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1.  ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників  Характеристика навчальної дисципліни 

 денна      заочна 

Кількість кредитів -  

ЕСТS – 2 

      денна         заочна 
                       Нормативна 

Змістових модулів -2                       Рік підготовки: 

  

Загальна кількість годин –   60       3-й           3-й 

 Семестр 

       5-й            5-й 

 

 

 

                           Лекції 

Всього годин для денної форми 

навчання (в т. ч. тижневих) :  

аудиторних – 30 

самостійна робота студента - 30 

для заочної форми навчання:  

аудиторних – 8 

самостійна робота студента - 52 

 

 

 20 год.            6 

                 Практичні, семінарські 

 10 год.            2 

                      Лабораторні 

 - год. - год. 

                  Самостійна робота 

 30 год.          52год. 

                 Індивідуальні завдання: 

 -        год. 

 Консультація 

 - год. - год. 

                    Вид контролю: 

        залік         залік 
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                                 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою викладання навчальної дисципліни «Соціологія» є ознайомлення 

студентів з основними теоретичними засадами та дослідницькими методами 

сучасної соціології. 

  Основними завданнями вивчення дисципліни «Соціологія» є: 

 формування уявлення про предмет, структуру, методологію соціології; 

 визначення специфіки соціологічного знання; соціальної сутності  та функцій 

соціології; 

 опанування поняттями суспільство, спільноти, соціальні групи, соціальна 

взаємодії, соціальні відносини; 

  дослідження питання соціальної структури та соціальної стратифікації;  

 ознайомлення з соціально-класовою, національно-етнічною і поселенською 

підструктурами. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати: 

 основні поняття, терміни, концепції соціології; 

 особливості соціологічного знання і його функціонування у суспільстві; 

 зміст і відмінності таких системоутворюючих елементів суспільства як соціальна 

спільнота, соціальна група, соціальний інститут, соціальна організація, 

особистість; 

 зміст основних структурних елементів програми соціологічного дослідження. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Соціологія» студент повинен 

уміти: 

 аналізувати суспільні явища за допомогою різноманітних теоретичних моделей 

соціальної взаємодії, соціальної структури, соціальних змін; 

 визначати зміст соціальної стратифікації та розкривати сутність основних 

стратифікаційних моделей сучасного суспільства; 

 орієнтуватися у сутності основних підходів до визначення механізмів соціалізації 

та етапів її проходження; 
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 складати програму соціологічного дослідження, мати уявлення про методи 

соціологічного аналізу. 

    Основними результатами навчання і компетентностями згідно з вимогами 

освітньо-професійної програми є: 

Фахові компетентності 

ФК1. Усвідомлення ролі культури і мистецтва в розвитку суспільних 

взаємовідносин.  

ФК7. Здатність використовувати інтелектуальний потенціал, професійні знання, 

креативний підхід до розв'язання завдань та вирішення проблем в сфері 

професійної  діяльності.  

ФК16. Здатність дотримуватись толерантності у міжособистісних стосунках, 

етичних і доброчинних взаємовідносин у сфері виробничої діяльності.  

ФК17. Здатність враховувати економічні, організаційні та правові аспекти 

професійної діяльності.  

Програмними результатами навчання дисципліни є: 

ПРН1.Здатність усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку. 

ПРН2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності 

і досягнення суспільства в процесі діяльності. 

ПРН6. Усвідомлення ролі культури і мистецтва в розвитку суспільних 

взаємовідносин. 

ПРН 21. Розвивати комунікативні навички, креативну і позитивну атмосферу в 

колективі.  

Зв’язок з іншими дисциплінами 

Викладання курсу “Соціологія” передбачає зв’язок з дисциплінами “Історія 

України”, “Правознавство”, “Філософія”, “Політологія”. 

 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Змістовий модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ, МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА 

ЕПІСТЕМОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ  СОЦІОЛОГІЇ ЯК НАУКИ  

(14 год 

Тема 1. Об’єкт-предметна сфера соціології та місце соціології як науки в 

системі знань про суспільство 

       Предметна специфіка соціології. Об’єкт та предмет соціології як науки. 

Поняття «соціальне» і «соцієтальне». Соціальна реальність. Парадигми 

визначення соціального. Плюралізм опису соціальної реальності в 

постнекласичній соціології. Макро- , мікро- і проміжний рівні соціального. 

