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І. Мета та зміст навчальної дисципліни 

Упродовж багатьох століть на політичний розвиток людського суспільства впливали дві 

протилежні тенденції - створення світових імперій і національних держав. Тривалий час 

інтеграційні процеси, яких вимагає розвиток світового господарства, відбувалися шляхом 

створення велетенських наддержав - імперій, де можна було мобілізувати великі трудові і 

фінансові ресурси, створити місткий внутрішній ринок. Але поступово почала домінувати 

тенденція створення порівняно невеликих держав на національній основі, яка остаточно 

перемогла у XX ст. Боротьба цих двох напрямків світового політичного розвитку постійно 

призводить до виникнення міжнаціональних суперечностей, які дуже часто вирішується за 

допомогою воєн. 

Мета дисципліни – формування у студентів концептуального уявлення про політичні 

проблеми сучасності. Навчитись виявляти проблеми сучасного соціуму, причини їхнього 

виникнення та шляхи подолання, запобігання чи вирішення. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності соціальної організації, 

соціальної життєдіяльності та соціального розвитку людини та суспільства.  

Основні завдання вивчення дисципліни: формування у студентів знань та уявлень про 

основні закономірності політичних явищ, шляхи отримання та використання результатів 

досліджень у різних видах професійної та соціальної діяльності. 

ІІ. Перелік знань і умінь, яких набуде студент після опанування даної дисципліни: 

Програмні результати навчання: 

Знати кодекс професійної етики, розуміти соціальну значимість та культурні аспекти 

інженерії програмного забезпечення і дотримуватись їх в професійній діяльності. 

Перелік компетентностей, яких набуде студент після опанування даної дисципліни: 

Здатність працювати в команді. 

Здатність діяти на основі етичних міркувань. 

Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства і громадянина в Україні. 

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства. 
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