кант, Г. В. Ф. Гегель, Л. Фейєрбах). 

Теоретичні та соціально-історичні передумови розвитку конфліктології у другій 

половині ХІХ – початку ХХ ст.: К. Маркс, Ф. Енгельс, О. Конт, В. Вундт, 

Г. Зіммель. П. Сорокін, З. Фрейд., А. Адлер. Виникнення та розвиток 

конфліктології як теорії та практики у другій половині ХХ ст.: Р. Дарендорф, 

Л. Козер, М. Шериф, Д. Раппопорт, Л. Томпсон, К. Томас, М. Дойч, Д. Скотт, Ч. 

Оствуд, Р. Фішер, У. Юрі. 

Основні поняття по темі:  

конфліктологія, еволюція поглядів на конфлікт. 

 

Тема 2. Конфліктологія як наука, її предмет, завдання, функції. 

Суперечливість суспільства та конфліктогенний характер суспільних 

відносин. Передумови становлення конфліктології як науки. Конфлікт як об’єкт 

вивчення конфліктології. Конфліктологія як наукова система знань про причини 

виникнення, закономірності розвитку та способи регулювання конфліктів. Теорія 

та практика прогнозування, регулювання та попередження соціальних 

конфліктів. 

Функції конфліктології: пізнавальна, аксіологічна, регулятивна, 

прогностична, конструктивно-творча. Конфліктологія в системі наук. Сучасні 

проблеми розвитку конфліктології. Значення конфліктології для професійної 

діяльності політичних технологів. 

Основні поняття по темі: 

конфліктологія, функції конліктології. 

 

Тема 3. Конфлікт як соціальне явище 

Характеристика конфлікту як соціального феномену. Поняття конфлікту, 

його сутність і структура. Необхідні і достатні умови виникнення конфлікту. 

Суб'єкти конфлікту і їх характеристика. Предмет конфлікту, мотиви конфлікту і 

позиції конфліктуючих сторін, їх роль в аналізі конфлікту. Класифікація 

конфліктів. Причини конфліктів. Конфліктна ситуація, типи конфліктних 

ситуацій. Динаміка конфлікту. Етапи і фази конфлікту.  
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Основні поняття по темі: 

конфлікт, структура конфлікту, динаміка конфлікту, причини конфлікту, 

класифікація конфліктів. 

 

Тема 4. Теорії механізмів виникнення конфліктів. Технології 

управління конфліктами 

Формули конфлікту. Конфлікти типів А, Б, В. Залежність конфлікту від 

конфликтогенів. Закон ескалації конфліктів (формула А). Залежність конфлікту 

від конфліктної ситуації та інциденту (формула Б). Залежність конфлікту від 

двох і більше конфліктних ситуацій (формула В). Конфлікти і трансактний 

аналіз. Поняття трансакції і їх типи. Основні поведінкові характеристики Батька, 

Дорослого, Дитини. Алгоритм трансактного аналізу.  

Поняття управління конфліктом. Управління конструктивними і 

деструктивними конфліктами. Основний зміст управління конфліктом: 

прогнозування, попередження, стимулювання, регулювання та вирішення. 

Динаміка конфлікту та зміст управління ім. Джерела прогнозування конфлікту. 

Шляхи попередження конфлікту. Вимушені і превентивні форми попередження 

конфлікту. Стимулювання конфлікту, його форми і засоби. Технології 

регулювання конфлікту: інформаційні, комунікативні, соціально-психологічні, 

організаційні. Етапи регулювання конфлікту. Передумови, форми і способи 

вирішення конфліктів. Алгоритми діяльності керівника (менеджера) з 

управління конфліктами. Фактори прийняття конструктивних рішень щодо 

конфлікту. Модель застосування влади з вирішення конфліктів за X. Корнеліус і 

Ш. Фейр. 

Основні поняття по темі: 

формули конфлікту, конфліктогени, трансакція,управління конфліктом, 

деструктивний конфлікт, конструктивний конфлікт, етапи регулювання 

конфлікту, попередження конфлікту. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. 

Психологія конфліктуГлобальні конфлікти 

 

Тема 5. Особистість та конфлікт. 

Теорії поведінки особистості в конфлікті. Моделі поведінки особистості в 

конфліктній взаємодії та їх характеристика. Стратегії поведінки особистості в 

конфлікті. Двомірна модель стратегії поведінки в конфлікті Томаса-Кілмена. 

Типи конфліктних особистостей. Теорія акцентуації характерів: К. Леонгард, А. 

Е. Личко і ін. Конфліктна особистість демонстративного і ригідного типу. 

Конфліктна особистість некерованого і надточного типу. Конфліктна 

особистість «безконфліктного» типу. 

Основні поняття по темі: 

моделі поведінки особоистості, особистість, конфліктна особистість. 
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Тема 6. Технології ефективного спілкування та раціональної поведінки у 

конфлікті. Психологія переговорного процесу щодо вирішення конфліктів 

Поняття технологій ефективного спілкування та їх різновиди. Спілкування 

як основний елемент в конфліктній взаємодії. Комунікативний, інтерактивний та 

перцептивний аспекти спілкування і їх функції в конфлікті. Досягнення 

взаєморозуміння, конструктивного взаємодії і емпатії в спілкуванні. Правила та 

кодекси поведінки в конфліктній взаємодії. 

Переговорний процес, його функції та основний зміст. Моделі поведінки 

партнерів у переговорному процесі ( «Уникаючий», «Компромісний», 

«Заперечуючий», «Наступаючий»). Технології спілкування в переговорному 

процесі. Технології управління емоціями в переговорному процесі. Д. Скотт і її 

технології управління емоціями ( «заземлення», «візуалізація», «проектування», 

«очищення аури»). Правила самоконтролю емоцій (емоційна витримка; 

раціоналізація емоцій і підтримання високої самооцінки) і їх застосування в 

переговорному процесі. Маніпулятивні технології в переговорному процесі. 

Технології стратегій і тактик в переговорному процесі. Типи стратегій: «виграш-

виграш», «програш-виграш», «програш-програш», «виграш-програш». Тактики 

переговорів: «видима співпрацю», «дезорієнтація партнера», «провокація 

почуття жалості у партнера», «ультимативна тактика», «лавірування резервами 

поступок». Тактичні прийоми: «зачинені двері», «візування», «зовнішня 

небезпека» та ін. 

Основні поняття по темі: 

спілкування, ефективне спілкування, правила спілкування,переговори, 

технології спілкування, технології управління емоціями, стратегі і тактики 

переговорів. 

 

Тема 7. Внутрішньоособистісні конфлікти. Міжособистісні конфлікти. 

Групові конфлікти 
Поняття внутрішньоособистісного конфлікту і його особливості. 

Внутрішньоособистісних конфліктів і боротьба мотивів. Основні психологічні 

концепції внутрішньоособистісних конфліктів. Проблема 

внутрішньоособистісних конфліктів у поглядах 3. Фрейда. Теорія комплексу 

неповноцінності А. Адлера. Вчення про екстраверсії і інтроверсії К. Юнга. 

Концепція «екзистенційної дихотомії» Е. Фромма. Теорія психоаналітичного 

розвитку Е. Еріксона. Мотиваційні конфлікти по К. Левіну. Теорія когнітивного 

дисонансу Л. Фестінгера. Теорія потреб А. Маслоу. Форми прояву 

внутрішньоособистісних конфліктів і їх симптоми: неврастенія, ейфорія, 

регресія, проекція, номадизм, раціоналізм. Способи вирішення 

внутрішньоособистісних конфліктів і їх зміст: компроміс, догляд, 

переорієнтація, сублімація, ідеалізація, витіснення, корекція. Особливості 

виникнення внутрішньоособистісних конфліктів, пов'язаних з різними видами 

професійної діяльності: менеджера, юриста, соціального працівника, фахівця PR, 

психолога, політолога, педагога та ін. 

Поняття міжособистісного конфлікту і його структура. Основні підходи у 

вивченні міжособистісних конфліктів: мотиваційний підхід М. Дойча та 
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Г. Макклінтона; когнітивний підхід; діяльнісний підхід; організаційний підхід. 

Сфери прояву міжособистісних конфліктів, їх причини та способи вирішення: 

колектив, сім'я, система «громадянин-суспільство», дифузна група. Класифікація 

міжособистісних конфліктів. Міжособистісні конфлікти та міжособистісні 

відносини. Взаємопозитивні і взаємонегативні конфлікти; односторонньо 

позитивно-негативні і односторонньо суперечливо-позитивні конфлікти; взаємно 

суперечливі і нейтральні конфлікти. Рівні розвитку міжособистісних конфліктів: 

конфронтація, сварка, скандал (криза). Психологічні ознаки міжособистісних 

конфліктів. Специфіка прояву причин міжособистісних конфліктів у різних 

видах професійної діяльності та шляхи їх вирішення. 

Поняття групових конфліктів і їх структура. Класифікація групових 

конфліктів. Особливості вирішення конфліктної ситуації в групових конфліктах. 

«Деіндивідуалізація» сприйняття і групова атрибуція. Конфлікт типу 

«особистість-група» і його особливості. Конфлікт між лідером і групою; 

конфлікт між рядовим членом групи і групою. Причини конфлікту «особистість-

група» і їх прояви в різних видах професійної діяльності. Соціально-

психологічні та індивідуально-психологічні причини. Шляхи вирішення 

конфліктів між особистістю і групою. Міжгрупові конфлікти, їх причини та 

функції. Класифікація міжгрупових конфліктів. Форми перебігу міжгрупових 

конфліктів і способи їх вирішення. 

Основні поняття по темі: 

внутрішньоособистісний конфлікт, психологічні концепції 

внутрішньоособистісного конфлікту, міжособистісний конфлікт, психологічні 

концепції міжособистісних конфліктів, класифікая міжособистісних 

конфліктів,груповий конфлікт, психологічні концепції групових конфліктів, 

класифікая групових конфліктів. 

 

Тема 8. Глобальні конфлікти. 

Футурологічні аспекти конфліктології. 

Поняття глобальних конфліктів, їх критерії та причини. Типи глобальних 

конфліктів. Конфлікт між суспільством та природою. Історичні аспекти 

конфлікту між суспільством та природою. Причини конфлікту між суспільством 

та природою. Прояви за сучасних умов. Дисбаланс у розвитку країн як причина 

глобальних конфліктів. 

Війни майбутнього: бойові дії з використанням дронів та іншої автономної 

зброї, бактеріальні битви, використання штучного інтелекту у протидії 

суперників. Футуролог Р. Курцвел про кіберпростір як основне поле конфліктів. 

Мета війн у майбутньому. Боротьба за ресурси, глобальні міграційні процеси як 

тригер конфліктів. Регіоналізація конфліктів майбутнього та важкість їх 

регулювання традиційними способами. Криміналізація суспільств, зростання 

конфліктогенності. 

Основні поняття по темі: 

глобальні конфлікти, глобалізація,війни майбутнього, футурологія. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІII. 

Соціологія конфлікту. Політичні конфлікти 

 

Тема 9. Конфлікти у суспільстві. Конфлікти в організаціїта в сім’ї 

Соціальні конфлікти в різних сферах суспільних відносин (економічних, 

політичних, соціальних, ідеологічних, правових, моральних). Класифікація 

соціальних конфліктів і їх характеристика. Економічні конфлікти. Політичні 

конфлікти. Конфлікти в соціальній сфері. Ідеологічні конфлікти. Конфлікти в 

сфері моралі і права. Конфлікти в сфері мистецтва. Війна як найгостріший 

соціальний конфлікт. Основні шляхи вирішення соціальних конфліктів 

Поняття організації як основного осередку в структурі сучасного 

суспільства. Типи конфліктів в організації. Об'єктивні та суб'єктивні причини їх 

виникнення. Функції конфліктів в організації. Організаційно-технічні, соціально-

економічні та адміністративно-управлінські причини конфліктів в організації. 

Соціально-психологічні та соціально-культурні джерела конфліктів в організації. 

Основні способи управління конфліктами в організації. 

Сім'я як осередок суспільства і її соціальні функції. Структура сімейних 

відносин. Фактори конфліктності в сімейних відносинах. Девіантна поведінка як 

фактор конфліктності. Кризова сім'я, конфліктна сім'я, проблемна сім'я. Форми 

конфліктної поведінки подружжя. Психотравмуючі наслідки подружніх 

конфліктів. Попередження подружніх конфліктів та їх вирішення. Фактори 

конфліктності відносин «батьки-діти». Форми прояву конфликтогенів між 

батьками і дітьми та способи їх попередження та вирішення. 

Основні поняття по темі: 

соціальні конфлікти, економічні конфлікти, політичні конфлікти, соціальні 

конфлікти, війни, організаційні конфлікти, кризова сім’я, конфліктна сім’я, 

конфліктогени. 

 

Тема 10. Конфлікти у сфері управління 

Сутність управління і його структура. Передумови конфліктності процесу 

управління. Типи конфліктів в сфері управління. Конфлікт між суб'єктом і 

об'єктом управління і його причини. Конфлікти між різними рівнями управління 

і всередині них. Конфлікти між стилями управління. Способи попередження та 

вирішення конфліктів у сфері управління. Роль оптимізації управлінської 

структури і наукової організації праці в попередженні управлінських конфліктів. 

Підбір і розстановка кадрів як засіб попередження та вирішення конфліктів у 

сфері управління. 

Основні поняття по темі: 

управління, управлінські конфлікти, стилі управління, оптимізація в 

управлінні. 

 

Тема 11. Політичні конфлікти.Війни. 

Гібридні війни. Проксі-конфлікти. 

Політичний конфлікт як зіткнення інтересів суб’єктів політики. Суб’єкти 

політичного конфлікту. Типи політичних конфліктів: конфлікт інтересів, 
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конфлікт ідентифікацій, конфлікт цінностей. Рівні політичних конфліктів: 

міждержавний, державний, регіональний, місцевий. Позиційні та опозиційні 

конфлікти. Радикальні конфлікти. Режимні та легітимні внутрішньополітичні 

конфлікти. Політична криза. Стадії розвитку політичного конфлікту: 

передконфліктна (депривація), конфліктна поведінка, вирішення конфлікту, 

післяконфліктна. Умови успішного вирішення конфліктів. 

Війна – дефініція поняття. Війна та військовий (збройний) конфлікт: 

компаративний аналіз. Війни в історії людства. Класифікація війн (Сунь-Цзи, 

О. Македонський, Петро І, О. Суворов, К. Клаузевіц). Історичні типи війн: війни 

Стародавнього світу, війни Середньовіччя, війни Нового та Новітнього часу, 

постіндустріальні війни. Покоління війн за У. Ліндом. Причини виникнення війн 

та їх класифікація. Теорії виникнення війн: біхейвіористські, еваолюційно-

психологічні, соціологічні, демографічні (мальтузіанська, теорія переважання 

молоді), раціоналістична. економічна. Цілі сторін у війні. Філософські та 

моральні оцінки війни. Війна і право.  

