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Курс дозволить всім зацікавленим слухачам: 

 визначити сутність та специфіку феномену війни і миру; 

 проаналізувати нові виклики і загрози для українського суспільства у сучасній системі 

світової безпеки; 

 розібратися у новому типі війн   «гібридних» війнах; 

 дізнатися про особливості війн четвертого покоління, які ведуться з використанням 

спеціальної «інформаційної зброї»; 

 здійснити спробу візуального аналізу образів війни у фільмах; 

 проаналізувати феномен тероризму; 

 проаналізувати процеси (де)мілітаризації світової спільноти. 

Теми лекцій: 

1. Війна як феномен міжнародної політики. 

2. Еволюція війн. 

3. «Інформаційна зброя». 

4. Інформаційно-психологічні війни. 

5. Пропаганда та контрпропаганда. 

6. Дезінформація. ЗМІ і війна 

7. Конспірологія (теорії змови).   

8. Візуальні образи війни. Перегляд фільму про війну. Аналіз художнього фільму. 

9. Теорії насилля, агресії, ворожості та ксенофобії.  

10. Тероризм. Види тероризму у сучасному світі. 

11. Армія як соціальний інститут 

12. Міжнародна торгівля зброєю. 

13. (Де)мілітаризація світової спільноти 

14. Феномен революції. “Кольорові революції”. 

15. Мир як альтернатива війні. Безпека. Культура безпеки. Толерантність, терпимість. 

16. Світ і воєнна безпека. Українське питання у сучасній світовій геополітиці. 

Семінар 1. Написання есе «Ваше ставлення щодо розгортання збройного конфлікту в 

Україні. Аналіз позитивних і негативних наслідків війни для українського 

суспільства». 

Семінар 2. Тема: Еволюція війн. Знайомство з різними типами війн. (Аналіз матеріалів 

та усні відповіді) 

Семінар 3. Аналіз практичних ситуацій. 

Приклад кейса 1. У результаті бойових дій на територію однієї з країн Європи прибула 

група біженців в кількості 10 000 осіб. Вони планують залишитися жити в одній із держав. 

Спираючись на концепцію Р.Е. Парка, опишіть дії, які повинні зробити місцева влада для 

успішної адаптації даної групи осіб. 

Приклад кейса 2. Дайте оцінку сучасній війні в Сирії. Спробуйте здійснити порівняльну 

характеристику війни в Україні та в Сирії (причини, перебіг, способи висвітлення в ЗМІ, 

аналіз політичного режиму, міжнародний вплив і т.і.) Назвіть подібності і відмінності цих 

війн сучасності. 



Приклад кейса 3. Потреби у безпеці і соціальному порядку мають задовольняти 

інститути……(продовжіть думку). Чому порядок є базовою характеристикою структурного 

функціоналізму. Які функції мають виконувати у суспільстві названі Вами інститути? 

 

Семінар 4. Тема: Соціологія армії як альтернатива військовій чи воєнній соціології 

(Аналіз матеріалів та усні відповіді) 

Семінар 5. Презентація групової роботи студентів №1. (по 2-3 презентації на заняття) 

Семінар 6. Презентація групової роботи студентів №1. 

Семінар 7. Презентація групової роботи студентів №1. 

Семінар 8. Аналіз фільму. 

Семінар 9. Презентація групової роботи студентів №2. (по 2-3 презентації на заняття) 

Семінар 10. Презентація групової роботи студентів №2. 

Семінар 11. Презентація групової роботи студентів №2. 

Семінар 12. Тема. Українська армія. 

Розділити присутніх студентів на 3 підгрупи для виконання завдань. 

(при потребі у довшому періоді часу для підготовки перенести усні презентації на наступне 

заняття) 

 
Завдання для 1 групи студентів 

Проаналізувати соціальний інститут – сучасну армію, та зробити усну презентацію. 

 

При виконанні завдання слід діяти за наступним планом: 

а)описати структурні елементи даного інституту; 

б)надати характеристику функціям, які виконує в суспільстві інститут, а саме: назвати 

специфічні функції (явні, латентні, можливі дисфункції) та неспецифічні; 

в)пояснити, до яких типів належить інститут: сучасний чи історичний; фундаментальний чи 

інститут другого ряду; простий чи складний; політичний, економічний, соціальний (в 

вузькому сенсі цього слова), культурний; 

г)описати процес інституціалізації соціального інституту.   

 

Завдання для 2 групи студентів.  

 

Підготувати усну презентацію на тему «Зміни в українському війську за останні 500 років». 

 

Наведіть приклади воєнних змін в Україні, які можна віднести до різних типів: за рівнями 

прояву; за швидкістю та специфікою прояву. Для виконання цього завдання слід розглянути 

зміни на рівні військових інститутів та організацій та зміни, які були на соцієтальному, 

глобальному рівні. Особливу увагу слід приділити еволюційним та революційним змінам. 

Наведіть приклади процесуальних, функціональних мотиваційних та структурних військових 

змін в суспільстві.  

 

Завдання для 3 групи студентів. 



