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1. Мета дисципліни – ознайомити студентів зі змістом, структурою, понятійно-категоріальним 

апаратом та гносеологічними можливостями соціології, оволодіти базовими знаннями з соціології, 

усвідомити сутність соціального життя та соціальних відносин. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Вміти працювати з наукової літературою та першоджерелами 

2. Здійснювати самостійно аналітичну  та пошукову діяльність 

3. Володіти елементарними навичками аналізу, узагальнення та систематизації емпіричного та 

теоретичного матеріалу щодо соціальних явищ. 

3. Анотація навчальної дисципліни. Соціологія, як наукове вивчення суспільства, у центр своєї 

уваги покладає людську взаємодію та її результати – досягнення порозуміння та конфлікти, 

конформну та девіантну поведінку, сім’ю та колектив, утворення та руйнування соціальних груп 

та зв’язків, все те, що з чим ми стикаємося у повсякденному житті. Отримані знання та навички 

можуть застосуватися студентами у вивченні спеціальних та професійних дисциплін, сприятимуть 

становленню у професійній діяльності та самореалізації майбутніх фахівців. 

4. Завдання (навчальні цілі):  

- формування концептуальної, теоретичної та методологічної бази для соціологічного пізнання 

дійсності 

- розкриття сутності загальних і специфічних соціальних законів,  

- вибір методів соціологічних досліджень, найбільш адекватних досліджуваним процесам і 

явищам,  

- вивчення соціальних механізмів, які зумовлюють функціонування і розвиток окремих сфер 

суспільного життя та громадської свідомості 

5. Результати навчання за дисципліною: 
 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 
методи і 

технології) 
викладання і 

навчання 

Методи 
оцінювання та 

пороговий 
критерій 

оцінювання  

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати понятійно-категоріальний апарат 
соціології, основи соціологічного аналізу 
суспільства та його структурних 
складових, особливості суспільства як 
сукупності сформованих способів 
поведінки і форм взаємодії (діяльності, 
відносин, поведінки, спілкування) 
індивідів та спільнот 

Лекція, 
самостійна 
робота  

контрольна 
робота,  
аналіз та 
реферування 
першоджерел, 
тест 

20 

1.2  Знати основні способи збору і одержання 
соціологічної інформації, її узагальнення, 
аналізу і інтерпретації 

Лекція, 
самостійна 
робота 

контрольна 
робота, аналіз 
та реферування 
першоджерел,  
тест   

20 

2.1 Вміти застосовувати соціологічний підхід 
для аналізу складних соціальних об’єктів, 
явищ і процесів 
 

Лекція, 
самостійна 
робота  

контрольна 
робота,  
аналіз та 
реферування 
першоджерел, 
тест 

20 

2.2 Вміти використовувати соціологічні 
знання для моделювання й прогнозування 
перебігу функціонування суспільної 
системи та її підсистем 

Лекція, 
самостійна 
робота  

контрольна 
робота,  
реферат 

20 
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4.1.  Здійснювати самостійний пошук та 
критичне опрацювання, аналіз  та 
узагальнення соціальної інформації з 
різних джерел  для виконання завдань 
самостійної роботи  

завдання з 
самостійної 
роботи 

контрольна 
робота,  
реферат 

20 

 

7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Тестові завдання – РН1.1, РН1.2, РН2.1 – 40/28 балів  

2. Підготовка та захист реферату – РН1.1, РН1.2, РН2.1, РН2.2, РН4.1. – 30/16 балів. 

3. Контрольна робота – РН1.1, РН1.2, РН2.1, РН2.2, РН3.1, РН4.1 – 30/16 балів 
 

- підсумкове оцінювання: залік. 

 

7.2 Організація оцінювання:   

1. Тестові завдання за темами 1-13 – після теми 13. 

1. Захист реферату – виконується протягом семестру, презентується на передостанньому 

занятті 

2. Контрольна робота за темами 1-11 – після теми 11 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний  план занять. 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції 
Самостійна 

робота 

1.  Соціологія як наука 2 4 

2.  Становлення і розвиток соціології  4 8 

3.  
Соціологічні парадигми аналізу суспільного 

життя 
2 4 

4.  
Соціальна активність людини: соціальна дія та 

взаємодія. Соціальні групи  2 4 

5.  Соціальна структура суспільства 2 4 

6.  Соціальні інститути та соціальні організації 2 4 

7.  Соціальна нерівність та соціальна стратифікація 4 8 

8.  
Культура і ціннісно-нормативна система 

сучасного суспільства 2 4 

9.  
Соціалізація і соціальний контроль у сучасному 

суспільстві 2 4 

10.  Девіантна поведінка 2 4 

11.  Соціальні зміни 2 4 

12.  Методи соціологічних досліджень 2 4 

13.  
Організація та проведення соціологічного 

дослідження 2 4 

 ВСЬОГО 30 60 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій – 30 год. 

Самостійна робота - 60 год. 
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2008. 

3. Червінська Т.Г. Соціологія: Навчальний посібник. – Київ:, Міленіум, 2017.  
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