Гібридні війни як форма геополітичної протидії. Специфіка гібридних війн: 

асиметрія в застосуванні збройних та інформаційних ударів, перехід простору 

війни в область символічного, масштабність мережевих партизан.Теорії 

Ф. Хофмана, М. Хардта, А. Негрі, К. Шмітта. Історія гібридних війн. Приклади 

(за В. Мюреєм та П. Мансуром). Консциєнтальна війна як різновид гібридної 

війни. 

Специфіка проксі-війн. Дефініції Д. Ейзенхауера та К. Дойча. Приклади 

проксі-війн. Наслідки проксі-конфліктів. Прогнози щодо використання проксі-

конфліктів у ХХІ ст. Роль проксі-конфліктів у формуванні багатополярної 

моделі світу. 

Основні поняття по темі: 

політичний конфлікт, позиційні конфлікти, опозиційні конфлікти, 

радикальні конфлікти, політична криза, війна, військовий конфлікт, право, 

гібридна війна, консциєнтальна війна, концепції гібридних воєн. 
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6. Контроль навчальних досягнень   
6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів  

 

№
 з

/п
 Вид діяльності студента 
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 Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 
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1 Відвідування лекцій 1 4 4 4 4 3 3 

2 Відвідування семінарських занять 1 4 4 3 3 3 3 

3 Робота на семінарськиї заняттях  10 4 40 3 30 3 30 

4 Відвідування практичних занять 1 - - - - - - 

5 Робота на практичних заняттях 10 - - - - - - 

6 
Виконання завдань для самостійної 

роботи  
5 4 20 4 20 3 15 

7 
Виконання модульної контрольної 

роботи 
25 1 25 1 25 1 25 

Разом  - 93 - 82 - 76 

Максимальна кількість балів  251 

Коефіцієнт 100/251=0,398 

 

6.2  Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

Різновидами самостійної роботи є:  

 вивчення лекційного матеріалу;  

 самостійне опрацювання за відповідними темами окремих питань з 

навчальної дисципліни;  

 робота з рекомендованою основною і додатковою літературою;  

 підготовка доповідей, підготовка до обговорень за відповідними темами на 

семінарських заняттях;  

 підготовка творчих робіт (есе, виступу на конференції та ін.);  

 систематизація теоретичних та практичних знань перед модульними 

контрольними роботами та заліком.  

Контроль виконання самостійної роботи відбувається при обговореннях на 

семінарах, при написанні модульних контрольних робіт, екзамен. 
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Критерії оцінювання – кожна робота оцінюється у 5 балів. 

№ 

з

/

п 

Критерії оцінювання роботи 
Максимальна 

кількість балів 

1. Глибина і повнота розкриття завдань 2 бали 

2. Повнота використання рекомендованої літератури 1 бали 

3. Обґрунтування висновків 0,5 бали 

4. Грамотність, стиль викладу, оформлення роботи 1 бал 

5. Обсяг виконаної роботи 0,5 бал 

 

Завдання для самостійної роботи за темами: 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 
Бали 

1. Еволюція конфліктологічних поглядів в історії філософсько-

соціологічної думки. 
6 5 

2. Значення конфліктології для професійної діяльності політичних 

технологів. 
8 5 

3. Предмет конфлікту, мотиви конфлікту і позиції конфліктуючих 

сторін, їх роль в аналізі конфлікту 
10 5 

4. Моделі поведінки особистості в конфліктній взаємодії та їх 

характеристика. 
10 5 

5. Поняття технологій ефективного спілкування та їх різновиди.  6 5 

6. Особливості вирішення конфліктної ситуації в групових 

конфліктах.  
8 5 

7. Причини конфлікту «особистість-група» і їх прояви в різних 

видах професійної діяльності 
10 5 

8. Способи попередження та вирішення конфліктів у сфері 

управління.  
8 5 

9. Передумови, форми і способи вирішення конфліктів. 10 5 

10. Спілкування як основний елемент в конфліктній взаємодії. 8 5 

11. Футуролог Р. Курцвел про кіберпростір як основне поле 

конфліктів. 
6 5 

 Разом  42 55 

 

6.3  Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються замодульно-

рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної 

звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи 

оцінювання рівня знань, умінь та навичок, розширення кількості підсумкових 

балів до 100. 

Оцінка за кожний змістовий модуль включає бали за поточну роботу 

студента на семінарських заняттях, за виконання індивідуальних самостійних 

завдань, за модульну контрольну роботу. Виконання модульних контрольних 
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робіт здійснюється в електронному вигляді або з використанням роздрукованих 

завдань. Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 

вивчення навчального матеріалу змістового модуля. 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 

методи: 

а) Методи усного контролю: робота в малих групах, інтерактивні 

презентації, індивідуальний контроль, брифінг, дискусія, розгляд проблемних 

питань, фронтальне (комбіноване) усне опитування, колоквіум, ігрові ситуації, 

контрольна співбесіда з проблеми модуля, тренінг, підбір власної бібліотеки, 

складання тез. 

б) Методи письмового контролю: вхідні тести, соціопедагогічний 

практикум, контрольна робота, розробка графіків, таблиць, схем, діаграм, 

презентація соціального проекту, міні-диктант з визначення термінів, контрольна 

робота, творчі (дослідницькі) завдання, підготовка письмових відповідей на 

проблемні питання. 

в) Комп’ютерного (дистанційного) контролю: мережеве навчання, 

консультаційного форуму, практичних робіт в асинхронному режимі, 

навчального проекту (моделювання політичного процесу чи явища) в 

синхронному режимі, хмарні технології, заняття з представленням  знань та 

умінь моделі кореспондентського навчання, проект з залученням SMART- 

технологій. 

г) Методи самоконтролю:уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз.  

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 

оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти дисципліни 

(п. 7), де зазначено види контролю і кількість балів за видами. Систему 

рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у 

національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано нижче у таблицях.  

 

6.4  Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 

методи: 

- Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 

опитування, співбесіда, залік.  

- Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; 

підсумкове письмове тестування, реферат.  

- Комп’ютерного контролю: тестові програми.  

- Методи самоконтролю:уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз.  

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під 

час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог: 

- систематичність відвідування занять; 

- своєчасність виконання навчальних і індивідуальних завдань;  

- повний обсяг їх виконання;  
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- якість виконання навчальних і індивідуальних завдань;  

- самостійність виконання;  

- творчий підхід у виконанні завдань;  

- ініціативність у навчальній діяльності; 

- виконання тестових завдань. 

 

6.5 Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю 

1. Дизайн курсу «Конфліктологія». 

2. Еволюція конфліктологічних поглядів в історії філософсько-соціологічної 

думки.  

3. Особливості поглядів на конфлікт: у Стародавні часи (Конфуцій, Геракліт, 

Платон, Демокрит, Аристотель).  

4. Особливості поглядів на конфлікт: у Середньовіччя (Аврелій Августин, Фома 

Аквінський), 

5. Особливості поглядів на конфлікт: в епоху Відродження (Н. Кузанський, 

Коперник, Дж. Бруно, Н. Макіавеллі), 

6. Особливості поглядів на конфлікт:  в епоху Просвітництва  

7. Особливості поглядів на конфлікт: у Новий час (Ф. Бекон, Т. Гоббс, Ж.-

Ж. Руссо, А. Сміт). 

8. Тлумачення природи конфлікту в першій половині ХІХ ст. (І. Кант, 

Г. В. Ф. Гегель, Л. Фейєрбах).  

9. Теоретичні та соціально-історичні передумови розвитку конфліктології у 

другій половині ХІХ – початку ХХ ст.: К. Маркс, О. Конт, П. Сорокін, 

А. Адлер та інші.  

10. Виникнення та розвиток конфліктології як теорії та практики у другій 

половині ХХ ст.: Р. Дарендорф, Л. Козер, Л. Томпсон, М. Дойч, Д. Скотт, 

Р. Фішер та інші. 

11. Конфліктологія в системі наук. 

12. Сучасні проблеми розвитку конфліктології. 

13. Значення конфліктології для професійної діяльності політичних технологів. 

14. Характеристика конфлікту як соціального феномену.  

15. Поняття конфлікту, його сутність і структура.  

16. Необхідні і достатні умови виникнення конфлікту.  

17. Суб'єкти конфлікту і їх характеристика.  

18. Предмет конфлікту, мотиви конфлікту і позиції конфліктуючих сторін, їх 

роль в аналізі конфлікту.  

19. Класифікація конфліктів.  

20. Передумови, форми і способи вирішення конфліктів.  

21. Фактори прийняття конструктивних рішень щодо конфлікту.  
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22. Модель застосування влади з вирішення конфліктів за X. Корнеліус і 

Ш. Фейр. 

23. Теорії поведінки особистості в конфлікті.  

24. Моделі поведінки особистості в конфліктній взаємодії та їх характеристика.  

25. Стратегії поведінки особистості в конфлікті.  

26. Двомірна модель стратегії поведінки в конфлікті Томаса-Кілмена.  

27. Типи конфліктних особистостей.  

28. Теорія акцентуації характерів: К. Леонгард, А. Е. Личко і ін.  

29. Поняття технологій ефективного спілкування та їх різновиди.  

30. Спілкування як основний елемент в конфліктній взаємодії.  

31. Проблема внутрішньоособистісних конфліктів у поглядах 3. Фрейда.  

32. Теорія комплексу неповноцінності А. Адлера.  

33. Вчення про екстраверсії і інтроверсії К. Юнга.  

34. Концепція «екзистенційної дихотомії» Е. Фромма.  

35. Теорія психоаналітичного розвитку Е. Еріксона.  

36. Мотиваційні конфлікти по К. Левіну.  

37. Теорія когнітивного дисонансу Л. Фестінгера.  

38. Теорія потреб А. Маслоу.  

39. Поняття групових конфліктів і їх структура.  

40. Класифікація групових конфліктів.  

41. Особливості вирішення конфліктної ситуації в групових конфліктах.  

42. «Деіндивідуалізація» сприйняття і групова атрибуція.  

43. Конфлікт типу «особистість-група» і його особливості.  

44. Причини конфлікту «особистість-група» і їх прояви в різних видах 

професійної діяльності.  

45. Соціально-психологічні та індивідуально-психологічні причини.  

46. Економічні конфлікти. Політичні конфлікти. Конфлікти в соціальній сфері. 

Ідеологічні конфлікти.  

47. Конфлікти в сфері моралі і права.Конфлікти в сфері мистецтва.  

48. Війна як найгостріший соціальний конфлікт.  

49. Основні шляхи вирішення соціальних конфліктів. 

50. Типи конфліктів в сфері управління.  

51. Конфлікт між суб'єктом і об'єктом управління і його причини. 

52. Конфлікти між різними рівнями управління і всередині них.  

53. Конфлікти між стилями управління.  

54. Способи попередження та вирішення конфліктів у сфері управління.  

55. Політична криза.  

56. Війни в історії людства.  

57. Специфіка проксі-війн.  

58. Типи глобальних конфліктів.  
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59. Конфлікт між суспільством та природою.  

60. Історичні аспекти конфлікту між суспільством та природою.  

61. Футуролог Р. Курцвел про кіберпростір як основне поле конфліктів.  

62. Мета війн у майбутньому.  

63. Криміналізація суспільств, зростання конфліктогенності. 

 

6.6  Шкала оцінок 

 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

A 90 – 100балів 
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового 

матеріалу з можливими незначними недоліками 

B 82-89балів 
Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 

C 75-81балів 
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю 

помилок  

D 69-74балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю 

недоліків, достатній для подальшого навчання або 

професійної діяльності 

E 60-68балів Достатньо – мінімально можливий допустимийрівень знань (умінь)  

FX 35-59балів 

Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний 

рівень знань, з можливістю повторного перескладання за 

умови належного самостійного доопрацювання  

F 1-34балів 

Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає 

повторного вивчення дисципліни  
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7. Навчально-методична картка дисципліни  

Разом: 90 год., лекції – 22 год., семінарські – 20 год., самостійна робота – 42 год., модульний контроль – 6 год. 

Модуль Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 Змістовний модуль 3 

Кількість балів за модуль 93 93 76 

Бали за відвідування лекцій 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Бали за роботу на семінарі 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Бали за відвідування 

семінарів 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Бали за самостійну роботу 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Види поточного контролю Модульна контрольна робота 

(25 балів) 

Модульна контрольна робота 

(25 балів) 

Модульна контрольна робота 

(25 балів) 

Підсум. контроль Залік 
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8. Рекомендовані джерела 

 

а) основні: 

1. Ващенко І. В. Конфліктологія та теорія переговорів [Текст] : навчальний 

посібник. – К.: Знання, 2013. - 407 с. 

2. Ємельяненко Л. М. Конфліктологія. – К.: КНЕУ, 2003. – 315 с. 

3. Капітоненко М. Міжнародні конфлікти. – К.: Либідь, 2009. – 352 с.  

4. Конфліктологія та теорія переговорів: навч. посіб. для студентів, 

аспірантів і викл. вищ. закл. освіти України / Г. І. Луцишин. – Львів: Вид-

во Львів. політехніки, 2015. – 200 с.  

5. Основи конфліктології: Навч. посіб. для студ. ВНЗ / А. М. Гірник. – К.: 

Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2010. – 222 c.  

6. Тихомирова Є. Б., Постоловський С.Р. Конфліктологія та теорія 

переговорів: Підручник. – Рівне: Перспектива, 2007. – 389 с. 

7. Яхно, Т. П. Конфліктологія та теорія переговорів [Текст] : навч. посіб. / Т. 

П. Яхно, І. О. Куревіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, 

Львів. комерц. акад. - К. : Центр учб. л-ри, 2012. - 175 с. 

б) додаткові:  

1. Amason, Allen C.; Sapienza, Harry J. (August 1997). "The Effects of Top 

Management Team Size and Interaction Norms on Cognitive and Affective 

Conflict". Journal of Management. 23 (4): https://www.semantic 

scholar.org/paper/The-Effects-of-Top-Management-Team-Size-and-Norms- 

Amason-Sapienza/b1b467cd0d3a301eacefc47d3e7a73864c484d07 

2. Lawler, E. J., Ford, R. S., &Blegen, M. A. (1988). Coercive capability in 

conflict: A test of bilateral deterrence versus conflict spiral theory. Social 

Psychology Quarterly, 51(2), 93–107. 