Функції соціології: гносеологічні, праксеологічні, аксіологічні, соціальні. 

Ідеологія, соціальне замовлення, політична ангажованість соціолога і проблема 

об’єктивності соціології як науки. Соціологія і суспільна практика. Місце 

соціології в системі наук. Специфіка гносеологічного і наукового статусу 

соціології. Система соціологічного знання. Загальна соціологічна теорія і теорії 

середнього рівня, локальні теоретичні моделі. Спеціальні і галузеві соціологічні 

теорії. Проблема їх співвідношення. Галузеві соціології як об’єктні галузі 

соціологічного знання. Місце емпіричних соціологічних досліджень в системі 

соціологічного знання. Емпіричний та теоретичний рівні узагальнення в 

соціології. 

Тема 2. Виникнення та історичний розвиток соціологічного знання 

     Соціально-економічні, соціально-культурні та інтелектуальні передумови 

виникнення соціології. Періодизація розвитку соціологічної думки. Особливості 

розвитку й основні проблеми соціології ХІХ – початку ХХ століття. Класичний 

етап розвитку соціологічної думки. Академічна соціологія. Розвиток 

соціологічного знання у ХХ ст. Основні соціологічні парадигми і теорії в західній 

соціології. Постнекласичний етап. Соціологічна думка в Росії, СРСР, Україні. 

Сучасні тенденції та проблеми розвитку соціологічної думки. 

Тема 3. Методологія та методи соціологічних досліджень 

      Організація та проведення прикладних соціологічних досліджень. Сфера  

соціологічних і маркетингових дослідницьких послуг. Комерціоналізація сфери  
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прикладних досліджень. Соціологія та соціотехнологія. Критика абстрактного 

емпіризму представниками «гуманістичної соціології». Методика емпіричного 

соціологічного дослідження. Програма дослідження та її елементи. Методологія і 

методика дослідження.  

Тема 4. Суспільство як система. Соціальна реальність та її елементи 

        Методологія системного аналізу у застосуванні до вивчення соціальної 

реальності. Її переваги і недоліки. Т. Парсонс про соціальну систему. Підсистеми 

суспільства. Сфери суспільного життя. Взаємозв’язки між елементами соціальної 

системи. Погляди класиків соціологічної думки на елементарну структуру 

соціальної реальності: а) Е. Дюркґейм про «соціальні факти»; б) М. Вебер про 

«соціальні дії»; в) Г. Зіммель про «соціальні форми»; г) К. Маркс про «суспільні 

відносини». Поняття «соціальної події». Соціальні явища і процеси. Соціальна 

взаємодія. Соціальні зв’язки. Значення поглядів на елементарну основу соціальної 

реальності для епістемології соціологічного пізнання. Сучасні погляди на вихідну 

одиницю соціального. 

Змістовий модуль 2. СОЦІУМ І ЙОГО СКЛАДОВІ ЯК КОМПЛЕКСНИЙ 

ОБ’ЄКТ ВИВЧЕННЯ В СОЦІОЛОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ  

Тема 5. Соціальна структура та стратифікація суспільства. Соціальна 

мобільність та її різновиди 

     Поняття соціальної структури. Розвиток уявлень щодо соціальної структури 

суспільства. Підходи до визначення соціальної структури. Теорія соціальної 

стратифікації. Типи стратифікаційних систем. Соціальна диференціація та 

соціальна нерівність. Три основні теоретичні концепції, які обґрунтовують 

соціальну нерівність. Класовий та стратифікаційний аналіз як методологічні 

альтернативи. Поняття «страта» і «клас» в соціологічних теоріях. Відмінності між 

стратифікаційним та класовим підходами. 

     Соціальна мобільність та її різновиди. Горизонтальна та вертикальна 

мобільність. Висхідна і низхідна, індивідуальна і групова мобільність. 

Міжгенераційна і внутрішньогенераційна мобільність. Вимушена та добровільна 

соціальна мобільність. Канали соціальної мобільності. Підходи до емпіричного 
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вивчення соціальної мобільності. Соціальні зміни і соціальна мобільність. 

Соціальна мобільність в українському суспільстві. 

Тема 6. Соціальні інститути. Типологія соціальних інститутів 

     Визначення соціального інституту. Типологія соціальних інститутів. Функції 

та дисфункції соціальних інститутів. Інституціоналізація. Історичний характер 

інститутів. Процес інституціоналізації в сучасних суспільствах. 

