
 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"ПОЛІТОЛОГІЯ ТА СОЦІОЛОГІЯ" 

 

Спеціальність: 253  Військове управління (за видами 

Збройних Сил) 

Галузь знань: 25 Воєнні науки, національна безпека, 

безпека державного кордону 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового  компонента циклу 

професійної підготовки 
Курс 4 (четвертий) 
Семестр 7 (сьомий) 
Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість 

годин 

3 кредита / 90 годин 

Мова викладання Українська 
Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні 

закономірності функціонування політичного процесу, 

політичної системи і влади, міжнародних відносин, аспекти 

розуміння політології як науки про політику, її  структуру і 

як форму суспільної діяльності. Етапи розвитку політології у 

світі та в Україні. Сутність воєнної політики та її місце у 

політичній діяльності держави, головні напрями розвитку 

Збройних Сил України. Наукові уявлення про 

різноманітність соціальних явищ: відносин між особистістю 

і суспільством, між націями, етносами, класами, відносин у 

військових колективах. Різноманітність суспільних, 

групових, власних інтересів, особливості і умови військової 

діяльності, виховної роботи, сімейного життя, тощо 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 
Метою викладання навчальної дисципліни «Політологія та 

соціологія» є озброєння курсантів базовими знаннями у 

сфері воєнної політології, загальносвітових та внутрішніх 

політичних процесів, розуміння політики як явища 

політичного та суспільного життя, історією розвитку 

зарубіжної та української політичної думки; формування у 

курсантів систематизованих знань щодо основних положень 

теорії та практики науки «Соціологія», ознайомлення з 

основними аспектами військової соціології як складової 

частини соціальної науки, історією виникнення, сучасним 

станом і перспективою розвитку, як в нашій країні, так і за 

кордоном, як загальної соціології, так і військової соціології, 

розуміння основних завдань Збройних Сил України щодо 

подальшого їх розвитку та інтегрування в світові воєнно-

політичні організації, перш за все у євроатлантичні 

структури, ролі Збройних Сил при запобіганні та 

стримуванні збройних конфліктів, участі їх у 

антитерористичних операціях (АТО). 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Застосовувати Кодекс честі офіцера, дотримуватись 

морально-етичних норм поведінки, створювати атмосферу 

довіри, взаємоповаги, доброзичливості і толерантності у 

військовому колективі, діяти соціально відповідально та 

свідомо, дотримуватись правил військового етикету.  

Аналізувати і прогнозувати суспільні явища й процеси, 



виділяти нормативно-правові засади забезпечення 

національної безпеки України, питання правового 

регулювання ведення збройної боротьби.  
Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  

Здатність реалізовувати 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.  
Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни: 

Змістовий модуль 1. Політологія як наука і навчальна 

дисципліна. 

Теорія світової політичної думки. Історія розвитку 

політичної думки. Політика як суспільне явище. Політична 

влада і політичні режими. Влада як явище соціально-

політичного життя. Громадянське суспільство і політичне 

життя. Політична система суспільства. Політична культура 

та політична свідомість. Політичні партії, громадські 

об`єднання та рухи. Сутність політичної системи. Політичні 

партії, громадські об`єднання та рухи. Політична свідомість, 

культура та ідеологія. Світовий політичний процес та його 

основні течії. Міжнародні відносини і зовнішньополітична 

роль держави. Проблема збереження миру як гарантія 

суспільного прогресу. Сучасний політичний процес 

Проблема збереження миру як гарантія суспільного 

прогресу. Міжнародні відносини і зовнішня політика. 

Сутність і фактори воєнної політики. Характеристика війн як 

політичного явища. Національна безпека в сучасному світі. 

Воєнна політика України.  Сутність і фактори воєнної 

політики. Концепція національної безпеки України. Армія і 

воєнна політика України.  Сутність воєнної політики та її 

місце у політичній діяльності держави Армія і воєнна 

політика України. Сутність воєнної політики та її місце у 

політичній діяльності держави Політичні конфлікти. 

Змістовий модуль 2. Соціологія – наука про суспільство. 

Соціологія як самостійна наука. Соціологія як сфера 

наукового знання. Розвиток військової соціологічної думки. 

Основні етапи і тенденції розвитку соціологічної думки 

Суспільство як соціальна система. Культура як елемент 

збереження цілісності системи. Суспільство як система 

соціальних відносин. Соціальні інститути та організації як 

складові елементи соціальної системи.  Культура як 

соціальний феномен. Соціальна структура та соціальна 

стратифікація суспільства. Соціальний контроль, соціальна 

взаємодія, соціальні відносини . Соціальна стратифікація і 

соціальна мобільність. Соціальна структура суспільства і 

тенденції її розвитку. Соціальна стратифікація і соціальна 

мобільність. Соціальна взаємодія, соціальні відносини та 

соціальний контроль. Військово-соціологічні дослідження як 

спосіб пізнання соціальних процесів та явищ у Збройних 

Силах. Вивчення внутрішньо групових взаємовідносин у 

військовому колективі за допомогою соціометричного 

дослідження.  

 



Види занять: лекції, семінарські, практичні. 

Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн   

Форми навчання: очна 

 

Пререквізити Українська мова за професійним спрямуванням, історія 

України та української культури, філософія (філософія, 

релігієзнавство, логіка, етика і естетика), правознаввство (у 

тому числі основи військового законодавства та міжнародне 

гуманітарне право). 

 

Постреквізити Морально-психологічне забезпечення підготовки та 

застосування Збройних Сил України. 