3. Michael Nicholson. Rationality and the Analysis of International Conflict. 

Cambridge University Press. p. 13. ISBN 978-0-521-39810-7. Retrieved 

October 2012. 

4. Marton, Péter. Evolution in military affairs in the battlespace of Syria and Iraq. 

Corvinus Journal of International Affairs. – 2018. – Vol. 2, iss. 2-3. – P. 30-41. 

5. Williamson Murray, Peter R. Mansoor. Hybrid Warfare: Fighting Complex 

Opponents from the Ancient World to the Present. — Cambridge University 

Press, 2012.  

10 Mattis J. N., Hoffman F. G. Future Warfare: The Rise of Hybrid Wars // US 

Naval Institute Proceedings Magazine. November 2005. Vol. 132/11/1, 233. P. 

18-19. 

11 Mumford. Proxy Warfare. – Cambridge: Polity Press, 2013. 

https://www.semantic/
https://books.google.com/books?id=y9w4TF_GItoC&pg=PA13
https://en.wikipedia.org/wiki/ISBN_(identifier)
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-521-39810-7
http://journals.lib.uni-corvinus.hu/index.php/cojourn/article/download/115/31
https://books.google.com/books?id=LAUuqR4BcpgC&pg=PA1
https://books.google.com/books?id=LAUuqR4BcpgC&pg=PA1
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1. Опис навчальної дисципліни «Соціально-політичні студії: Соціологія»  

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни Обов’язкова  - 

Мова викладання, навчання та 

оцінювання 
українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 4 / 120 

Курс ІІ - 

Семестр ІІІ - 

Кількість змістових модулів з 

розподілом: 
4 

Обсяг кредитів 4 - 

Обсяг годин, в тому числі: 120 - 

Аудиторні 56 - 

Модульний контроль 8 - 

Семестровий контроль 30 - 

Самостійна робота 26 - 

Форма семестрового контролю Екзамен - 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета – ознайомлення студентів з об’єктом, предметом, структурою, 

категоріальним апаратом соціологічної науки, історичним розвитком 

соціологічної думки, з питаннями методології, методики та технології 

конкретно-соціологічних досліджень, а також зі специфікою застосування 

результатів соціологічних досліджень та соціальних технологій у практичній 

діяльності; та формування у студентів наукового соціологічного мислення, тобто 

здатності до розуміння і інтерпретації суспільних процесів і явищ; підвищити 

рівень світоглядної і гуманітарної підготовки студентів шляхом ознайомлення із 

знаннями щодо сутності та змісту основних галузевих соціологічних теорій, їх 

місця та ролі у розвитку системи соціологічного знання. 

 

Дисципліна спрямована на формування таких програмних 

компетентностей освітньої програми підготовки:  
ЗК-08    Здатність працювати в команді. Навички роботи у групі, розподіл функцій в 

колективній роботі; здатність впливати на людей задля отримання бажаного 

результату; уміння мотивувати людей та рухатись до спільних цілей. Здатність 

розуміти людей; здатність динамічно вирішувати складні управлінські 

завдання. 

ФК-02    Базові знання нормативної та позитивної політичної теорії, політичного 

аналізу, порівняльної та прикладної політології:   

 фундаментальні знання з політичної теорії до розв’язання кількісних та 

якісних задач з аналізу політики та поточного політичного аналізу; 

 ключові принципи функціонування та закономірності розвитку влади та 

публічної політики, політичних інститутів та процесів, політичної 

поведінки, політичної культури та ідеології, світової політики та політики 

окремих країн і регіонів; 

 базові особливості реалізації влади у різних політичних системах, їх 

соціально-економічного, історичного та соціокультурного контексту 

функціонування та взаємодії. 

ФК-05     Аналітично-текстологічна обізнаність. Здатність конструювати дизайн, 

розробляти програму та виконувати політологічні дослідження з використанням 

якісних і кількісних методів та інструментарію прикладного аналізу. Здатність 

реферування, рецензування, коментування та анотування першоджерел та 

дослідницької літератури з політичної проблематики, можливість застосовувати 

навички наукового редагування. 

ФК-09    Навички в проектній діяльності. Навички у проектуванні науково-

теоретичних розробок та політичних кампаній, організації виборчих процесів, 

консалтинговій діяльності. 
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3. Результати навчання за дисципліною  

  
ПРН-02-з    Знання на відповідному рівні загальну природу та значення політики як 

специфічного виду людської діяльності та особливої сфери пізнання, 

включаючи основні віхи розвитку уявлень про політику та її сучасні 

інтерпретації.   

ПРН-03-у    Застосовувати ключові політологічні поняття, теорії та методи до аналізу 

владно-політичних відносин політичних акторів, інститутів та ідей відповідно 

до певного історичного або сучасного контексту. 

ПРН-04-у    Використовувати сучасні політологічні теорії, концепти та методи для аналізу 

політики на місцевому, національному та міжнародному рівні. 

ПРН-07-у    Проводити професійний пошук, оброблення та аналіз фактів, даних та 

інформації з різних первинних та вторинних джерел. 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назви змістових модулів і тем 

У
сь

о
го

 

Розподіл годин між видами робіт 

Аудиторна: 
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Змістовий модуль 1. Вступ до соціології. Історія 

Тема 1. Соціологія як наука. Місце і роль соціології в 

суспільстві та системі суспільствознавства.  
7 2 2 - - - 3 

Тема 2. Історія становлення і розвитку соціології у країнах 

Західної Європи, США. Розвиток соціологічної думки в 

Україні.  

10 4 2 - - - 4 

Модульний контроль 2 

Разом 19 6 4 - - - 7 

Змістовий модуль 2.  Основи загальної соціологічної теорії. Методологія і техніка соціологічних 

досліджень 

Тема 3. Суспільство як соціальна система.  5 2 2 - - - 1 

Тема 4. Соціальна структура суспільства та стратифікація. 5 2 2 - - - 1 

Тема 5. Особистість в системі суспільних зв’язків. 

Соціалізація особистості. 
6 2 - 2 - - 2 

Тема 6. Сутність і типологія соціологічних досліджень. 

Програма соціологічного дослідження, її структура та 

функції.  

8 2 2 2 - - 2 

Тема 7. Основні методи збору соціологічної інформації. 7 2 2 2 - - 1 

Модульний контроль 2 

Разом 33 10 8 6 - - 7 

Змістовий модуль 3.  Теоретичні моделі соціальних інститутів 

Тема 8. Теоретичні засади галузевих соціологій. Соціологія 

культур. 
2 

2 2 
- - - 2 

Тема 9. Соціологія релігії і моралі. 6 - - - 2 
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Тема 10. Соціологія політики. 6 2 - 2 - - 2 

Тема 11. Економічна соціологія. 5 2 - 2   1 

Модульний контроль 2 

Разом 21 6 2 4 - - 7 

Змістовий модуль 4.  Соціологічні теорії науки, освіти та соціальних спільнот. Теорії управління 

соціальними процесами 

Тема 12. Соціологія науки й освіти. 4 2 - 
2 

- - 1 

 Тема 13. Соціологія сім’ї і молоді. 6 2 - - - 1 

Тема 14. Соціологія праці й управління. 1 

2 

- 

2 

- - 1 

Тема 15. Соціологія конфліктів, злочинності та девіантної 

поведінки. 
6 - - - 2 

Модульний контроль 2 

Разом 17 6 - 4 - - 5 

Семестровий контроль   30 

Підготовка та проходження контрольних заходів - - - - - - - 

Усього 120 28 14 14 - - 26 

 

5. Програма навчальної дисципліни 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.  

Вступ до соціології. Історія 

 

Лекція 1. 

Тема 1. Соціологія як наука. Місце і роль соціології в суспільстві та 

системі суспільствознавства 

Поняття «соціологія». Об’єкт і предмет соціології. Основні функції 

соціології: пізнавальна; інструментальна; практична (прогностична; функція 

соціального проектування і конструювання соціальної реальності; організаційно-

технологічна; управлінська; ідеологічна). Головні завдання соціології як науки 

про суспільство.  

Місце соціології у системі суспільних наук, її роль. Місце соціології в 

системі наук про суспільство. Поняття «соціальне» і «соціальна реальність». 

Основні закони. Проблема синтезу та інтеграції методологій в соціології.  

(Зв’язок історії соціології з соціологією історії, соціологією мислення та 

біографічним методом в соціології). Початковий синкретизм суспільного знання 

і процес його диференціації. Філософія історії, політекономія, соціальна 

антропологія, соціальна статистика та інші науки, що стали засадними для 

становлення соціології. 

Соціологічної думки та методи її дослідження. Сучасні соціологічні 

методології та історія їх становлення: символічний інтеракціонізм, теорія 

дзеркального «Я», драматургійний підхід, структурний функціоналізм, 

неофункціоналізм, теорія обміну, теорія конфлікту, теорія систем, 

феноменологічна соціологія, етнометодологія, феміністична соціологія, 

структуралізм, постструктуралізм, постмодерністська соціологія, марксистська і 

неомарксистська соціологія. Макросоціологія і мікросоціологія.  
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Теорії соціальної структури і теорії соціальної дії. Загальна характеристика 

соціологічного мислення. Зв’язок історії соціології з соціологічною теорією. 

Діалектика логічного та історичного  

Основні поняття теми: 

соціологія, функції соціології, закони соціології, соціальне, соціальна 

реальність. 

 

Лекція 2. 

Тема 2. Історія становлення і розвитку соціології у країнах Західної 

Європи, США . Розвиток соціологічної думки в Україні 

Періодизація соціологічної науки. Протосоціологічний етап: розвиток 

соціальних вчень до появи соціології. Соціальна проблематика в міфах, епосі та 

релігійних віруваннях. Суспільна проблема в філософії Стародавнього Сходу та 

в Античній філософії. Середньовіччя. Християнство і іслам та їх звернення до 

соціальної проблематики. Відродження. Гуманізм. Реформація і Просвітництво: 

теоретична підготовка буржуазних революцій, як новий етап в розвитку 

соціальних вчень. Соціальний утопізм початкових форм суспільного знання.  

Суспільні і гносеологічні передумови становлення соціології як 

самостійної науки.  А. Р. Сен-Сімон, О. Конт, К. Маркс, Г. Спенсер, Е. 

Дюркгейм, М. Вебер та їх класичні соціологічні теорії. Класичний тип соціології. 

Метод Еміля Дюркгейма. Розуміюча соціологія Макса Вебера і Георга Зіммеля. 

Матеріалістична соціологія Карла Маркса. Натуралістичні та психологічні 

соціологічні концепції. Позитивізм та соціологізм. «Номіналізм» і «реалізм» в 

соціології.   

Національні соціологічні школи: французька, англійська, американська, 

німецька, італійська, російська, українська. Теоретична та ідеологічна боротьба в 

класичній та сучасній соціології. 

Етапи виникнення та розвитку соціологічної думки в Україні. 

Протоцоціологічний період. Ідея рівності людей Христофора Філарета. . 

Соціально-політичні концепції Києво-Могилянської академії. Демократизм ідей 

філософсько-соціологічних творів Г. Сковороди. Розвиток пізнання, людини, 

суспільства, гуманітарної освіти, науки та культури у творах представників 

Кирило-Мефодіївського братства. Ідея українського державництва у суспільно-

політичних поемах Т.Шевченка.  

Самостійні соціологічні праці Женевського гуртка. Соціальні зміни, 

співвідношення історії і соціології, проблеми прогресу у творах М. Драгоманов. 

Теорія соціальної стратифікації і соціальної мобільності С.А. Подолинського. 

Історична соціологія М.І. Зібера. Внесок  у розвиток історико-порівняльного 

методе в соціології М.М. Ковалевського. Соціологічні погляди І.Я. Франка, М.С. 

Грушевського, Б.О. Кістяківського, С.С. Дністрянського, М.І. Туган-

Барановського і кін. 19 – на поч. 20 ст.  

Занепад соціологічної науки в радянський період. Соціологія як наука і 

навчальна дисципліна незалежної України. 
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Основні поняття теми: 

протосоціологія, Середньовіччя, Відродження, Реформація, Просвітництво, 

протосоціологічна думка України, соціологія в Україні. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. 

Основи загальної соціологічної теорії.  

Методологія і техніка соціологічних досліджень 

 

Лекція 3. 

Тема 3. Суспільство як соціальна система 

Поняття «суспільство». Суспільство як соціальна система. Культура. 

Поняття суспільства і системи. Система соціальних зв'язків, соціальних 

взаємодій, соціальних відносин. Системний аналіз суспільного життя. Концепція 

суспільства в індивідуалізмі.  

Соціальні зміни. Теорія розвитку суспільства. Соціальне у широкому й 

вузькому значеннях слова.  Соціальні явища і соціальні процеси. Соціальні 

суперечності.  Соціальні зв’язки та їх типи: контакти; дії; взаємодії; відносини. 

 Соціальні потреби і соціальні інститути. Інституцілізація (легітимація) 

суспільних відносин. Об’єктивні і суб’єктивні аспекти інституціалізації. Етапи та 

елементи інституціалізації. Функціонування соціальних інститутів: функції та 

дисфункції, явні і латентні функції інститутів. 

Основні поняття теми: 

суспільство, соціальна система, культура, соціальні зміни, соціальні 

відносини, соціальні потреби, соціальні явища, соціальні процеси. 

 

Лекція 4. 

Тема 4. Соціальна структура суспільства та стратифікація 

Соціальні елементи суспільства. Соціальна диференціація (вертикальна, 

горизонтальна). Соціальна дистанція. Соціальна структура суспільства. 

Елементи соціальної структури. Соціально-групова структура суспільства 

(класова  структура, стратифікаційна структура). Статусно-рольова структура 

(статуси, ролі, ідентичності, позиції). Ціннісно-нормативна структура 

суспільства. Інституціональна структура суспільства. Організаційна структура 

суспільства. Соціальна структура як соціальний процес (становлення соціальних 

структур, функціонування, зміни в соціальних структурах, трансформація 

соціальних структур). 

Стратифікаційний та класовий підходи у дослідженнях суспільства. 

Поняття соціальної мобільності. Сучасні дослідження соціальної мобільності. 

Поняття групи і її відмінність від агрегації, категорії та інституту. Квазігрупи: 

аудиторія, натовп, соціальні кола. Первинні та вторинні групи. Інгрупа та 

аутгрупа. Референтні групи. Специфіка малих та великих груп. Групова 

динаміка. Соціометрія як метод дослідження соціальних груп. 

Лідерство як груповий феномен. Види лідерства. 
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Поняття соціальної організації. Елементи організації: соціальна структура, 

цілі, члени організації, технологія, зовнішнє середовище. Процеси управління у 

організації. Поняття бюрократії. 