Тема 7. Індивід в системі соціальних відносин. Соціалізація 

      Співвідношення понять «людина», «особа», «індивід», «особистість», 

«індивідуальність». Відмінності між соціологічним і психологічним підходами до 

вивчення особистості. Особистість як продукт культурно-історичного та 

індивідуального розвитку. Найбільш впливові теорії особистості. Особистість і 

соціальний характер. Соціалізація. Ціннісно-нормативні та статусно-рольові 

механізми регуляції соціальних відносин. 

     Інтегративні фактори соціальної системи. Статусно-рольові механізми 

регуляції соціальних відносин. Основні поняття концепцій соціальної регуляції та 

соціального контролю: а) соціальні норми; б) цінності. Ціннісні орієнтації; в) 

соціальні дії; г) потреби і мотиви; д) соціальні інтереси. Взаємозв’язок між 

статусом і роллю. Класифікація соціальних статусів і ролей. Соціальний контроль. 

Позитивні і негативні санкції. Феномени конформізму і нонконформізму. 

Самоконтроль як індивідуальний механізм соціальної регуляції. 

Тема 8. Культура як соціальний феномен 

     Соціологічні підходи до теоретичної інтерпретації поняття «культура». 

Культура як специфічно людське середовище існування і як спосіб соціального 

буття людини. Артефакти. Культурний комплекс. Елементи духовної культури 

(звичаї, цінності, зразки, образи, концепти, традиції, вірування, етос, картина 

світу). Соціальні функції культури. Міф як символічний універсам. Значення міфу 

в давніх та сучасних суспільствах. Політичні міфи. Роль політичних, етнічних і 

культурних міфів в «консервативних революціях». 

Тема 9. Сім’я як соціальний інститут та мала соціальна група. 
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     Сім'я як базовий соціальний інститут та мала соціальна група. Специфіка 

соціологічного вивчення сім'ї. Етапи розвитку сім’ї. Сім'я та шлюб. Соціальні та 

індивідуальні функції сім’ї. Основні категорії соціологічного дослідження сім'ї: 

умови життя, структура сім'ї, функції сім'ї. Гендерний розподіл ролей в родині. 

Форми сім'ї та різновиди шлюбу. Життєвий цикл сім'ї. Соціальні зміни і сім'я. 

Соціальні умови стабільності сім'ї та причини розлучень. Тенденції розвитку 

сучасної сім'ї (світовий і вітчизняний досвід). Сучасна сім'я в Україні: стан, 

тенденції розвитку, перспективи. 

Тема 10. Соціальний інститут освіти. Система вищої освіти в країнах Європи 

та Америки. 

     Процес інституціоналізації освіти. Функції освіти як соціального інституту. 

Освітній процес як вид соціального процесу. Характеристика і типологія освітніх 

процесів. Тенденції розвитку освітніх інституцій в Україні. Вплив глобалізації на 

освітні системи. Модернізація функцій освіти. Зміна ролі університетів у 

процесах трансформації освіти. Формування єдиного освітнього простору. Освіта 

як елемент соціальної інфраструктури розвинених країн. 

4.СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ) 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

 

Усьо

го 

 

            у тому числі 

лекц

ій 

практ

ичні 

занятт

я 

самос

т. 

робот

а 

Форми 

поточн

ого 

контро

лю 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ, МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА 

ЕПІСТЕМОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ  СОЦІОЛОГІЇ ЯК НАУКИ (13 год.) 
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Тема 1. Об’єкт-предметна сфера 

соціології та місце соціології як науки в 

системі знань про суспільство 

10 2 2 6 УО, П 

Тема 2. Виникнення та історичний 

розвиток соціологічного знання 
8 2 2 4 ПЗ, Д 

Тема 3. Методологія та методи 

соціологічних досліджень 
5 2 - 3 ПЗ, П 

Тема 4. Суспільство як система. 

Соціальна реальність та її елементи 
5 2 1 2 

УО, Д, 

Р 

Форма модульного контролю 1 – 

контрольна робота 
    КР 

Разом за змістовим модулем 1 28 8 5 15  

Змістовий модуль 2. СОЦІУМ І ЙОГО СКЛАДОВІ ЯК КОМПЛЕКСНИЙ 

ОБ’ЄКТ ВИВЧЕННЯ В СОЦІОЛОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ 

 (17 год.) 

