
Політологія 
Тип дисципліни:  за вибором ВНЗ 
Семестр: III рік, V, VI семестр 
Обсяг дисципліни:  загальна кількість годин – 60 (кредитів ЄКТС – 2), аудиторні години: 

лекції – 16, практичні – 16 
Лектори: канд. іст. наук, доцент Комарницький Я.М., к. пол. наук, доцент Зелена О.Я. 
Результати навчання: самостійно оцінювати політичні події як в Україні так і за її межами; 

застосовувати політичні знання для аналізу конкретної політичної ситуації; виявляти навички реалізації 
політичних прав у повсякденному житті; орієнтуватися в проблемах поділу влад, формах 
державного устрою і формах державного правління; всесторонньо оцінювати політику держави у 
найголовніших сферах суспільного життя; орієнтуватися в міжнародному політичному житті, 
геополітичної обстановці, мати уявлення про місце і статус України в сучасному світі. 

Спосіб навчання: аудиторне  
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: історія, філософія, історія 

соціології 
Зміст навчального дисципліни: 

 Політика і наука про політику. 
 Виникнення та еволюція світової політичної думки. 
 Становлення та розвиток політичної думки в Україні. 
 Політичне життя суспільства. 
 Політична влада. 
 Політична система суспільства. 
 Громадсько-політичні об’єднання, політичні партії та партійні системи. 
 Політична еліта та політичне лідерство.   
 Політична свідомість і політична культура. Суспільно-політичні доктрини сучасного 

світу. 
 Етнонаціональна політика. 
 Міжнародні політичні процеси. 

Рекомендована література: 
1. Комарницький Я. Політологія: методичні матеріали до семінарських занять : 

навчально-методичний посібник для всіх спеціальностей / Ярослав Комарницький, Оксана 
Зелена. – Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 51 с. 

2. Комарницький Я. Політологія : тексти лекцій / Ярослав Комарницький, Оксана 
Зелена. – Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 130 с. 

3. Комарницький Я. Політологія : завдання для самостійної роботи : навчально-
методичний посібник [для студентів всіх напрямів підготовки ОКР "Бакалавр"] / Ярослав 
Комарницький. – Дрогобич : ВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – 101 с. 

Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, індивідуальні завдання, самостійна робота (співбесіда)  

Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль (60 %): усні відповіді, індивідуальні завдання, співбесіда. 
Підсумковий контроль (40 %): екзамен 
Мова навчання: українська 
Кафедра: правознавства, соціології та політології 

 
 
 
 



Соціальна політика 
Тип дисципліни:  обов’язковий 
Семестр: другий 
Обсяг дисципліни:  загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: 

лекції – 32, практичні – 16 
Лектори: к. іст. н., доцент Комарницький Я.М. 
Результати навчання: аналізувати основні напрямки соціальної політики, застосовувати 

знання щодо соціальної політики у консультуванні клієнтів соціальної роботи, знати механізми 
та процедури забезпечення права клієнтів на соціальний захист та допомогу, методи здійснення 
експертної діяльності та участі у формуванні соціальної політики на державному та місцевому 
рівні.  

Спосіб навчання: аудиторне 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  
 Вступ до соціології; 
 Правознавство; 
 Демографія. 
Зміст навчальної дисципліни:  
Соціальна політика як наука і навчальна дисципліна. Історичні аспекти формування 

соціальної політики. Моделі соціальної політики. Правові засади та інструменти соціальної 
політики. Стратегія діагностування та конструювання соціальних проблем. Соціальний захист 
населення. Фінансування соціальної політики. Проблеми соціально вразливих верств у 
соціальній політиці. Соціальне страхування і соціальна допомога. Організація розподілу 
соціальних послуг: державні та недержавні форми. Стратегія формування соціальної політики 
основних світових структур. Україна: реалії та перспективи розвитку соціальної сфери. 