Основні поняття теми: 

суспільство, соціальна диференціація, соціальна дистанція, лідерство, 

соціометрія, соціальна структура, соціальна організація. 

 

Лекція 5. 

Тема 5. Особистість в системі суспільних зв’язків.  

Соціалізація особистості 

Поняття «особа», «індивід», «особистість», «індивідуальність». 

Особистість як сукупність суспільних відносин. Структура особистості.  

Поняття ролі, статусу, ідентифікації та ідентичності, позиції.   Типи 

статусів. 

Особистість і соціальна структура. Одномірна особистість і всесторонньо-

розвинена особистість. Соціальна психіка особистості. Суспільна психологія. 

Соціальні почуття. 

Діалектика процесу соціалізації. Інтеріоризація, екстеріоризація. Соціальна 

творчість. Стихійна та організована соціалізація. Взаємовплив процесів 

інституціоналізації і соціалізації. 

Роль інституту освіти у процесі соціалізації. Соціологія виховання і 

соціологія освіти.  

Основні поняття теми: 

особа, індивід, особистість, індивідуальність, соціалізація, інститути 

соціалізації. 

 

Лекція 6. 

Тема 6. Сутність і типологія соціологічних досліджень.  

Програма соціологічного дослідження, її структура та функції. 

Соціальне і соціологічне дослідження. Види соціологічних досліджень. 

Основні етапи соціологічного дослідження. 

Особливості вибіркових соціологічних досліджень. Поняття генеральної та 

вибіркової сукупностей. Особливості суцільних і монографічних досліджень. 

Вибіркова сукупність як модель генеральної сукупності. Поняття 

репрезентативності вибірки. Випадкові та систематичні похибки, їх джерела. 

Основні типи вибіркових досліджень. 

Конкретне соціологічне дослідження (КСД). Робочий план КСД. Об’єкт, 

предмет, проблема, мета, завдання, логічний аналіз основних понять, гіпотеза. 

Нормативні вимоги до програми соціологічного дослідження. 

Розробка програмного забезпечення. Методологія дослідження. 

Інтерпретація даних. Анкета, бланк інтерв’ю, кодувальний бланк. Формування 

дослідницької групи. Інструментарій дослідження. Польове дослідження. 

Складання програми оброблення даних. Методологічна та процедурна частини 

програми соціологічного дослідження, особливості їх елементів. 
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Методологічна, методична, організаційна функція КСД. Визначення 

досліджу вальної сукупності. Розробка вибірки дослідження. Визначення 

соціальних проблем.  

Теоретична та емпірична інтерпретація понять. Пошуковий план. 

Описовий план. Експериментальний план. 

Програма соціологічного дослідження.  

Основні поняття теми: 

соціологічне дослідження, етапи соціологічного дослідження, програма 

соціологічного дослідження, КСД, генеральна сукупність, вибіркова сукупність, 

соціальна проблема. 

 

Лекція 7. 

Тема 7. Основні методи збору соціологічної інформації. 

Загальна характеристика основних методів збору первинної соціологічної 

інформації.  

Спостереження як метод збору соціологічної інформації, види 

спостережень.  

Вивчення та аналіз документальної інформації: традиційний та 

формальний аналіз текстів.  

Опитування як метод збору соціологічної інформації, види опитувань. 

Анкета як основний інструмент соціологічного опитування. Підготовка анкети. 

Основні помилки при складанні анкети.  

Особливості експерименту як методу збору інформації.  

Проблема виміру у соціологічних дослідженнях. Види шкал: номінальні, 

порядкові, метричні. Обробка та аналіз соціологічної інформації. 

Неструктуровані, інтерпретативні (розуміючі) якісні методи збору 

інформації. Чиказька школи 30-х рр.. 20 ст. Якісна парадигма в соціології. 

Індивіди – агенти соціальної дії. Мікросоціологія. Символічний інтеракціонізм. 

Феноменологічна школа в соціології. Етнометодологічний аналіз. Інтерактивна 

інформація. Види якісних досліджень і логіка дій послідовника. «Кейс-стаді» - 

дослідження окремого випадку, окремої спільноти. Етнографічні дослідження. 

Історичне дослідження. Історія родини. Біографічна розповідь. Метод «фокус-

груп» в соціології. 

Основні поняття теми: 

методи збору соціологічної інформації, спостереження, опитування, 

експеримент. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ.  

Галузеві соціології 

 

Лекція 8. 

Тема 8. Теоретичні засади галузевих соціологій.  

Соціологія культури 

Три основі структурні рівні соціологічного знання. Емпіричні 

дослідження. Галузеві соціологічні теорії (узагальнюючі): економічна соціологія, 
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політична соціологія, соціологія соціальної і духовної сфер життя суспільства. 

Спеціальні соціологічні теорії. Загальні соціологічні теорії. 

Поняття культури та особливості її дослідження в соціології. Основні 

концепції і теорії походження культури. Базисні елементи культури: мова як 

знаково-символічна система, цінності (смисложиттєві цінності, цінності 

суспільного визнання і покликання, цінності міжособистісного спілкування, 

вітальні, демократичні та партикулярні цінності), норми, санкції, соціокультурні 

зразки поведінки (звичаї, обряди, традиції), соціокультурні уявлення і поняття, 

соціально-культурне середовище. 

Внутрішня структура культури та її форми: загальнолюдська культура, 

субкультура, контркультура, девіантна культура, особистісна культура. 

Різновиди культури: професійні, територіальні, вікові. Культурні конфлікти. 

Культурний етноцентризм та релятивізм. Культурні універсалії. Народна та 

елітарна культура. Масова культура. Основні соціальні функції культури. 

Специфіка соціокультурної ситуації в Україні. 

Основні поняття теми: 

галузеві соціології, соціологія культури, культура як соціальне явище, 

культурний конфлікт, масова культура, соціальні функції культури. 

  

Тема 9. Соціологія релігії і моралі. 

Соціологія релігії як спеціальна соціологічна теорія. Витоки соціології 

релігії. Поняття про релігію як духовний і соціальний феномен. Основні функції 

релігії. Наукові концепції походження релігії. Типології релігії: примітивні 

(первісні) племінні вірування, архаїчні народно-національні релігії, світові 

релігії та сучасні і нетрадиційні релігії.  

Компоненти релігії як духовного феномену і соціального інституту: 

релігійна свідомість, релігійна діяльність і релігійна організація. Релігійна віра. 

Релігійна діяльність: культова та позакультова. Релігійні групи та релігійні 

організації. Церква (еклесія) як соціальний інститут та соціальна організація. 

Основні соціальні характеристики релігійного сектантства. Харизматичний 

культ як первинний тип релігійної громади. Релігійна деномінація. Соціальні 

процеси в релігійній сфері. Релігія і політика. Держава і церква в Україні. 

Секуляризація та її наслідки. Екуменізм. 

Мораль як об’єкт наукового аналізу. Етика як теоретична наука про 

мораль. Основні концепції походження моралі. Мораль як органічна основа 

природного права. Морально-етичні категорії: «совість», «добро», «зло», 

справедливість», «несправедливість». Співвідношення моралі як суспільного 

феномену і моральності як духовно-особистісного феномену. Історія розвитку 

західної морально-практичної філософії та соціології моралі. Співвідношення 

етики й етикету. Моральні традиції українського суспільства. Розвиток 

вітчизняних досліджень у сфері соціології моралі. 

Основні поняття теми: 

соціологія релігії і моралі, релігія як соціальний інститут, мораль як 

соціальний інститут. 
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Лекція 9. 

Тема 10. Соціологія політики. 
Предмет соціології політики та його складові. Політика як соціальний 

феномен. Основні поняття соціології політики: «політичний суб’єкт», 

«політична сфера», «влада», «держава». Функції політики як соціального 

інституту.  

Специфіка соціологічного дослідження політичної сфери суспільства. 

Основні етапи розвитку соціально-політичних досліджень: протосоціологічний 

(релігійно-філософський), класичний, посткласичний. Вітчизняні дослідники 

феномену політики: М.Костомаров, В.Антонович, М.Драгоманов, 

М.Грушевський, Д.Донцов, В.Липинський. Марксистсько-ленінська ідеологія та 

радянська тоталітарна політична практика. Концепція прав людини як основа 

ліберальної ідеології.  

Основні традиційні та сучасні соціально-політичні концепції: інтересу та 

суспільного договору, згоди за цінностями, панування ідеології, гегемонії, 

вільного дискурсу. Форми політичного правління. М.Вебер про види 

легітимного панування. Концепції правлячих еліт. Варіанти легітимації влади, 

згідно Д.Хелду. Основні види політичних режимів. Участь громадян у 

політичному процесі. 

Політичні реалії сучасної України. Становлення громадянського 

суспільства і формування ліберально-демократичної правової держави. 

Електоральні дослідження. Моделі електоральної поведінки. Екзіт-поли у 

виборах. 

Основні поняття теми: 

соціологія політики, політика як соціальний інститут, «політичний суб’єкт», 

політична сфера, влада, держава, вибори. 

 

Лекція 10. 

Тема 11. Економічна соціологія 

Об’єкт і предмет соціології економіки. Історія становлення і розвитку 

наукової економічної соціології. Британська школа політичної економії. 

Марксистський підхід до економічної соціології та його критика. 

Сучасні західні концепції економічної соціології: Т. Парсонса, Г. Беккера, 

О. Вудворта, Ч. Арджіріса, Ф. Уріберна. Суб’єкти економічних відносин. 

Дослідження економічної поведінки соціальних індивідів. Основні види 

економічної мотивації. Масова культура і масове виробництво як основа 

формування суспільства споживачів. 

Соціально-економічні орієнтації населення України в умовах розвитку 

соціального ринкового господарства. Наслідки приватизації. Ринок праці і 

трудова міграція. Економічні перспективи України в умовах ліквідації 

пострадянської моделі господарювання та інтеграції до європейських суспільно-

економічних структур.  

Основні поняття теми: 

соціологія економіки, економіка як соціальний інститут, британська 

політекономія, марксизм, міграція, економічні відносини, ринок праці. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV.  

Соціологічні теорії науки, освіти та соціальних спільнот. Теорії 

управління соціальними процесами 

 

Лекція 11. 

Тема 12. Соціологія науки й освіти 

Соціокультурні основи формування і розвитку науки як соціального 

інституту. Позитивістські концепції розвитку наукового знання і його 

відокремлення від філософії. Постпозитивістські культурологічні концепції 

наукових революцій і науково-технічного прогресу. Формування соціології 

науки в ХХ ст. Основні напрями дослідження соціології науки. 

Підвищення соціального статусу науки і науковців у ХІХ-ХХ ст. 

Професіоналізація науки. Криза науки на рубежі ХІХ-ХХ ст. і формування 

некласичної науки. Науково-технічна революція. Види мотивації наукової 

діяльності. Структурні частини організації науки: академічна, галузева, 

проектна. Українська наука як об’єкт соціологічного аналізу. Заснування 

української Академії наук. Розвиток науки в УРСР. Кризові процеси у 

вітчизняній науці.  

Місце соціології освіти в системі соціологічного знання. Предмет, об’єкт 

та основні категорії соціології освіти. Функції соціології освіти в суспільстві 

(прогностична, інформаційна, інтеграційна, трансформаційна). Принципи 

соціології освіти (гуманітаризації, історизму, демократизації, безперервної 

освіти). Структура соціології освіти.  

Становлення освіти як соціального інституту. Основні елементи освіти як 

соціального інституту. Соціальні функції освіти: репродуктивна, комунікативна, 

селективна, зміни соціального статусу, культурної реконверсії, соціальної 

позиції. Освіта і нерівність. 

Основні поняття теми: 

соціологія науки й освіти, наука як соціальний інститут, освіта як 

соціальний інститут, позитивізм, НТР. 

 

Лекція 12. 

Тема 13. Соціологія сім’ї і молоді 

Сім’я як соціальний феномен. Поняття «сім’я» та «шлюб». Сім’я як 

соціальний інститут і мала соціальна група. Категорії соціологічного 

дослідження сім’ї: умови життя, структура сім’ї, життєвий цикл сім’ї. 

Функції сім’ї: виховна, господарсько-побутова, економічна, первинного 

соціального контролю, духовного спілкування, соціально-статусна, дозвільна, 

емоційна, сексуальна.  

Проблеми сучасної сім’ї, тенденції розвитку та демографічна політика. 

Соціологія молоді як спеціальна соціологічна теорія. Історія виникнення та 

становлення соціології молоді в Україні. Об’єкт, предмет, завдання. Практичне 

значення досліджень соціології молоді. Система заходів державної молодіжної 

політики та перешкоди її втілення.  
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Поняття «молодь». Основні риси молоді та її відмінність від інших 

соціально-демографічних груп. Критерії (фізіологічні, культурно-освітні, 

соціально-психологічні, соціально-економічні) та необхідність вивчення вікових 

меж молоді. Вікові межі молоді в Україні. Соціальний портрет молодого 

покоління в Україні. Ціннісні орієнтації сучасної молоді.  

Основні поняття теми: 

соціологія сім’ї та молоді, сім’я як соціальний інститут, демографічна 

політика, поняття молоді, соціальний портрет покоління, ціннісні орієнтації. 

 

Лекція 13. 

Тема 14. Соціологія праці та управління 

Соціологія праці та зайнятості як спеціальна соціологічна теорія. 

Особливості соціологічного підходу до вивчення праці: об’єкт, предмет і методи 

досліджень соціології праці. Функції соціології праці як сукупність науково-

пізнавальних (відкриття нових знань, прогнозування) та інституційних 

(рекомендації органам управління, підготовка кадрів) цілей діяльності фахівців.  

Праця як соціологічна категорія. Поняття: «характер праці» та «зміст 

праці». Форми праці: фізична і розумова, репродуктивна і творча, проста і 

складна, виконавська і управлінська, некваліфікована і кваліфікована. Ставлення 

до праці як найважливіша ознака характеру праці. Поняття змістовності праці. 

Структура мотиваційного процесу (потреби, інтереси, мотиви, цінності). 

Трудова мобільність. Форми трудової мобільності: професійно-

кваліфікаційна, територіальна, галузева, внутрішньо-організаційна, групова та 

індивідуальна. Трудова кар’єра. Соціальне значення трудової кар’єри. 

Соціологія управління як галузь соціологічного знання. Менеджер та його 

функції. Види менеджменту: урядовий, державний, військовий, асоціативний, 

бізнесовий, державної власності. Завдання менеджменту.  

Соціальне програмування та прогнозування в управлінні. Види 

соціального прогнозування. Соціальне проектування та соціальне планування. 

Основні поняття теми: 

соціологія праці та управління, праця як соціальний інститут, характер 

праці, зміст праці, форми праці, трудова мобільність, менеджмент, управління, 

соціальне прогнозування. 