Тема 5. Соціальна структура та 

стратифікація суспільства. 

Соціальна мобільність та її різновиди 

4 2 - 2 УО, П 

Тема 6. Соціальні інститути. Типологія 

соціальних інститутів 
4 2 - 2 УО, ПЗ 

Тема 7. Індивід в системі соціальних 

відносин. Соціалізація 
6 2 2 2 УО, Д 

Тема 8. Культура як соціальний феномен 5 2 1 2 УО, ПЗ 

Тема 9. Сім’я як соціальний інститут та 

мала соціальна група. 
8 2 2 4 УО, Д 

Тема 10. Соціальний інститут освіти. 

Система вищої освіти в країнах Європи 

та Америки. 

5 2 - 3 УО, Д 

Форма модульного контролю 2 – 

контрольна робота 
    КР 

Разом за змістовим модулем 2 32 12 5 15  
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Усього годин за семестр 60 20 10 30  

Форма підсумкового контролю - залік 

Код форми контролю: УО – усне опитування; Р – реферат; ПЗ – практичне 

завдання; П – повідомлення; Д – диспут. 

4а. Структура навчальної дисципліни(заочна форма навчання) 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин  

заочна форма  

 

Усьо

го 

 

            у тому числі  

лекц

ій 

практ

ичні 

занятт

я 

самос

т. 

робот

а 

Форм

и 

поточ

ного 

контр

олю 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6  

Змістовий модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ, МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА 

ЕПІСТЕМОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ  СОЦІОЛОГІЇ ЯК НАУКИ (4 год.) 

 

 

Тема 1. Об’єкт-предметна сфера 

соціології та місце соціології як науки в 

системі знань про суспільство 

8,5 2 0,5 6 УО, П  

Тема 2. Виникнення та історичний 

розвиток соціологічного знання 
6,5 - 0,5 6 ПЗ, Д  

Тема 3. Методологія та методи 

соціологічних досліджень 
7 1 - 6 ПЗ, П  

Тема 4. Суспільство як система. 

Соціальна реальність та її елементи 
4 - - 4 

УО, Д, 

Р 

 

 

Форма модульного контролю 1 – 

контрольна робота 
    КР  
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Разом за змістовим модулем 1 26 3 1 22  

 

Змістовий модуль 2. СОЦІУМ І ЙОГО СКЛАДОВІ ЯК КОМПЛЕКСНИЙ 

ОБ’ЄКТ ВИВЧЕННЯ В СОЦІОЛОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ 

 (4 год.) 

 

 

 

Тема 5. Соціальна структура та 

стратифікація суспільства. 

Соціальна мобільність та її різновиди 

7 1 - 6 УО, П  

Тема 6. Соціальні інститути. Типологія 

соціальних інститутів 
7 1 - 6 УО, ПЗ  

Тема 7. Індивід в системі соціальних 

відносин. Соціалізація 
6,5 - 0,5 6 УО, Д  

Тема 8. Культура як соціальний феномен 4,5 - 0,5 4 УО, ПЗ  

Тема 9. Сім’я як соціальний інститут та 

мала соціальна група. 
4 - - 4 УО, Д  

Тема 10. Соціальний інститут освіти. 

Система вищої освіти в країнах Європи 

та Америки. 

5 1 - 4 УО, Д  

Форма модульного контролю 2 – 

контрольна робота 
    КР  

Разом за змістовим модулем 2 34 3 1 30  

 
Консультація - - - -  

Усього годин за семестр 60 6 2 52   

Форма підсумкового контролю - залік  

Код форми контролю: УО – усне опитування; Р – реферат; ПЗ – практичне 

завдання; П – повідомлення; Д – диспут. 

5.ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 
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Змістовий модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ, МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА 

ЕПІСТЕМОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ  СОЦІОЛОГІЇ ЯК НАУКИ  

Лекція 1. Об’єкт-предметна сфера соціології та місце соціології як науки в 

системі знань про суспільство 

1.Соціологія як наука. 

2. Соціологічний спосіб дослідження. 

          3. Місце соціології в системі наук. 

          Література:  

          Базова: 2-3, 5 - 6.     Допоміжна: 16, 19, 22, 30, 32, 52 - 54. 