Рекомендована література:  
1. Іванова О. Л. Соціальна політика: теоретичні аспекти : [курс лекцій] / О. Л. Іванова. – 

К. : КМ Академія, 2003. – 107 с. 
2. Скуратівський В. Основи соціальної політики : [навч. посібник] / В. Скуратівський, 

О. Палій. – К. : МАУП, 2002. – 200 с. 
3. Шевчук П. Соціальна політика / П. Шевчук. – Львів : Світ, 2003. – 400 с. 
Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, індивідуальні завдання, 

самостійна робота (співбесіда)  
Методи і критерії оцінювання:  
 Поточний контроль (100): усні відповіді, індивідуальне завдання, співбесіда, 

контрольна робота. 
 Підсумковий контроль: залік. 
Мова навчання: українська 
Кафедра: правознавства, соціології та політології 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



Основи наукових досліджень 
Тип дисципліни:  обов’язковий 
Семестр: четвертий 
Обсяг дисципліни:  загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні 

години: лекції – 32, практичні – 32 
Лектори: к. іст. н., доцент Комарницький Я.М. 
Результати навчання:  
підготувати та залучити студентів до здійснення науково-дослідницької діяльності, 

ознайомити їх зі стратегією та тактикою проведення досліджень, надати їм певні знання щодо 
методології, методики й інструментарію дослідження та підготовки ними публікації, 
кваліфікаційних робіт.  

Спосіб навчання: аудиторне 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 
 Історія соціології; 
 Політологія; 
 Методологія і методи дослідження. 
Зміст навчальної дисципліни:   
Наука як сфера людської діяльності. Організація наукової діяльності в Україні. 

Організація науково-дослідної роботи у вищому навчальному закладі. Наукова організація 
дослідного процессу. Методологія і методи наукового дослідження. Методи емпіричних 
досліджень. Інформаційні аспекти науки. Підготовка, оформлення і захист курсових 
(дипломних) робіт. Підготовка наукових публікацій, рефератів і доповідей 

Рекомендована література:  
1. Ковальчук В. Основи наукових досліджень: [навч. посібник] / В. Ковальчук, Л. Моїсєєв 

; [вид. 2-е, доп. і перероб.]. – К. : Видавничий дім „Професіонал”, 2004. – 208 с.  
2. Пилипчук М. Основи наукових досліджень : [підручник] / М. Пилипчук, А. Григор`єв, 

В. Шостак. – К. : Знання, 2007. – 270 с.  
3. Романчиков В. І. Основи наукових досліджень: [навч. посібник] / В. Романчиков. – К. : 

Центр учбової літератури, 2007. – 254 с.  
Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, індивідуальні завдання, 

самостійна робота (співбесіда)  
Методи і критерії оцінювання:  
 Поточний контроль (60%): усні відповіді, індивідуальне завдання, співбесіда  
 Підсумковий контроль (40%): екзамен 
Мова навчання: українська 
Кафедра: правознавства, соціології та політології 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



Громадянське суспільство 
Тип дисципліни: факультативний 
Семестр: четвертий 
Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години: 

лекції – 32, практичні – 16 
Лектори: к. іст. н., доцент Комарницький Я.М. 
Результати навчання:  
знати сутність, теорії та концепції громадянського суспільства, історію становлення та 

процес відновлення громадянського суспільства в Україні у кінці ХХ ст., аналізувати розвиток і 
вплив громадянського суспільства на політичні процеси у сучасній Україні. 

Спосіб навчання: аудиторне 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  
 Соціальна структура суспільства; 
 Політика регіонального розвитку; 
 Соціологія політики. 
Зміст навчальної дисципліни:   
Громадянське суспільство: сутність та функції. Теорії громадянського суспільства в 

світовій політичній думці. Відображення принципів громадянського суспільства в 
інтелектуальній спадщині українських мислителів. Моделі громадянських суспільств. Основні 
підходи до розуміння громадянського суспільства. Держава і громадянське суспільство. 
Відновлення громадянського суспільства в Україні в кінці 80-х – на початку 90-х років ХХ ст. 
Розвиток громадянського суспільства в незалежній Україні. Вплив громадянського суспільства 
на політичні процеси у сучасній Україні. Громадянська культура і роль громадянина. 
Особливості регіонів України. Окремі проблеми громадянського суспільства в Україні та 
місцевих громад. 

Рекомендована література:  
1. Колодій А. На шляху до громадянського суспільства / А. Колодій. – Львів : Червона 

калина, 2002. – 276 с.  
2. Патей-Братасюк М. Громадянське суспільство: сутність, ґенеза ідеї, особливості 

становлення в умовах сучасної України / М. Патей-Братасюк,  Т. Довгунь. – Тернопіль : 
Мандрівець, 1999. – 183 с.  

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, індивідуальні завдання, 
самостійна робота (співбесіда)  

Методи і критерії оцінювання:  
 Поточний контроль (100): усні відповіді, індивідуальне завдання, співбесіда  
 Підсумковий контроль: залік 
Мова навчання: українська 
Кафедра: правознавства, соціології та політології 
 

 
 
 