 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ 

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. Політологія: навч. посіб. / [Ананьїн В.О., Пучков О.О., 

Уваркіна О.В. та ін.] за ред.. В.О. Ананьїна. – К.: ВІТІ ДУТ, 

2013. – 352 с. 

2. Бабкіна О.В., Політологія. / Бабкіна О. В. Горбатенко В.П 

/ – К.: Видав. центр «Академія», 2004. – 528 с. 

3. Піча В. М. Політологія. / Піча В.М., Хома Н.М. – Львів: 

Новий світ, 2004. – 344 с. 

4. Політологія. За ред. Смолянюка В.Ф.– Вінниця: Нова 

книга, 2002. – 446 с. 

5. Крутских А. Інформаційний виклик безпеки на рубежі 

XXI століття / / Міжнародна життя. – 2004. – № 2. – С.82-

89.  

6. Бєляєв О.О. Інформаційна безпека як глобальна проблема 

/ Міжнародна конференція «Глобальні проблеми як джерело 

надзвичайних ситуацій». Доповіді та виступи / За ред. Ю.Л. 

Воробйова. – М.: УРСС, 2000. – С. 123  

7. Торопигін А.В. Економічна глобалізація і проблеми 

національної та міжнародної безпеки / / Проблеми сучасної 

економіки. - 2006. - № 1. - С. 12  

8. Ананьїн. В.О. Соціологія. Навч. посіб. / В.О. Ананьїн, 

П.М.Слюсаренко. – К.: ВІТІ НТУУ «КПІ», 2005. – 124с.  

9. Андрущенко В.П. Соціологія /  В.П. Андрущенко – К., 

2008. 

10. Афонін Е.А. Становлення Збройних Сил України: 

соціальні та соціально-психологічні проблеми. 

/ Е.А. Афонін – К.,2004. 

11. Ананьїн В.О. Філософсько-соціологічні проблеми 

миру, війни та армії. / В.О. Ананьїн– К., 2006. 

12. Соціологія: підручник для студентів вищих 

навчальних закладів; [за ред. В.Г. Городяненка] – К.: 

Видавничий центр «Академія», 2008. – 560 с. (Альма-

матер). 

Допоміжна 

13. Політологія. Рудич Ф.М. – К.: «Либідь», 2005. – 510 с. 

14. Політологія: Навчально-методичний комплекс. / 

А.І. Міночкін, В.О. Ананьїн, А.М. Коваль, М.А. Коваль. – 

К.: ВІТІ НТУУ «КПІ», 2005. – 128 с. 

15. Політологія. Штаненко В.І. – К.: «ІНКОС», 2007. – 286 с. 

16. Політологія. За ред. Дзюба І.С. – К.: «Вища школа», 

2004. – 416 с. 
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17. Гелей С. Рутер С. Політологія. – К.,2003. – 428 с. 

18. Піча В.М., Лемківський К.М. Політологія. Типові 

питання та відповіді. Л., «Новий світ», 2004. – 176 с. 

19. Дебора С. Парадокс політики, К.: «Академія», 2000. – 320 

с. 

20. 10Демчук П.О. Політологія – К.: МОУ, 2002. – 424 с. 

21. Матвєєв С.А. Політологія. – Хмельницький: «Рута», 

2002. – 276 с. 

22. Шляхтун П.П. Політологія. – К.: «Либідь», 2002. – 345 с. 

23. Глобальні трансформації і стратегії розвитку. Під ред. 

О.І.Білоруса. – К.: «Либідь», 1998. – 198 с. 

24. Бебик В.М., Базові засади політології: історія, теорія. К.: 

«Академія», 2000. – 269 с. 

25. Політологія у запитаннях і відповідях. За ред. 

Лемківського К.М., К.: «Вища школа», 2003. – 458 с. 

26. Винниченко В.В. Відродження нації (т. т. 1-2-3), К.: 

Відень, 1920. – 347 с. 

27. Політологія. Брегета А.Ю. Основи політології.–К.: 

«Либідь», 2004. – 380 с. 

28. Ананьїн В.О. Основи воєнної політології.–К.: КВІУЗ, 

1996.  

365 с. 

29. Політичні партії в демократичному суспільстві, К.: 

«Либідь», 2002. – 250 с. 

30. Грушевський М. Історія України, К.: Видав. центр 

«Академія»,1992. – 406 с. 

31. Волович В.І. Соціологія: короткий енциклопедичний 

словник / В.І. Волович – К.,2008. 

32. Гавриленко І.М. Соціологія. Книга 1. Соціальна статика. 

/ І.М. Гавриленко – К., 2000. 

33. Герасимчук А.А. Соціологія / А.А. Герасимчук, 

О.М. Шиян – К., 2001. 

34. Герасимчук А.А. Соціологія / А.А. Герасимчук, 

Ю.В. Палеха – К., 2002. 

35. Городяненко В.Г. Соціологія / В.Г. Городяненко – К., 

2002. 

36. Ентоні Гіденс Соціологія / Ентоні Гіденс – К., 2005. 

37. Піча В.М. Соціологія / В.М. Піча – К., 2000. 

38. Попова І.М. Соціологія / І.М. Попова – К.,2008. 

39. Словник – довідник воєнних понять та категорій. 

Суспільні науки; [під ред. В.О. Ананьїна] – К.: КВІУЗ, 2001. 

40. Військова соціологія: пропедевтичний курс в поняттях і 

категоріях. – КВГІ., 1998. 
Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік 

Кафедра Військово-гуманітарних дисциплін 

 

Факультет  
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