         Лекція 2. Виникнення та історичний розвиток соціологічного знання. 

1.Соціально-економічні, соціально-культурні та інтелектуальні передумови 

виникнення соціології.  

2.Періодизація розвитку соціологічної думки.  

3.Особливості розвитку й основні проблеми соціології ХІХ – початку ХХ 

століття. 

          Література:  

          Базова: 2-4, 7.     Допоміжна: 14, 20 - 21, 23, 26 – 28, 42, 44, 47, 49. 

Лекція 3.Методологія та методи соціологічних досліджень 

1.Організація та проведення прикладних соціологічних досліджень. 

2. Сфера  соціологічних і маркетингових дослідницьких послуг. 

3.Соціологія та соціотехнологія. 

           Література:  

           Базова: 2-4, 9 - 11.     Допоміжна: 22, 37, 40, 51, 56. 

Лекція 4. Суспільство як система. Соціальна реальність та її елементи 

1.Суспільство. Соціальна структура суспільства. 

2. Соціальні інститути суспільства. 

3. Соціальні явища і процеси. Соціальна взаємодія. 

          Література:  

           Базова: 2-5.     Допоміжна: 19, 22, 29, 43, 50. 
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Змістовий модуль 2. СОЦІУМ І ЙОГО СКЛАДОВІ ЯК КОМПЛЕКСНИЙ 

ОБ’ЄКТ ВИВЧЕННЯ В СОЦІОЛОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ  

Лекція 5. Соціальна структура та стратифікація суспільства. Соціальна 

мобільність та її різновиди. 

1. Поняття соціальної структури суспільства.  

2.Марксистське вчення про класи як основні елементи соціальної структури 

суспільства.  

 3.Західні соціологічні теорії соціальної стратифікації.  

 4.Соціальна мобільність. Маргіналізація індивідів і груп.  

           Література:  

           Базова: 3 - 6, 8.     Допоміжна: 15 – 16, 30, 33. 

Лекція 6. Соціальні інститути. Типологія соціальних інститутів 

1.Визначення соціального інституту.  

2.Типологія соціальних інститутів.  

3.Функції та дисфункції соціальних інститутів. 

           Література:  

           Базова: 3 - 6, 8.     Допоміжна: 15 – 16, 30, 33 

Лекція 7. Індивід в системі соціальних відносин. Соціалізація 

1.Співвідношення понять «людина», «особа», «індивід», «особистість», 

«індивідуальність».  

2.Особистість в соціології. 

           Література:  

           Базова: 2, 4, 8.     Допоміжна: 13, 15 – 16, 34 - 35. 

           Лекція 8. Культура як соціальний феномен 

1.Поняття культури та її визначення.  

2.Соціологічний підхід до вивчення культури і його специфіка.  

3.Центральні категорії соціології культури. 

           Література:  

           Базова: 5 - 8.     Допоміжна: 19, 25, 39, 50. 

Лекція 9. Сім’я як соціальний інститут та мала соціальна група. 
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1.Сім’я як соціальний інститут і мала соціальна група. 

2. Специфіка соціологічного вивчення сім’ї. 

3. Основні категорії соціологічного дослідження сім’ї, умови життя, структура 

шлюбу. 

           Література:  

           Базова: 7 - 11.     Допоміжна: 13, 27 - 28. 

Лекція 10. Соціальний інститут освіти. Система вищої освіти в країнах 

Європи та Америки. 

 1. Процес інституціоналізації освіти.  

2.Функції освіти як соціального інституту.  

3.Освітній процес як вид соціального процесу. 

           Література:  

           Базова: 1, 5, 8.     Допоміжна: 18 – 19, 22, 36, 51 - 53. 

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ з/п Назва теми Кількість годин 

Денна Заочна 

1 Соціологія як наукова дисципліна 2 0,5 

2 Історія розвитку соціологічної думки 2 0,5 

3 Суспільство як соціальна система 1 - 

4         Індивід в системі соціальних відносин 2 0,5 

5 Соціологія культури 1 0,5 

6 Сім’я як соціальний інститут та мала соціальна 

група. 

2 - 

 Р      Разом: 10 2 
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Тема 1. Об’єкт-предметна сфера соціології та місце соціології як науки в 

системі знань про суспільство 

Практичне заняття 1.Соціологія як наукова дисципліна 

1.Предметна специфіка соціології.  