 

Лекція 13. 

Тема 15. Соціологія конфліктів, злочинності та девіантної поведінки 

Предмет та основні категорії соціології конфлікту: соціальний конфлікт, 

гострота конфлікту, тривалість конфлікту, межі конфлікту. Типологія 

конфліктів: внутріособистісні; міжособистісні та групові; конфлікти в 

організаціях; міжгрупові конфлікти. Методологічні прийоми дослідження 

конфліктів. 

Структура конфліктів (сторони, що конфліктують; зона конфліктної 

взаємодії; уявлення про ситуацію; причини, мотиви; умови, за яких відбувається 

конфлікт; дії; наслідки), конструктивні (сигналізування про осередки соціальної 

напруги; інноваційна; консолідуюча; активізація соціальних зв’язків; 
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комунікативна, зняття психологічної напруги) та деструктивні (дестабілізуюча, 

дезінтегруючи, аксіологічна) функції, причини (протилежні орієнтації сторін; 

різноспрямованість ідеологічних засад; різновекторність соціально-економічних 

орієнтацій; суперечності між елементами соціальної структури; соціально-

економічні та морально-етичні) механізми соціального конфлікту.  

Соціологія злочинності та девіантної поведінки як спеціальна соціологічна 

теорія. Сутність понять: «аморальної», «девіантної» і «делінквентної» поведінки. 

Основні різновиди девіантної поведінки. 

Соціальний контроль як засіб регуляції соціальної поведінки. Типи 

соціального контролю: внутрішній і зовнішній (формальний, неформальний). 

Моральні норми як суспільний регулятор поведінки. Громадська думка як 

елемент соціального контролю. 

Основні поняття теми: 

соціологія конфліктів, злочинності та девіантної поведінки, соціальний 

конфлікт, соціальний контроль, громадська думка, злочинність, девіантна 

поведінка. 

 

6. Контроль навчальних досягнень   

6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів  
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1 Відвідування лекцій 14 3 1 5 1 3 1 3 1 

2 Відвідування практичних занять - - - - - - - - - 

3 Виконання завдань для самостійної роботи  70 2 10 7 35 3 15 2 10 

4 
Робота на практичних (семінарських) 

заняттях  
140 2 20 7 70 3 30 2 20 

6 Опрацювання фахових видань 10 - - - - - - - - 

7 Написання реферату 15 - - - - - - - - 

8 Виконання модульної контрольної роботи 100 1 25 1 25 1 25 1 25 

9 Виконання тестового контролю 10 - - - - - - - - 

10 
Лабораторне заняття (допуск, виконання, 

захист) 
10 - - - - - - - - 

11 Творча робота (в т.ч. есе) 20 - - - - - - - - 

Макс. кількість балів за видами поточного 

контролю   (МВ) 
- - 58 - 135 - 73 - 88 

Максимальна кількість балів: 354 

Розрахунок коефіцієнта: 60/354=0,169 

 

6.2  Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

Різновидами самостійної роботи є:  

 вивчення лекційного матеріалу;  

 самостійне опрацювання за відповідними темами окремих питань з 

навчальної дисципліни;  

 робота з рекомендованою основною і додатковою літературою;  



16 

 

 підготовка доповідей, підготовка до обговорень за відповідними темами на 

семінарських заняттях;  

 підготовка творчих робіт (есе, виступу на конференції та ін.);  

 систематизація теоретичних та практичних знань перед модульними 

контрольними роботами та заліком.  

Контроль виконання самостійної роботи відбувається при обговореннях на 

семінарах, при написанні модульних контрольних робіт, екзамену. 

 

Критерії оцінювання – кожна робота оцінюється у 5 балів. 
№ 

з

/

п 

Критерії оцінювання роботи 
Максимальна 

кількість балів 

1. Глибина і повнота розкриття завдань 2 бали 

2. Повнота використання рекомендованої літератури 1 бали 

3. Обґрунтування висновків 0,5 бали 

4. Грамотність, стиль викладу, оформлення роботи 1 бал 

5. Обсяг виконаної роботи 0,5 бал 

 

Завдання для самостійної роботи за темами: 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 
Бали 

1 Соціальні інститути сім'ї, освіти, релігії та ЗМІ. Соціальні інститути 

держави, права та моралі. 
2 5 

2 Ринок як соціальний інститут. Специфічні риси безробіття в 

Україні. Менеджмент і соціологія. 
2 5 

3 Суть подвійного характеру функцій конфлікту. Головні механізми 

виникнення між групових конфліктів сучасності. Основні форми 

розв’язання соціальних конфліктів. 

2 5 

4 Молодіжна субкультура. Рівні функціонування молодіжної 

свідомості. Прояви державної молодіжної політики. 
2 5 

5 Методи збирання та аналізу соціологічної інформації: опитування, 

аналіз документів, спостереження експеримент, соціометрія.  
2 5 

6 Марксистський підхід до розуміння взаємозв’язку способу 

виробництва матеріальних і духовних благ і соціально-класовою 

структурою суспільства. Підхід М.Вебера до впливу релігійно-

етичних настанов на формування моделей економічної поведінки. 

2 5 

7 Поняття системи освіти та її соціальні характеристики. Структура 

системи освіти в Україні, її основні складові. Формальний, 

неформальний та інформальний сектори системи освіти 

2 5 

8 Попередження та розв’язання конфліктів. Концепції девіантної 

поведінки: біологічні (Ц.Ламброзо, У.Шелдон), психологічні 

(З.Фрейд, Селлінг, Міллер), соціологічні (Е.Дюркгейм, С.Шоу, 

Д.Маккей, Р.Мертон) 

2 5 

9 Соціологія релігії як спеціальна соціологічна теорія. Соціальні 

процеси в релігійній сфері. Релігія і політика. Держава і церква в 
2 5 
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Україні. Секуляризація та її наслідки. Екуменізм. 

10 Сучасні західні концепції економічної соціології: Т.Парсонса, 

Г.Беккера, О.Вудворта, Ч.Арджіріса, Ф.Уріберна. Суб’єкти 

економічних відносин. Дослідження економічної поведінки 

соціальних індивідів. 

2 5 

11 Підвищення соціального статусу науки і науковців у ХІХ-ХХ ст. 

Професіоналізація науки. Криза науки на рубежі ХІХ-ХХ ст. і 

формування некласичної науки. Науково-технічна революція. 

2 5 

12 Поняття «молодь». Основні риси молоді та її відмінність від інших 

соціально-демографічних груп. Вікові межі молоді в Україні. 

Соціальний портрет молодого покоління в Україні. Ціннісні 

орієнтації сучасної молоді.  

2 5 

13 Соціологія праці та зайнятості як спеціальна соціологічна теорія. 

Предмет та основні категорії соціології конфлікту: соціальний 

конфлікт, гострота конфлікту, тривалість конфлікту, межі 

конфлікту. 

2 5 

 Разом 26 65 

 

6.3  Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульно-

рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної 

звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи 

оцінювання рівня знань, умінь та навичок, розширення кількості підсумкових 

балів до 100. 

Оцінка за кожний змістовий модуль включає бали за поточну роботу 

студента на семінарських заняттях, за виконання індивідуальних самостійних 

завдань, за модульну контрольну роботу. Виконання модульних контрольних 

робіт здійснюється в електронному вигляді або з використанням роздрукованих 

завдань. Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 

вивчення навчального матеріалу змістового модуля. 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 

методи: 

а) Методи усного контролю: робота в малих групах, інтерактивні презентації, 

індивідуальний контроль, брифінг, дискусія, розгляд проблемних питань, 

фронтальне (комбіноване) усне опитування, колоквіум, ігрові ситуації, 

контрольна співбесіда з проблеми модуля, тренінг, підбір власної бібліотеки, 

складання тез. 

б) Методи письмового контролю: вхідні тести, соціопедагогічний практикум, 

контрольна робота, розробка графіків, таблиць, схем, діаграм, презентація 

соціального проекту, міні-диктант з визначення термінів, контрольна робота, 

творчі (дослідницькі) завдання, підготовка письмових відповідей на 

проблемні питання. 

в) Комп’ютерного (дистанційного) контролю: мережеве навчання, 

консультаційного форуму, практичних робіт в асинхронному режимі, 

навчального проекту (моделювання політичного процесу чи явища) в 

синхронному режимі, хмарні технології, заняття з представленням  знань та 
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умінь моделі кореспондентського навчання, проект з залученням SMART- 

технологій. 

г) Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз.  

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 

оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти дисципліни 

(п. 7), де зазначено види контролю і кількість балів за видами. Систему 

рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у 

національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано нижче у таблицях.  

6.4  Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання  

Змістовний контроль закінчується письмовою контрольною роботою.  

Підсумковий контроль (екзамен) закінчується письмовою контрольною 

роботою – максимальна кількість балів – 40. Для допуску студента до 

підсумкового семестрового контролю (екзамену) сума набраних балів за 1 - 3 

поточні рубіжні модулі повинна становити як мінімум 35 балів. 

 

Критерії оцінювання:  
37-40 б. В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та 

аргументовано його викладає під час усного виступу, глибоко та всебічно 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при 

цьому обов’язкову та додаткову літературу .  

25-36 б. Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під 

час усного виступу, в основному розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову літературу.  

Але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та 

аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні 

помилки.  

15-24 б. В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст під час 

усного виступу, але без глибокого всебічного аналізу,  

обґрунтування та аргументації, без використання необхідної літератури, 

допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки.  

5-14 б. Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладає його під час усного виступу, 

недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань,  

допускаючи при цьому суттєві неточності. 

0-4 б. Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст більшості 

питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, допускаючи при 

цьому суттєві помилки.  

 

6.5 Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю  

 

Орієнтовний перелік питань до змістового модулю «Основи соціології» (1-2 

питання) 

1. Структура соціологічного знання.  

2. Об'єкт та предмет соціології. Предметна специфіка соціології. 

3. Соціологія в системі суспільствознавства та її співвідношення і зв'язок з 

іншими науками. 
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4. Основні поняття соціології.  

5. Функції соціології. 

6. Основні етапи становлення та розвитку соціології як науки. 

7. Соціологічна думка в Давній Греції (Платон, Аристотель). 

8. Соціальний утопізм епохи Відродження (Т.Мор, Т.Кампанела). 

9. Теорія суспільного договору в Новий час (Т.Гоббс, Г.Гроцій, Ж.Ж.Руссо). 

10. Позитивізм О.Конта. 

11. Соціологічні погляди Г. Спенсера. 

12. Класова теорія і соціально-економічні формації К.Маркса. 

13. «Соціологізм» Е.Дюркгейма: концепція соціального факту та аномії. 

14. «Розуміюча» соціологія М. Вебера. концепція соціальної дії та ідеальних 

типів. 

15. Соціологічна концепція П.Сорокіна. 

16. «Формальна соціологія» Г Зіммеля.  

17. Концепція циркуляції еліт В Паретто. 

18. Соціологічні концепції Т.Парсонса. 

19. Символічний інтеракціоналізм Дж.Міда. 

20. Емпірична соціологія XX ст. (Чиказька школа в США) 

21. Розвиток соціології в Україні. 

22. Поняття про суспільство. 

23. Типологізація суспільства. 

24. Суспільство як цілісна система. 

25. Складові елементи соціальної системи. 

26. Структура соціальної системи Класифікація соціальних систем.  

27. Поняття соціальної структури суспільства.  

28. Типологія елементів соціальної структури. 

29. Поняття соціальної стратифікації. Поняття про середній клас. 

30. Соціальні ролі та статуси. 

31. Соціальні групи та соціальні спільноти. 

32. Поняття соціального інституту. Соціальні інститути як засоби організації, 

управління та регулювання системи суспільних відносин. 

33. Структура соціальних інститутів та механізми їхнього функціонування. 

34. Поняття соціальної організації. Структура соціальних організацій. 

35. Типологія соціальних організацій. 

36. Функції соціальних організацій. 

37. Поняття та сутність соціальних змін. 

38. Види соціальних змін (відкриття, винахід, інновація, дифузія // 

функціональні, реформістські, революційні, модернізаційні, 

трансформаційні, кризові).  

39. Зміст поняття «соціальних процесів». 

40. Класифікація соціальних процесів (кооперація, конкуренція, пристосування, 

конфлікт, асиміляція, амальгамація). 

41. Природа та причини виникнення соціальних рухів.  

42. Типи соціальних рухів (експресивні, утопічні, реформістські, революційні). 

43. Біологічні, економічні та культурні засади соціального життя. 
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44. Соціальні ліфти – загальна характеристика та роль в житті суспільства. 

45. Соціальна характеристика явища легальності, легітимності. 

46. Поняття про особистість в соціології. 

47. Соціалізація особистості: фактори, механізми та інститути соціалізації 

48. Людина в процесі соціалізації: завдання, етапи , результати. 

49. Основні концепції особистості («homo sapiens» - «homo divinus» - «homo 

faber» - «homo affectus» - «homo divisus») в історично-соціальній динаміці та 

їх вплив на сучасне розуміння феномену особистості. 

50. Основні характерні риси особистості (самосвідомість, ціннісні орієнтації, 

соціальні відносини, автономність) та їх вплив на розвиток людини та 

суспільства. 

51. Потреби та інтереси в житті людини й суспільства. Ієрархія потреб та її 

вплив на цивілізаційний розвиток людства. 

52. Особистість в системі соціальних зв’язків та відносин. Соціальні регулятори 

діяльності та проблеми девіантної поведінки. 

53. Поняття про соціальну девіацію. 

54. Поняття про соціальну норму та патологію. 

55. Поняття про соціальне та соціологічне дослідження. 

56. Основні етапи соціологічного дослідження. 

57. Типологія соціологічних досліджень. 

58. Якісні та кількісні методи соціологічного дослідження.  

59. Соціологічне опитування. 

60. Види опитувань: анкетування, інтерв'ю; тестування, соціометрія, експертне 

оцінювання, фокус-група). 

61. Специфіка соціометричного дослідження. 

62. Програмування соціологічного дослідження. 

63. Методологічна частина програми соціологічного дослідження. 

64. Процедурна (методична) частина програми соціологічного дослідження. 

65. Місце та роль соціології в розбудові сучасного соціального життя. 

 

Орієнтовний перелік питань до змістового модулю «Галузеві соціології» (3 

питання) 

66. Сім’я як мала соціальна група та соціальний інститут. Функції сім’ї у 

суспільстві. 

67. Шлюб як соціальний інститут. Проблеми стійкості шлюбу. 

68. Освіта як об'єкт та предмет вивчення соціології. 