Опишіть основні елементи армії та спорту як соціальних інститутів. Вкажіть на спільні і 

відмінні характеристики цих інститутів: 

1. соціальну потребу, яку вони задовольняють 

2. функції, які вони виконують (виділити явні і приховані) 

3. установи, організації, якими вони представлені 

4. соціальні групи, які в них зайняті 

5. норми, якими регулюється поведінка цих груп 

6. соціальні статуси і ролі, людей зайнятих у них. 

Семінар 13. Здійсніть аналіз інформації поданих в ЗМІ щодо війни в Україні і світі за 

останній тиждень. Усні доповіді. 

Семінар 14. Толерантність і ненасильницький мир. 

Семінар 15. Революції  

П. Штомпка про революції. 

Завдання №1. 

Спробуйте дати характеристику революційних подій на українських землях протягом ХХ ст. 

Визначте для цього певні критерії для порівняння. 

Завдання №2. 

Спробуйте здійснити порівняльну характеристику революцій ХХ ст. в Україні. 

Семінар 16. Написання есе «Здійсніть Ваш аналітичний прогноз: чи можливий світ без 

воєн у майбутньому» 

 

  



Додаткові види робіт протягом семестру 

Індивідуальне завдання – оцінюються викладачем за результатами письмової роботи, 

виконаної студентом протягом семестру, але не пізніше як до 17 травня 2019 року. 

Індивідуальний проект виконується за персональною темою. Теми не можуть 

повторюватися в групі. 

 

1. Методологічні підходи до дослідження армії. 

2. Сім’я як соціальний інститут та її вплив на соціалізацію особистості 

військовослужбовця. 

3. Профілактика суїцидальних випадків у військових колективах. 

4. Алкоголізм та наркоманія у військових колективах. 

5. Девіантна поведінка військовослужбовців. Нестатутні відносини в армії. 

6. Ціннісні орієнтації військовослужбовців. 

7. Традиції, звичаї і ритуали у системі нормативного регулювання поведінки 

військовослужбовців. 

8. (Де)мотивація вибору професії військовослужбовця і адаптація у цивільному житті. 

9. Соціальна адаптація військовослужбовців після участі у бойових діях. 

10. Найманство як соціальна проблема.  

11. Миротворчі місії. 

12. Зброя в сучасному українському суспільстві. 

13. Соціалізація та мобільність військовослужбовця. 

14. Феномен тероризму в сучасному суспільстві. 

15. Етапи військової соціальної стратифікації. 

16. Армія як соціальний інститут. 

17. Оновлення української армії у ХХI ст.: причини та головні тенденції. 

18. Основні проблеми військовослужбовців в Україні 

19. Проблеми контрактної служби в Україні. 

20. Соціальний розвиток: соціальна революція чи соціальна еволюція? 

21. Толерантність і культура миру. 

22. Чи забезпечує толерантність мир? 

23. Жінки у сучасній російсько-українській війні. 

24. Віра, релігія, церква у війні. 

25. Формування образу ворога в російсько-українській війні. 

26.  Героїчні символи війни як феномен громадської думки. 

27. Модель взаємодії армії та політики у демократичному суспільстві. 

28. Тероризм як глобальна проблема сучасності. 

29. Духовне життя суспільства і його вплив на армію.  

30. Забезпечення обороноздатності та воєнної безпеки країни. 

31. Взаємодія армії та суспільства в контексті глобальних проблем сучасності. 

32. Спортивний пейнтбол та тактичний пейнтбол. 

 

Додаткові бали з цього виду роботи Ви зможете отримати за тему, яку самостійно 

запропонуєте для аналізу, попередньо узгодивши її з викладачем. 

 

2. Командний проект – це пізнавально-аналітична робота групи студентів (2-3 людини)  

Зміст командного проекту полягає в критичному аналізі підходів з однією зі соціально-

політичної проблеми. Ціль проекту полягає в перевірці успішності засвоєння студентами 

категоріального апарату соціології  та уміння використовувати соціально-політичну уяву для 

аналізу явищ і процесів, що відбуваються у суспільстві.  

 

 



Виконання проекту передбачає командну (або індивідуальну) дослідницьку роботу за 

вибраною темою, підготовку та проведення презентації за допомогою 

мультимедійного обладнання 
 

 

 

1.Презентація проекту №1 «Дослідження соціологічними службами сучасної 

України проблем дотичних до воєнної тематики» (протестні настрої в Україні, 

ставлення до збройного конфлікту населенням України, громадська думка про 

можливі варіанти вирішення конфлікту і т.і.) 

 

2. Презентація проекту №2 «Аналіз діяльності однієї з міжнародних 

організацій з питань вивчення війни і миру» 

 

Оцінювання 

2 есе – по 10 балів – 2Х10=від 0 до 20 балів ( 1 і 16 семінарське заняття) 

Усні доповіді – 0-5 балів (від 0 до 20 балів) 

2 презентації – по 10 балів – 2Х20=від 0 до 40 балів 

Індивідуальне завдання – від 0 до 10 балів (здати не пізніше 17 травня 2019 р.) 

Аналіз фільму – від 0 до 10 балів 
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