2.Об’єкт та предмет соціології як науки.  

3.Поняття «соціальне» і «соцієтальне». 

Література:  

 Базова: 2-4, 7.     Допоміжна: 19, 21 - 22. 

Тема 2.  Виникнення та історичний розвиток соціологічного знання  

Практичне заняття 2. Історія розвитку соціологічної думки  

1.Класичний етап розвитку соціологічної думки.  

2.Академічна соціологія.  

3.Розвиток соціологічного знання у ХХ ст. 

 Література:  

 Базова: 2-4, 7.     Допоміжна: 14, 20 - 21, 23, 26 – 28, 42, 44, 47, 49. 

        Тема 4. Суспільство як система. Соціальна реальність та її елементи 

        Практичне заняття  3. Суспільство як соціальна система 

        1. Суспільство. Соціальна структура суспільства. 

2. Соціальні інститути суспільства. 

3. Соціальна стратифікація і соціальна мобільність. 

Література:  

 Базова: 2-5.     Допоміжна: 19, 22, 29, 43, 50. 

Тема 7. Індивід в системі соціальних відносин. Соціалізація 

Практичне заняття  4. Індивід в системі соціальних відносин 

1.Особистість як суб’єкт соціальних зв’язків. 

2.Індивід та індивідуальність. 

3.Особа та індивід. 

Література:  

Базова: 2, 4, 8.     Допоміжна: 13, 15 – 16, 34 - 35. 

          Тема 8. Культура як соціальний феномен 
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Практичне заняття  5. Соціологія культури 

1.Соціологічні підходи до теоретичної інтерпретації поняття «культура». 

2.Культура як специфічно людське середовище існування і як спосіб соціального 

буття людини.  

3.Артефакти. Культурний комплекс. 

Література:  

Базова: 5 - 8.     Допоміжна: 19, 25, 39, 50. 

Тема 9. Сім’я як соціальний інститут та мала соціальна група. 

Практичне заняття  6.Соціологія сім’ї 

1.Етапи розвитку сім’ї.  

2.Сім'я та шлюб. 

3.Соціальні та індивідуальні функції сім’ї. 

Література:  

Базова: 4, 10 -11.     Допоміжна: 27,29. 

7. САМОСТІЙНА РОБОТА 

       Самостійна робота передбачає те, що вивчення Соціології є одним з важливих 

аспектів гуманітаризації навчального процесу. Самостійна робота студентів є 

значним чинником, який формує вміння навчатися та сприяє активізації засвоєних 

знань студентами і їх реалізації. Самостійна робота студентів з «Соціології» 

включає вивчення основних питань теорії соціології, проблематику історичного 

розвитку соціології з використанням навчальної, методичної, довідкової, наукової 

літератури в позааудиторний час. Самостійна робота студентів – значна частина 

учбового процесу, що передбачає:  

- формування навичок роботи з літературою; набування досвіду наукового 

дослідження;  

- розкриття індивідуальних талантів особистості студента;  

- формування світоглядних задач;  

- набування таких якостей, як наполегливість й системність у навчанні.  
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     Значна роль самостійної роботи в підготовці спеціалістів підтверджується 

практикою вищої школи. Сьогодні самостійній роботі приділяють значне місце в 

навчальному процесі. Кількість аудиторних занять скорочують, а обсяг 

самостійної роботи збільшують. Тому варто розвивати індивідуальні форми 

учбової роботи. Вміння твердо мислити, орієнтуватися в потоці наукової 

інформації, самостійно ставити й виконувати нові завдання – вимога сьогодення. 

Самостійна робота студента близька до дослідної. Форми самостійної роботи 

студентів: 1. Підготовка доповідей. 2. Виконання практичних завдань. 3. 

Написання та захист реферату. 4. Написання конкурсних й дослідницьких робіт. 

5. Підготовка до виступів на практичних заняттях. 6. Підготовка до заліку 

навчального курсу.   

№  

теми 
Назва теми Кількість годин 

Денна Заочна 

  

1  Загальні питання теорії соціології 6 6 

2 Виникнення та історичний розвиток соціологічного 

знання 

4 6 

3 Методологія та методи соціологічних досліджень 3 6 

4 Суспільство як система. Соціальна реальність та її 

елементи 

2 4 

5 Соціальна структура та стратифікація суспільства. 

