Кафедра політології
Аналіз соціальних систем
Назва вибіркової дисципліни

Тип дисципліни:
вибіркова
Семестр: 5 або 6 (бакалавр)
Обсяг дисципліни:
загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3);
аудиторні години – 30 (лекції – 14, семінарські – 16 )
Лектор: доц. Четверикова Лариса Олегівна (ел. адреса Lchetverikova@bk.ru )
Результати навчання:
знати:
 історію виникнення та головні поняття системного аналізу;
 сутність соціальних систем, їх види, базові характеристики та ієрархію;
 сутність суспільства як системи, характеристики зв’язків, взаємодій та відносин суспільства як
системи;
 методи та методики аналізу соціальних систем
вміти:
 аналізувати соціетальну систему, її структуру, зв’язки;
 досліджувати та аналізувати динаміку соціальних змін;
 застосовувати різні методи та методики аналізу соціальних систем.
Анотація навчальної дисципліни:
Мета: Оволодіння студентами понятійно-категоріальним апаратом щодо дослідження соціальних систем,
їх ієрархії, базових характеристик; розширення і поглиблення знань з приводу еволюції й особливостей
сучасного стану розвитку суспільства як соціальної системи; напрацювання умінь і навичок застосування
різних методів та методик аналізу соціальних систем.
Завдання: Розглянути сутність, еволюцію та основні принципи системного підходу та структурнофункціонального аналізу; сформувати у студентів розуміння особливостей застосування системного підходу
в політичній науці; розглянути та проаналізувати стан та особливості соціальних систем; розглянути
суспільство як соціальну систему, дослідити її динаміку
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Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, консультації, самостійна робота, навчальні
дискусії, навчальні конференції.
Форма звітності: залік
Мова навчання: українська
Спеціальність (спеціалізація): соціологія, психологія, міжнародні відносини, міжнародна інформація,
міжнародна економіка, міжнародне право, країнознавство, журналістика, туризм
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