69. Об’єкт, предмет, завдання, практичне значення досліджень соціології молоді.  

70. Соціологія молоді як спеціальна соціологічна теорія.  

71. Соціальний портрет молодого покоління в Україні. Ціннісні орієнтації 

сучасної молоді. 

72. Сутність конфлікту, його види та функції у суспільстві.  

73. Порівняльний аналіз основних соціологічних концепцій конфлікту. 

74. Конфлікти у перехідних суспільствах та шляхи їх подолання. 

75. Соціологічна інтерпретація релігії, її місце і роль у суспільстві.  

76. Релігія як соціокультурний інститут, рівні соціологічного аналізу.  
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77. Релігійні групи та релігійні організації. Церква (еклесія) як соціальний 

інститут та соціальна організація. 

78.  Взаємозв'язок окремих дисциплін гуманітарного циклу з соціологією 

гендеру. 

79.  Фемінні та маскулінпі тенденції сучасного суспільства. 

80.  Сутність та роль гендерних стереотипів, тенденцію до їх змінювання в 

сучасному суспільстві. Сучасні прояви гендерних стереотипів. 

81. Предмет, об’єкт і функції етносоціології. 

82. Нація як предмет дослідження етносоціології. 

83. Предмет, категорії та функції соціології політики. 

84. Політика як соціальне явище та соціальний інститут. 

85. Політичні реалії сучасної України. Становлення громадянського суспільства 

і формування ліберально-демократичної правової держави. 

86. Предмет соціології культури та її функції. 

87. Народна та елітарна культура. Масова культура. 

88. Особливості національної культури у контексті відродження українського 

соціуму. 

 

6.6  Шкала оцінок 

 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

A 90 – 100 балів 
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового 

матеріалу з можливими незначними недоліками 

B 82-89 балів 
Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 

C 75-81 балів 
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю 

помилок  

D 69-74 балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю 

недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної 

діяльності 

E 60-68 балів Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь)  

FX 35-59 балів 

Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний 

рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови 

належного самостійного доопрацювання  

F 1-34 балів 

Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає 

повторного вивчення дисципліни  
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7. Навчально-методична картка дисципліни  

 

Разом: 120 год., із них: лекції – 28 год., семінари/практичні заняття –  14/14 год., модульний контроль – 8 год., 

самостійна робота – 26 год., семестровий контроль – 30 год. 
 

Семестр  
Тиждень 1-3 4-7 8-11 12-15 
Модулі 

(назви, 

бали) 

Змістовий модуль 1 

Вступ до соціології. 

Історія 

 

Змістовий модуль 2  Основи загальної соціологічної 

теорії. Методологія і техніка соціологічних досліджень 
Змістовий модуль 3. Теоретичні моделі 

соціальних інститутів. 

Змістовий модуль 4. Соціологічні 

теорії науки, освіти та соціальних 

спільнот. Теорії управління 

соціальними процесами 

К-ть 

балів 

за 

модул

ь 

58 балів 135 балів 73 балів 88 балів 

Теми 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Лекції 

(теми,  

бали) 

Соціологія 

як наука 
(1 бал) 

Історія 

становлення 

і розвитку 

соціології 
(1 бал) 

Суспіль-

ство як 

со-

ціальна 

система 
(1 бал) 

Соціальн

а 

структур-

ра 

суспіль-

ства та 

страти-

фікація 
(1 бал) 

Особис-

тість в 

системі 

суспільних 

відносин 
(1 бал) 

Програма 

соціологі-

чного 

дослідже-

ння, її 

структура 

та функції 
(1 бал) 

Основні 

методи 

збору соці-

ологічної 

інформації 
(1 бал)  

Теоретич-ні 

засади 

галузевих 

соціолог-

гій. 

Соціоло-гія 

культури 
(1 бал) 

Соціологія 

релігії і 

моралі. 
(1 бал)  

Соціолог

ія 

політики 
(1 бал) 

Економічна 

соціологія 
(1 бал) 

Соціологі

я науки й 

освіти 
(1 бал) 

Соціологі

я сім’ї і 

молоді 
(1 бал) 

Соціоло-

гія 

праці й 

управ-

ління 
(1 бал) 

Соціоло-

гія 

конфлік

тів, 

злочин-

ності та 

девіант-

ної 

поведін

ко 
(1 бал) 

Семінар

ські/ 

практич

ні 

заняття 

(теми, 

бали) 

Основні 

категорії 

і закони 

соціолог-

гії. 

Функції 

соціаль-

ної 

науки. 

Історія 

соціологічно

ї думки. 

Характерні 

риси. (10 

балів) 

Поняття 

та 

ознаки 

сус-

пільств

аТипол

о-

гізація 

сус-

Стратифі-

каційна 

система. 

Середній 

клас: 

ознаки, 

функції 

(10 балів) 

Поняття 

особистост

і Теорія 

соціальних 

ролей. 

Соціаліза-

ція (10 

балів) 

Соціологіч-

не 

дослідже-

ння: види, 

етапи. 

Програма 

соціологіч-

ного 

дослідже-

Методи 

збирання 

та аналізу 

соціологіч-

ної 

інформації. 

(10 балів) 

Теоретичні 

засади 

галузевих 

соціолог-

гій. Соціо-

логія 

культури 

(10 балів) 

Соціологія 

релігії і 

моралі. 

(10 балів) 

Соціолог

ія 

політики 

(10 

балів) 

Економічна 

соціологія 

(10 балів) 

Соціологі

я науки й 

освіти  

(10 балів) 

Соціологі

я сім’ї і 

молоді 

(10 балів) 

Соціо-

логія 

праці й 

управ-

ління 

(10 

балів) 

Соціо-

логія 

конф-

ліктів, 

злочин-

ності та 

девіант-

ної 

пове-
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(10 балів) пільств. 

(10 

балів) 

ння, її 

структура 

та функції 

(10 балів). 

дінки 

(10 

балів) 

Самос

тійна 

робота 

Самості

йна 

робота  

(5 балів) 

Самостійна 

робота  

(5 балів) 

Самос

тійна 

робота  

(5 балів) 

Самості

йна 

робота  

(5 балів) 

Самостійн

а робота  

(5 балів) 

Самостій

на 

робота  

(5 балів) 

Самостій

на робота  

(5 балів) 

Самостійн

а робота  

(5 балів) 

Самостій

на 

робота  

(5 балів) 

Самост

ійна 

робота  

(5 балів) 

Самостій

на робота  

(5 балів) 

Самості

йна 

робота  

(5 балів) 

Самості

йна 

робота  

(5 балів) 

Самос

тійна 

робота  

(5 балів) 

Самос

тійна 

робота  

(5 балів) 
Види 

поточн

ого 

контр

олю 

(вид, 

бали) 

Модульна контрольна 

робота 

(25 балів) 

Модульна контрольна робота 

(25 балів) 
Модульна контрольна робота 

(25 балів) 

Модульна контрольна робота 

(25 балів) 

ІНДЗ 30 балів 

Підсу

м-

ковий 

контр

оль 

(вид, 

бали) 

Екзамен (40 балів) 
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8. Рекомендовані джерела 

 

а) основні: 

1. Байрак І.Р. Соціологія : навч. посібник / за заг. ред. В. Ф. Ятченка ; 

Навчально-науковий природничо-гуманітарний інститут Національного 

університету біоресурсів і природокористування України. К. : Міленіум, 

2010. 394 с. 

2. Барвінський  А. О. Соціологія : курс лекцій для студентів вищих навчальних 

закладів. К. : Центр навчальної літератури, 2005. 328 с.  

3. Борисова Ю. В. Методологія та методи соціальних досліджень : навч. 

посібник. Київ : ДЦССМ, 2003. 216 с. 

4. Василенко П.М. Соціальна термінологія : словник-довідник. К. : Знання 

України, 2007. 367 с. 

5. Вербець В. В. Соціологія : курс лекцій. Київ : Кондор, 2009. 550 с. 

6. Кузьменко Т. М. Соціологія : навчальний посібник. К. : Центр учбової 

літератури, 2010. 320 с. 

7. Купрій Т. Г. Соціологія : схеми, таблиці, діаграми, графіки : навчальний 

посібник. Київ : Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2011. 160 с. 

8. Лукашевич М. П. Соціалізація : виховні механізми і технології. К. : [б. в.], 

1998. 112 с. 

9. Нестуля О. О. Соціологія: практикум. Модульний варіант : навчальні 

посібники. К. : Центр учбової літератури, 2009. 269. с.  

10. Погорілий О. І. Соціологічна думка ХХ століття : навч. посібник. К. : Либідь, 

1996. 224 с. 

11. Подольська Є. А.  Соціологія : 100 питань – 100 відповідей [Текст] : 

навчальний посібник. К. : Фірма ІНКОС, 2009. 352с. 

12. Жоль К.К. Соціологія : навч. посібник для вузів. К. : Либідь, 2005. 440 с. 

13. Примуш М. В. Загальна соціологія : навчальний посібник.  К. : Професіонал, 

2004.  590 с.  

14. Пшеничнюк О. В. Соціологія : посібник для підготовки до іспитів. Вид. 4-те, 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни Обов’язкова - 

Мова викладання, навчання та 

оцінювання 
Українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 3/90 

Курс 3 - 

Семестр 5 - 

Кількість змістових модулів з 

розподілом: 
6 

Обсяг кредитів 3 - 

Обсяг годин, в тому числі: 90 - 

Аудиторні 42 - 

Модульний контроль 6 - 

Семестровий контроль 30 - 

Самостійна робота 12 - 

Форма семестрового контролю Екзамен - 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета навчальної дисципліни «Соціально-політичні студії: Політична 

психологія» полягає у сприянні засвоєння студентами основ політичної 

психології, основних теоретичних підходів до вивчення психологічних явищ та 

процесів у політичній сфері, розуміння психологічних явищ, що викликають та 

супроводжують політичні процеси у суспільстві. 

 

Дисципліна спрямована на формування таких загальних і фахових 

(професійних) програмних компетентностей освітньої програми підготовки: 
ЗК-08    Здатність працювати в команді. Навички роботи у групі, розподіл функцій в 

колективній роботі; здатність впливати на людей задля отримання бажаного 

результату; уміння мотивувати людей та рухатись до спільних цілей. Здатність 

розуміти людей; здатність динамічно вирішувати складні управлінські завдання. 

ФК-02    Базові знання нормативної та позитивної політичної теорії, політичного 

аналізу, порівняльної та прикладної політології:   

 фундаментальні знання з політичної теорії до розв’язання кількісних та 

якісних задач з аналізу політики та поточного політичного аналізу; 

 ключові принципи функціонування та закономірності розвитку влади та 

публічної політики, політичних інститутів та процесів, політичної поведінки, 

політичної культури та ідеології, світової політики та політики окремих країн і 

регіонів; 

 базові особливості реалізації влади у різних політичних системах, їх 

соціально-економічного, історичного та соціокультурного контексту 

функціонування та взаємодії. 

ФК-05     Аналітично-текстологічна обізнаність. Здатність конструювати дизайн, 

розробляти програму та виконувати політологічні дослідження з використанням 

якісних і кількісних методів та інструментарію прикладного аналізу. Здатність 

реферування, рецензування, коментування та анотування першоджерел та 

дослідницької літератури з політичної проблематики, можливість застосовувати 

навички наукового редагування. 

ФК-09 Навички в проектній діяльності. Навички у проектуванні науково-теоретичних 

розробок та політичних кампаній, організації виборчих процесів, консалтинговій 

діяльності. 

 

3. Результати навчання за дисципліною  

 
ПРН-02-з Знання на відповідному рівні загальну природу та значення політики як 

специфічного виду людської діяльності та особливої сфери пізнання, включаючи 

основні віхи розвитку уявлень про політику та її сучасні інтерпретації.   

ПРН-03-у Застосовувати ключові політологічні поняття, теорії та методи до аналізу владно-

політичних відносин політичних акторів, інститутів та ідей відповідно до 

певного історичного або сучасного контексту. 

ПРН-04-у Використовувати сучасні політологічні теорії, концепти та методи для аналізу 

політики на місцевому, національному та міжнародному рівні. 

ПРН-07-у Проводити професійний пошук, оброблення та аналіз фактів, даних та інформації 

з різних первинних та вторинних джерел. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

У
сь

о
го

 

Розподіл годин між видами робіт 

Аудиторна: 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

  
Л

е
к
ц

ії
 

  
С

ем
ін

ар
и

 

  
П

р
а
к
т
и

ч
н

і 

  
Л

аб
о
р
ат

о
р
н

і 

  
Ін

д
и

в
ід

у
ал

ь
н

і 

І семестр 

Змістовий модуль І 

Теоретико-методологічні засади політичної психології 

Тема 1. Вступ до політичної психології. 5 2 2 - - - 1 

Тема 2. Джерела політико-психологічних досліджень. 5 2 2 - - - 1 

Тема 3. Політична свідомість як базова категорія політичної 

психології. 
5 2 2 - - - 1 

Тема 4. Політико-владні відносини як об’єкт політичної 

психології. 
5 2 2 - - - 1 

Модульний контроль 2  

Разом 22 8 8 - - - 4 

Змістовий модуль II 

Психологічні основи поведінки політичних суб’єктів 

Тема 5. Політична соціалізація та ідентифікація. 5 2 2 - - - 1 

Тема 6. Політична психологія груп. 6 2 2 - - - 2 

Тема 7. Політична психологія особистості. 7 4 2 - - - 1 

Модульний контроль 2  

Разом 20 8 6 - - - 4 

Змістовий модуль ІІІ. 

Специфічні форми політичної поведінки 

Тема 8. Психологія масової політичної поведінки. 6 2 2 - --  2 

Тема 9. Електоральна поведінка. 5 2 2 - - - 1 

Тема 10. Психологія політичного насилля та конфлікту. 5 2 2 - - - 1 

Модульний контроль 2  

Разом 18 6 6 - - - 4 

Семестровий контроль 30       

Усього за семестр 90 22 20 - - - 12 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I 

Теоретико-методологічні засади політичної психології 

 

Тема 1. Вступ до політичної психології (2 год.) 

Проблемне поле політичної психології. Об’єкт і предмет політичної 

психології. Місце політичної психології в системі соціально-політичних наук. 

Міждисциплінарні зв’язки. Основні напрями політичної психології: 

біхевіористський, когнітивістський, психобіографічний, психоісторичний. 

Методи політико-психологічних досліджень: спостереження, соціологічні 
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опитування, тестування, моделювання політичних ситуацій, психосемантичний 

аналіз, експертне опитування, створення психологічних портретів, аналіз 

біографій. Структура і функції політичної психології. Особливості політико-

психологічного знання. Сфера практичного застосування політичної психології. 