Соціальна мобільність та її різновиди 

2 6 

6 Соціальні інститути. Типологія соціальних інститутів 2 6 

7 Індивід в системі соціальних відносин. Соціалізація 2 6 

8 КульКультура як соціальний феномен 2 4 

9 Соціологія сім’ї 4 4 

10 Соціологія освіти 3 4 
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 Разом за семестр 30 52 

 

Перелік практичних навичок 

1. Формування необхідних знань в галузі соціології.  

2.Вивчення сучасної методології наукових досліджень із максимальним 

використанням їх евристичних можливостей, ґрунтовне освоєння, в тому числі із 

широким застосуванням практичної підготовки, методик збору емпіричної 

інформації, її опрацювання із використанням сучасних спеціалізованих 

програмних продуктів, методів аналізу та презентації отриманих результатів, 

визначення сфер їх прикладного застосування дозволяє сформувати 

висококваліфікованого соціолога-практика.  

3.Вміння простежити динаміку громадських настроїв, інтересів, потреб, 

соціальних і особистісних пріоритетів населення; встановити специфіку і 

тенденції розвитку громадської думки представників регіону, або специфічної 

групи населення у порівнянні з позицією населення України в цілому; визначити 

реальний стан соціального самопочуття громадян, рівень їхньої готовності до 

участі в суспільно-політичному житті регіону і країни; встановити рівень 

суспільного задоволення або конфліктності певних соціальних груп, а відтак й 

прогнозувати перспективи перебігу суспільних процесів. 

4. Формування спрямованості на вирішення прикладних завдань соціальної сфери, 

в тому числі управління соціальними процесами, а також ґрунтовна підготовка в 

області формування громадської думки методами PR.  

5.Отримання базових уявлень про сучасну методологію наукових досліджень в 

галузі соціології; методи емпіричної соціології; соціальні технології, зокрема 

методики та прийоми проведення PR-кампаній. 

6.Уміння та навики абстрактного і конкретного мислення, здатність до творчої і 

результативної праці. 
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7.Отримання здатності застосовувати знання та розуміння для розв’язання 

практичних завдань в галузі кількісних та якісних прикладних соціологічних 

досліджень. 

8.Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації отриманої з різних 

джерел. 

9.Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні 

навички з фундаментальних та професійних дисциплін в процесах отримання та 

опрацювання, представлення наукової інформації, її практичного застосування в 

соціальних технологіях. 

10.Займається збором та опрацюванням соціологічної інформації для прийняття 

управлінських рішень, планування та проведення інформаційних, рекламних, PR- 

кампаній. 

8.МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

      Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 1) За 

джерелом інформації: • Словесні: лекція (із застосуванням комп’ютерних 

інформаційних технологій), семінари, пояснення, розповідь, бесіда. • Наочні: 

спостереження, ілюстрація, демонстрація. 2) За логікою передачі і сприймання 

навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 3) За 

ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові. 4) За ступенем 

керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; самостійна 

робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних завдань. ІІ. 

Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної 

діяльності: 1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; 

створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості 

(метод цікавих аналогій тощо). 

9.  МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

   З метою визначення успішності навчання використовуються контрольні заходи, 

які визначають поточний і підсумковий контроль. 

  Форми поточного контролю: усне та фронтальне опитування, співбесіда, захист 

рефератів, письмовий контроль.  
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Форми підсумкового контролю: модульний контроль, контрольні роботи. 

10. ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ НА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ЗАЛІК 

1. Об’єкт та предмет Соціології як науки. 

2. Рівні організації соціального світу та рівні соціологічного аналізу. 

3. Функції соціології. 

4. Проблема об’єктивності соціологічного знання. 

5. Категоріально-понятійний апарат соціології. 

6. Система соціологічного знання. 

7. Основні ідеї протосоціології. 

8. Етап класичної соціології. 

9. Розвиток соціологічної думки в ХХ ст.. 

10. Соціологія на початку ХХІ ст.: ключові проблеми і тенденції розвитку. 

11. Історія розвитку соціології в Україні. 

12. Погляди класиків соціологічної думки на елементарну структуру соціальної 

реальності. 

13. Спільнота і соціальна група. 

14. Типологія соціальних груп. 

15. Взаємодія суспільства та природи. 