Дослідження політичного лідерства. Аналіз процесу прийняття рішень. Аналіз 

динаміки громадської думки. Політичний консалтинг. Створення психологічних 

портретів. Аналіз і розв’язання політичних конфліктів. Дослідження і боротьба з 

неконвенційними формами політичної діяльності.  

Основні поняття теми: 

політична психологія, біхевіоризм, когнітивістський підхід, психобіографія, 

психоісторія, метод, методологія, спостереження, тестування, моделювання, 

психосемантичний аналіз, громадська думка, політичний консалтинг, політичний 

конфлікт. 

 

Тема 2. Джерела політико-психологічних досліджень (2 год.) 

Політико-психологічні ідеї у філософській думці Стародавнього Китаю. 

Учення Лао-цзи, Конфуція, Мен-цзи. Політико-психологічна думка античності. 

Політико-психологічні ідеї в ученнях Демосфена, Ксенофонта, Платона, 

Аристотеля. Дослідження політичного лідерства та політичного впливу в 

Стародавньому Римі (Плутарх, Транквілл, Цицерон). Політико-психологічне 

знання в епоху Середньовіччя та Відродження. Політико-психологічна думка в 

епоху Просвітництва. Вчення Т. Гоббса, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо. Ш. Монтеск’є. 

Становлення політичної психології в ХІХ ст. Французька та італійська школа 

психології мас. Учення Г. Тарда, Г. Лебона, С. Сігеле. Німецька «психологія 

народів» (В. Вундт). Психоаналітична школа (З. Фрейд, А. Адлер, В. Райх, 

К. Юнг, Е. Фромм). Інстинктивістська психологія К. Лоренца. Біхевіористський 

підхід Дж. Вотсона, Б. Скіннера, А. Басса. Розвиток політичної психології в 

Україні.  

Основні поняття теми: 

конфуціанство, «благородний муж», даосизм, Дао, душа, розум, 

об’єктивний ідеалізм, «ідеальна держава», сакральність, секуляризація, 

суспільний договір, «психологія народів», нація, етнос, натовп, маса, психоаналіз, 

підсвідомість, лібідо, компенсація, рецидус, деривація, біхевіоризм, реакція, 

стимул. 

Тема 3. Політична свідомість як базова категорія  

політичної психології (2 год.) 

Поняття і зміст політичної свідомості. Структура і класифікація політичної 

свідомості. Компоненти політичної свідомості: когнітивні, афективні, ціннісні, 

вольові, мотиваційні. Оцінки. Переконання. Думки та настрої. Основні форми 

політичної свідомості. Індивідуальна політична свідомість. Групова політична 

свідомість. Масова політична свідомість та громадська думка. Основні різновиди 

функціонування політичної свідомості. Повсякденні форми. Теоретико-

ідеологізовані форми. Функції політичної свідомості. Поняття політичної 

самосвідомості та її компоненти. Механізм соціального порівняння. Рефлексія. 

Проблема адекватності політичної самосвідомості. Колективне несвідоме в 
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політиці. Надіндивідуальні надсвідомі явища. Архетипи. Структура колективного 

несвідомого та масова поведінка. Вплив колективного несвідомого на 

індивідуальну свідомість. Політична ідеологія як форма політичної свідомості. 

Основні поняття теми: 

політична свідомість, оцінки, переконання, думки, настрої, індивідуальна, 

групова та масова політична свідомість, соціальне порівняння, колективне 

несвідоме, політична ідеологія. 

 

Тема 4. Політико-владні відносини як  

об’єкт політичної психології (2 год.) 

Сутність політики як особливої форми суспільної діяльності. Тлумачення 

політики крізь призму політичної психології. Поняття та психологічна складова 

політичної влади. Підходи до сутності політичної влади. Телеологічний підхід. 

Соціобіологічний підхід. Компенсаторна концепція влади. Теорія потреб. 

Концепція «адикції влади». Інструменталістська концепція. Структурно-

функціональна концепція. Конфліктна концепція влади. Психологічна концепція 

влади. Реляціоністський підхід. Специфічні риси політичної влади. Структура 

влади. Джерела та мотиви влади. Форми та ресурси влади. Легітимність 

політичної влади та її типи. Джерела легітимності. Фактори легітимності та 

делегітимації влади. Криза легітимності.  

Основні поняття теми: 

політика, політична влада, адикція, потреба, інтерес, цінність, легітимність, 

криза легітимності. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IІ. 

Психологічні основи поведінки політичних суб’єктів 

 

Тема 5. Політична соціалізація та ідентифікація (2 год.) 

Політична соціалізація особистості як соціально-психологічний феномен. 

Етапи політичної соціалізації. Форми політичної соціалізації. Політична 

aдaптaцiя. Інтерiоризaцiя. Первинна і вторинна соціалізація. Персоналізація. 

Асоціалізація. Десоціалізація. Ресоціалізація. Рівні соціалізації: міжособистісний, 

соціальний,  надсоціальний. Чинники політичної соціалізації. Психологічні 

механізми політичної соціалізації: політизація, персоналізація, ідеалізація, 

інституціоналізація. Стадії та агенти політичної соціалізації. Основні системи 

політичної соціалізації: система цілеспрямованої соціалізації, стихійна 

соціалізація, самовиховання, самоосвіта. Моделі політичної соціалізації. Модель 

«підпорядкування». Модель «інтересу». Гармонійна модель. Плюралістична 

модель. Авторитарна модель. Ігрова модель. Конфліктна модель. Поняття 

групової ідентичності. Політична ідентичність та її складові. Етнічна 

ідентичність. Мовна та культурна ідентичність. Громадянська ідентичність. 

Вплив ідентичності на політичні вподобання та геополітичні орієнтації. 
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Основні поняття теми: 

соціалізація, ресоціалізація, маргінальність, персоналізація, особистість, 

ідентифікація, групова ідентичність, соціальна ідентичність, етнічна ідентичність, 

громадянська ідентичність. 

 

Тема 6. Політична психологія груп (2 год.) 

Поняття соціальної групи. Малі групи і великі групи. Психологічні ознаки 

груп. Групова свідомість та її особливості. Поняття групової діяльності. Політичні 

групи. Класифікації політичних груп. Поділ груп за рівнем групової інтеграції. 

Внутрішня структура політичної групи. Процес формування груп: основні етапи. 

Основні характеристики груп нарізних рівнях і стадіях розвитку: «номінальна 

група», «асоціативна група», «кооперативна група», «корпоративна група», 

колектив. Колектив як якісний стан існування групи. Внутрішні механізми 

становлення політичної групи: знайомство, поява первинних мікрогруп, 

консолідація групи. Основні критерії формування малих груп в політиці: 

принципи компетентності, єдності поглядів, особистої відданості лідеру. 

Взаємодія між лідером і групою. Ефективність груп. Соціальна фасилітація. 

Соціальна інгібіція. Комунікації політичних груп. Види комунікативних мереж. 

Явища конформізму та нонконформізму. Класифікація великих груп. Особливості 

психології великих груп. Вплив великої групи на психіку індивіда. Групові норми. 

Групова ідеологія, механізм формування і поширення групової ідеології. 

Особливості функціонування груп у політиці. Групи інтересів. Психологія 

привілейованих політичних груп. Психологічні особливості маргінальних груп та 

прошарків населення. Психологічне підґрунтя політичного радикалізму. 

Психологія люмпенства. 

Основні поняття теми: 

соціальна група, номінальна група, асоціативна група, кооперація, групова 

свідомість, колектив, референтна група, соціальна фасилітація, соціальна 

інгібіція, конформізм, групова ідеологія, радикалізм. 

 

Тема 7. Політична психологія особистості (4 год.) 

Роль особистості у політиці. Особистість і політична поведінка. Поняття 

політичної поведінки. Політичні потреби, інтереси і мотиви. Поняття політичної 

ролі. Типологія політичної ролі. Політична компетентність. Політична орієнтація. 

Детермінація політичного вибору. Політична активність і пасивність. Види 

політичної поведінки. Організована та стихійна поведінка. Форми політичної 

активності. Раціональні, ірраціональні, інерційні та творчі дії. Політичне 

відчуження. Моделі політичної поведінки: конформізм, індиферентність, 

активізм. Мотиви та форми політичної участі. Особливості політичної участі в 

тоталітарних, авторитарних і демократичних суспільствах. 

Феномен політичного лідерства. Джерела лідерства. Лідерство і авторитет. 

Психологічні теорії лідерства. Теорія рис. Лідерство та спадковість. Лідерство як 

сукупність певних рис. Мотиваційні теорії лідерства. Психоаналіз про природу 

політичного лідерства. Лідерство як сфера прояву пригніченого лібідо. Лідерство 
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як реалізація психічної енергії. Феномен деструктивного політичного лідерства. 

Соціально-психологічні теорії лідерства. Теорії «очікування-взаємодії». 

«Гуманістичні» теорії лідерства. Теорії обміну. Теорії середовища. Теорія 

ситуаційного аналізу: лідерство як функція ситуації. Теорія конституентів. 

Інтегративні теорії. Фактори лідерства. Типології політичного лідерства. 

Основні поняття теми: 

особистість, політична орієнтація, конформізм, індиферентність, активізм, 

аполітичність, абсентеїзм, політична поведінка, політична компетентність, 

політичне лідерство, теорія рис, мотивація, лібідо, деструктивність, агресія, 

конституенти. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. 

Специфічні форми політичної поведінки 

 

Тема 8. Психологія масової політичної поведінки (2 год.) 

Масова свідомість. Історія вивчення масової свідомості. Психологія 

«масової людини» в працях Г. Тарда, Г. Лебона, З. Фрейда, В. Райха, К. Юнга. 

Поняття маси як суб’єкта масової свідомості. Особливості стихійних масових 

груп. Стихійна політична поведінка. Основні ознаки стихійної поведінки. Почуття 

«стадності». Масові політичні настрої та їх функції.  Механізм виникнення 

масових політичних настроїв. Механізми масової політичної поведінки: 

циркулярна реакція, емоційне «кружляння», поява спільного об’єкта уваги, 

імпульсивні дії. Суб’єкти стихійної поведінки. Аудиторія. Зібрана публіка. 

Незібрана публіка. Соціальні кола. Види соціальних кіл. Контактні кола. 

Професійні, дружні, статусні кола. Натовп. Загальні механізми стихійної 

поведінки. Чинники формування і розвитку масовидної стихійної поведінки. 

Трансформація свідомості людини у натовпі. Психологічні механізми 

взаємовпливу людей у масових групах. Притягнення, наслідування, навіювання, 

емоційне зараження. Психологічні ознаки натовпу. Сугестивність. Анонімність. 

Види натовпу. Склад натовпу й основні етапи його розвитку. Феномен паніки. 

Панічні настрої. Фактори виникнення паніки. Ступені панічної свідомості. 

Панічний ажіотаж. Психологічні механізми розгортання і зупинення паніки. 

Агресія в політиці. Агресивний натовп. Закономірності поведінки агресивного 

натовпу. Фактори підсилення агресії. Психологічні механізми розвитку агресії. 

Основні поняття теми: 

масова свідомість, маса, стихійна група, натовп, публіка, соціальне коло, 

наслідування, навіювання, емоційне зараження, анонімність, деперсоналізація, 

сугестивність, паніка, агресія. 

 

Тема 9. Електоральна поведінка (2 год.) 

Поняття електоральної поведінки як виду політичної поведінки. 

Психологічні особливості електоральної поведінки. Соціально-психологічні 

концепції електоральної поведінки. Радикальна модель П. Данліві. Теорія 

«партійного образу себе». «Теорія схем» Д. Кіндера. Теорія раціонального вибору. 

Теорія колективних дій. Теорія ретроспективного голосування. Моделі 
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електоральної поведінки. Когнітивна модель електоральної поведінки. Адресна 

модель. Модель стереотипу. Модель ідентифікації. Ідеологічна модель. Іміджева 

модель. Модель референтної групи. Патрональна модель. Чинники електоральної 

участі громадян. Закрита і відкрита політична поведінка. Феномен абсентеїзму. 

Політична апатія. Маніпуляції електоральною поведінкою. 

Основні поняття теми: 

електоральна поведінка, електоральна участь, активізм, абсентеїзм, 

політична апатія, імідж, маніпуляція, референтна група. 

 

Тема 10. Психологія політичного насилля та конфлікту (2 год.) 

Поняття політичного насилля. Насилля як примус. Значення фізичного 

примусу у процесі владарювання. Насилля як пригнічення свободи волі. Місце 

політичного насилля у системі владних відносин. Насилля і проблема 

легітимності влади. Теорія структурного насилля Й. Галтунга. Культурне насилля. 

Концепція символічного насилля П. Бурдьє. Психологічні детермінанти 

політичного насилля. Фрустраційна теорія Т. Гарра. Організоване і стихійне 

насилля. Структуроване і неструктуроване насилля. Колективне насилля. 

Державне і недержавне насилля. Індивідуальне, групове і масове політичне 

насилля. Демонстративне та інструментальне насилля. Соціально-класове 

насилля. Етнічне і релігійне насилля. Внутрішньодержавне і міждержавне 

(міжнародне) насилля. Збройне і незбройне політичне насилля. Війна як форма 

збройного насилля. Збройний конфлікт та його види. Тероризм: поняття, види, 

соціальна база. Радикалізм та екстремізм як політико-психологічні явища. Методи 

вирішення і розв’язання конфліктів. 

Основні поняття теми: 

політичне насилля, агресія, примус, структурне насилля, культурне насилля, 

фрустрація, відносна депривація, війна, збройний конфлікт, тероризм, радикалізм, 

екстремізм, миротворчість. 
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6. Контроль навчальних досягнень   

6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів  

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекції  1 4 4 4 4 3 3 

Відвідування семінарських занять  1 4 4 3 3 3 3 

Відвідування практичних занять 1 - - - - - - 

Робота на семінарському занятті 10 4 40 3 30 3 30 

Робота на практичному занятті - - - - - - - 

Лабораторна робота (в тому числі 

допуск, виконання, захист) 

- - - - - - - 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

5 1 5 1 5 1 5 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 1 25 

        

Разом - 78  67  66 

Загальний бал 221 

Коефіцієнт 60/211=0,284 

 

6.2  Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

Самостійна робота – один з основних засобів оволодіння навчальним 

матеріалом. Упровадження в практику навчальної програми різноманітних форм 

самостійної роботи активно сприяє модернізації навчального процесу шляхом 

подолання протиріч між трансляцією знань і їх засвоєнням у взаємозв’язку теорії 

та практики. 

Мета самостійної роботи студентів:  

 розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності студентів;  

 формування умінь і навичок самостійної розумової праці;  

 розвиток морально-вольових зусиль;  

 формування в студентів потреби безперервного самостійного поповнення 

знань як необхідної умови професійного становлення.  

Завдання самостійної роботи студентів: 

 навчання студентів самостійно працювати з різними джерелами інформації;  

 творче сприйняття і осмислення навчального матеріалу;  

 формування навичок щоденної навчальної самостійної роботи. 

Зміст самостійної роботи полягає в таких положеннях: 

 самостійне вивчення теоретичних, історичних і науково-практичних тем; 

 самостійна робота з джерелами та літературою з метою кращого засвоєння 

програмного матеріалу; 

 підготовка наукових повідомлень, інформаційних довідок; 
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 підготовка вибіркового дослідного завдання на базі критичного огляду 

наукових публікацій, розроблення пропозицій щодо вирішення актуальних 

проблем або прогнозів за обраною тематикою; 

 презентація та захист результатів виконання вибіркового дослідницького 

завдання. 

Самостійна робота студентів повинна забезпечити:  

 системність знань та засобів навчання;  

 володіння розумовими процесами;  

 мобільність і критичність мислення;  

 володіння засобами обробки інформації;  

 здібність до творчої праці. 

 
Критерії оцінювання – кожна робота оцінюється у 5 балів. 

№ 

з/п Критерії оцінювання роботи 
Максимальна 

кількість балів 

1. Глибина і повнота розкриття завдань 2 бали 

2. Повнота використання рекомендованої літератури 1 бали 

3. Обґрунтування висновків 0,5 бали 

4. Грамотність, стиль викладу, оформлення роботи 1 бал 

5. Обсяг виконаної роботи 0,5 бал 

 

Завдання для самостійної роботи за темами: 

№ 

з/п Назва теми 
Кількість 

годин 
Бали 

1 Місце політичної психології в системі соціально-політичних наук. 1 5 

2 Політико-психологічне знання в епоху Середньовіччя та Відродження. 1 5 

3 
Компоненти політичної свідомості: когнітивні, афективні, ціннісні, 

вольові, мотиваційні. 
1 5 

4 Тлумачення політики крізь призму політичної психології. 1 5 

5 Вплив ідентичності на політичні вподобання та геополітичні орієнтації. 1 5 

6 
Основні критерії формування малих груп в політиці: принципи 

компетентності, єдності поглядів, особистої відданості лідеру. 
2 5 

7 
Особливості політичної участі в тоталітарних, авторитарних і 

демократичних суспільствах. 
1 5 

8 
Механізми масової політичної поведінки: циркулярна реакція, емоційне 

«кружляння», поява спільного об’єкта уваги, імпульсивні дії. 
2 5 

9 
Поняття електоральної поведінки як виду політичної поведінки. 

Психологічні особливості електоральної поведінки. 
1 5 

10 Насилля як примус. Насилля як пригнічення свободи волі 1 5 

Разом 12 50 
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6.3  Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульно-

рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної 

звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи 

оцінювання рівня знань, умінь та навичок, розширення кількості підсумкових 

балів до 100. 

Оцінка за кожний змістовий модуль включає бали за поточну роботу 

студента на семінарських заняттях, за виконання індивідуальних самостійних 

завдань, за модульну контрольну роботу. Виконання модульних контрольних 

робіт здійснюється в електронному вигляді або з використанням роздрукованих 

завдань. Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 

вивчення навчального матеріалу змістового модуля. 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 

методи: 

а) Методи усного контролю: робота в малих групах, інтерактивні презентації, 

індивідуальний контроль, брифінг, дискусія, розгляд проблемних питань, 

фронтальне (комбіноване) усне опитування, колоквіум, ігрові ситуації, 

контрольна співбесіда з проблеми модуля, тренінг, підбір власної бібліотеки, 

складання тез. 

б) Методи письмового контролю: вхідні тести, практикум, контрольна робота, 

розробка графіків, таблиць, схем, діаграм, презентація особистого проекту, 

міні-диктант з визначення термінів, контрольна робота, творчі (дослідницькі) 

завдання, підготовка письмових відповідей на проблемні питання. 

в) Комп’ютерного (дистанційного) контролю: мережеве навчання, 

консультаційного форуму, практичних робіт в асинхронному режимі, 

навчального проекту (моделювання політичного процесу чи явища) в 

синхронному режимі, хмарні технології, заняття з представленням  знань та 

умінь моделі кореспондентського навчання, проект з залученням SMART- 

технологій. 

г) Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.  

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 

оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти дисципліни 

(п. 7), де зазначено види контролю і кількість балів за видами. Систему 

рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у 

національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано нижче у таблицях.  

 

6.4  Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 

методи: 

 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, 

співбесіда, залік.  

 Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове 

письмове тестування, реферат.  

 Комп’ютерного контролю: тестові програми.  
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 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.  

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних 

заняттях, під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких 

вимог: 

 систематичність відвідування занять; 

 своєчасність виконання навчальних і індивідуальних завдань;  

 повний обсяг їх виконання;  

 якість виконання навчальних і індивідуальних завдань;  

 самостійність виконання;  

 творчий підхід у виконанні завдань;  

 ініціативність у навчальній діяльності; 

 виконання тестових завдань. 

 

6.5 Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю  

1.Політична психологія: об’єкт, предмет, місце в системі психологічних і 

політичних наук. 

2. Основні категорії політичної психології. 

3. Методологічні підходи та методи політичної психології. 

4. Основні функції політичної психології. 

6. Політико-психологічні ідеї у філософії Стародавнього Сходу. 

7. Політико-психологічні ідеї Стародавньої Греції і Риму. 

8. Політико-психологічні ідеї Середньовіччя і Відродження. 

9. Політико-психологічні ідеї епохи Просвітництва. 

10. Характеристика французької та італійської шкіл політичної психології 

(Г. Тард, Г. Лебон, С. Сігеле). 

11. Німецька школа «психології народів» (В. Вундт).  

12. Психоаналітична школа (З. Фрейд, А. Адлер, В. Райх, К. Юнг, Е. Фромм).  

13. Інстинктивістська психологія К. Лоренца.  

14. Біхевіористський підхід (Дж. Вотсон, Б. Скіннер, А. Басс).  

15. Розвиток політичної психології в Україні. 

16.Основні форми політичної свідомості. 

17. Індивідуальна політична свідомість.  

18. Особливості групової політичної свідомості. 

19. Специфіка масової політичної свідомості. 

14. Політико-психологічна характеристика громадської думки. 

15.Психологічні засади тлумачення політики. 

16. Поняття та психологічна складова політичної влади.  

17. Підходи до тлумачення політичної влади. 

18. Структура, джерела та мотиви політичної влади.  

19. Легітимність політичної влади. Типи та джерела легітимності. 

20. Політична соціалізація особистості як соціально-психологічний феномен.  

21. Етапи та форми політичної соціалізації.  

22. Рівні політичної соціалізації. 

23. Психологічні механізми політичної соціалізації. 

24. Моделі політичної соціалізації.  
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25. Поняття та складові політичної ідентичності.  

26. Вплив ідентичності на політичні вподобання та геополітичні орієнтації 

громадян. 

27. Малі групи в політиці. Їх типи і психологічні особливості. 

28. Класифікації політичних груп. 

29. Великі групи в політиці. 

30. Внутрішня структура політичної групи. 

31. Стадії та рівні формування політичних груп. 

32. Особливості функціонування груп у політиці.  

33. Групова політична комунікація. 

34. Психологічні особливості привілейованих груп. 

35. Психологічні особливості маргінальних груп. 

36. Політичні потреби, інтереси і мотиви як підґрунтя політичної поведінки 

особистості. 

37. Види політичної поведінки.  

38. Поняття та форми політичної участі.  

39. Поняття політичної активності та її форми. 

40. Моделі політичної поведінки. 

41.Особливості політичної участі в тоталітарних, авторитарних і демократичних 

суспільствах. 

42. Психологічна складова політичного лідерства. 

43. Основні підходи до тлумачення політичного лідерства. 

44. Феномен деструктивного політичного лідерства.  

45. Типології політичного лідерства. 

46. Феномен масової свідомості.  

47. Особливості стихійних масових груп.  

48. Масові політичні настрої та їх функції.  

49. Механізм виникнення масових політичних настроїв.  

50. Суб’єкти стихійної поведінки.  

51. Загальні механізми стихійної поведінки.  

52. Психологічні ознаки натовпу.  

53. Феномен паніки. Психологічні механізми розгортання паніки.  

54. Агресія в натовпі. Механізми виникнення агресії.  

55. Електоральна поведінка як вид політичної поведінки. 

56. Соціально-психологічні концепції електоральної поведінки.  

59. Моделі електоральної поведінки.  

60. Феномен абсентеїзму. Політична пасивність та апатія.  

61. Психологічні тлумачення політичного насилля. 

62. Місце політичного насилля у системі владних відносин.  

63. Теорія структурного насилля Й. Галтунга.  

64. Концепція символічного насилля П. Бурд’є.  

65. Фрустраційна теорія політичного насилля Т. Гарра.  

66. Види політичного насилля. 

67. Війна та збройний конфлікт як форми збройного насилля.  

68. Тероризм: поняття, види, соціальна база.  
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69. Радикалізм та екстремізм як політико-психологічні явища.  

70. Методи вирішення конфліктів. 

 

6.6  Шкала оцінок 

 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

A 90 – 100балів 
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового 

матеріалу з можливими незначними недоліками 

B 82-89балів 
Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 

C 75-81балів 
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю 

помилок  

D 69-74балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю 

недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної 

діяльності 

E 60-68балів Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь)  

FX 35-59балів 

Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний 

рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови 

належного самостійного доопрацювання  

F 1-34балів 

Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає 

повторного вивчення дисципліни  



7. Навчально-методична картка дисципліни  

Разом: 90 год., з них контактні – 42год. (лекції – 22 год., семінарські – 20 год.). Самостійна робота –12 год., модульний контроль – 

6 год., семестровий контроль – екзамен (30 год.) 
 

Семестр І семестр 

Модулі 

(назви, 

бали) 

Змістовий модуль І. Теоретико-методологічні засади політичної психології 
(67 балів) 

Змістовий модуль ІІ.  

Психологічні основи поведінки політичних 

суб’єктів 

(77 балів) 

Змістовий модуль ІІІ.  

Специфічні форми політичної поведінки 

(65 балів) 

Теми 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Л
ек

ц
ії
 

(т
ем

и
, б

ал
и
) 

Тема 1. Вступ 

до політичної 

психології 

(1 бал) 

Тема 2. Джерела 

політико-

психологічних 

досліджень 

(1 бал) 

Тема 3. Політична 

свідомість як базова 

категорія політичної 

психології(1 бал) 

Тема 4. Політико-

владні відносини 

як об’єкт 

політичної 

психології(1 бали) 

Тема 5. 

Політична 

соціалізація та 

ідентифікація 

(1 бали) 

Тема 6. 

Політична 

психологія 

груп 

(1 бали) 

Тема 7. 

Політична 

психологія 

особистості 

(2 бали) 

Тема 8. 

Психологія 

масової 

політичної 

поведінки(1 бали) 

 

Тема 

9.Електоральна 

поведінка 

(1 бали) 

Тема 10. Психологія 

політичного насилля 

та конфлікту 

(1 бал) 

С
ем

ін
ар

сь
к
і 

за
н

я
тт

я
 

(т
ем

и
, 

б
ал

и
)+

 

в
ід

в
ід

у
в
ан

н
я
 

се
м

ін
ар

ів
 

Вступ до 

політичної 

психології(10+1 

бали) 

Джерела 

політико-

психологічних 

досліджень(10+1 

бали) 

Політична свідомість 

як базова категорія 

політичної 

психології(10+1 бали) 

Політико-владні 

відносини як 

об’єкт політичної 

психології (10+1 

бали) 

Політична 

соціалізація та 

ідентифікація(10+1 

бали) 

Політична 

психологія 

груп 

(10+1 

бали) 

Політична 

психологія 

особистості(10+1 

бали) 

Психологія 

масової 

політичної 

поведінки(10+1 

бали) 

 

Електоральна 

поведінка 

(10+1 бали) 

Психологія 

політичного насилля 

та 

конфлікту(10+1 бали) 

С
ам

о
ст

ій

н
а 

р
о

б
о

та
 

Самостійна 

робота 1 

(5 балів) 

Самостійна 

робота 2 

(5 балів) 

Самостійна робота 3 

(5 балів) 

Самостійна робота 

4 

(5 балів) 

Самостійна робота 

5 

(5 балів) 

Самостійна 

робота 6 

(5 балів) 

Самостійна 

робота 7 

(5 балів) 

Самостійна робота 

8 

(5 балів) 

Самостійна 

робота 9 

(5 балів) 

Самостійна робота 10 

(5 балів) 

П
о

то
ч

н
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
 

(в
и

д
, 

б
ал

и
) 

МКР 1 (25 балів) МКР 2 (25 балів) МКР 3 (25 балів) 

С
ем

ес
тр

о
в
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
 

Екзамен 



 

8. Рекомендовані джерела 

 

а) основні: 

1. Білецька Т. В. Політична психологія : навч. посібник / Кам’янець-Поділ. нац. 

ун-т ім. І. Огієнка. Кам’янець-Подільський, 2014. 321 с. 

2. Лозинський О. М. Політична психологія : навч. посібник. Львів : ЛьвДУВС, 

2011. 228 с. 

3. Матвєєв С. О., Добродум О. В., Димова О. В. Політична психологія : навч. 

посібник для студ. вищ. навч. закл. Київ : ЦУЛ, 2003. 216 с. 

4. Політична психологія : конспект лекцій до навчального модуля / 

М. М. Логунова (уклад.); Українська Академія держ. управління при 

Президентові України. Київ : УАДУ, 2002. 64 с.  

5. Пірен М. І. Основи політичної психології : навч. посібник. Київ : Міленіум, 

2003. 418 с.  

6. Скуловатова О. В. Політична психологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.  

Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. 384 с.  

7. Козирєв М. П. Політична психологія : навч. посібник. Львiв : ЛьвДУВС, 2018. 

648 с. 

 

б) додаткові:  

1. Балацька О. Б. Джерела політичного насилля : політико-психологічний аналіз. 

Грані: науково-теорет. і громадсько-політ. альм. Дніпропетровськ : Вид-во 

«Грані», 2015. № 123 (7). С. 79–86. 

2. Бойко О. Д. Політичне маніпулювання. Київ : ЦУЛ, 2010. 432 с. 

3. Бульбенюк С. С. Базові соціопсихологічні характеристики інституційного 

виміру політичної влади. Науковий часопис Національного педагогічного 
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