16. Співвідношення біологічного і соціального в людині. 

17. Евристичний потенціал теорії систем у вивченні соціальних явищ та процесів. 

18. Соціальний статус і соціальна роль. 

19. Соціальні норми, соціальні цінності, соціальні інтереси. 

20. Соціальний контроль та його механізми. 

21. Девіантна і деліквентна поведінка. 

22. Функціональність соціальних конфліктів. 

23. Соціальні інститути та їх типологія. 

24. Функції та дисфункції соціальних інститутів. 

25. Соціологічні погляди на феномен бюрократії. 

26. Вплив еволюціонізму на соціологічну рефлексію щодо суспільного поступу. 

27. Поняття соціальної структури. 
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28. Соціальна диференціація та соціальна нерівність. 

29. Поняття «страта» і «клас» в соціологічних теоріях. 

30. Відмінності між стратифікаційним та класовим підходами. 

31. Класова і стратифікаційна структура радянського суспільства. 

32. Нижчі і вищі класи. Поняття про «середній клас». 

33. Багатство і бідність. Абсолютна та відносна бідність. 

34. Соціальна мобільність та її різновиди. 

35. Канали соціальної мобільності. 

36. Співвідношення понять «людина», «особа», «індивід», «особистість», 

«індивідуальність». 

37. Соціалізація. Різноманіття теоретичних підходів до визначення соціалізації. 

38. Мікро- і макро середовище формування особистості. Фактори та агенти 

соціалізації. 

39. Етапи соціалізації особи. Їх культурно-історична релятивність та періодизація. 

40. Проблема нівелювання індивідуальності в масовому суспільстві. 

41. Поняття вільного часу та основні підходи до його вивчення в соціології. 

42. Соціологічні підходи до теоретичної інтерпретації поняття «культура». 

43. Культура і цивілізація. Культура і мова. 

44. Знакова природа культури. Знак, значення, символ, образ як елементи 

культури. 

45. Загальнолюдська культура. Культурні універсалії. 

46. Культурний аспект глобалізації. Антиглобалізм. 

47. Домінуюча культура, контркультура і субкультура. Елітарна, народна, масова 

культури. 

48. Феномен релігії. Релігія як соціальний інститут і частина культури. 

49. Мистецтво, його культурна і соціальна роль в житті соціуму. Соціологія 

мистецтва. 

50. Функції ідеології. Феномен деідеологізації. 

51. Значення міфу в сучасних суспільствах. 

52. Соціологічні погляди на природу громадської думки. 
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53. Статус емпіричних досліджень в системі соціологічного знання. 

54. Етапи підготовки та проведення емпіричного дослідження. 

55. Основні методи збору первинної соціологічної інформації. Їх переваги та 

недоліки, особливості застосування. 

56. Програма соціологічного дослідження та її головні складові елементи 

(рубрики). 

57. Випадкові і систематичні похибки вимірювання. 

58. Якість і надійність соціологічної інформації. 

59. Вибірковий метод в соціології, його теоретичне підґрунтя. 

60. Презентація результатів соціологічних досліджень в ЗМІ. 

61. Соціологія сім’ї. 

62.Соціологія освіти. 

12.РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

 

Практичні Самостійна 

робота 

Залік 

40 (максимум) 30 (максимум) 30 

 

         Підсумкове оцінювання навчальної дисципліни «Соціологія» здійснюється 

за 100-бальною шкалою (де 30 балів підсумковий контроль – залік).        

         Умови допуску до підсумкового заліку:  

- Відсутність заборгованості з практичних занять;  

- Позитивні бали за практичні та самостійні роботи. 

13.РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ СТУДЕНТОМ 

ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ  

Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах оцінці за 

національною шкалою та шкалою ECTS 

Шкала оцінювання: національна та ЕСТS( згідно з «Положенням про 

організацію освітнього процесу ДП «Київський хореографічний коледж») 

Сума балів за всі 

форми 

Оцінка Оцінки за 

національною шкалою 

Оцінки за національною 

шкалою 
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навчальної 

діяльності 

ЕСТS Для іспиту, 

курсового 

проекту 

(роботи), 

практики 

 

Для заліку 

90-100 А 5 (відмінно) (відмінне 

виконання лише з 

незначною кількістю 

помилок) 

  5 

(відмінно) 

 

 

зараховано 

82-89 В 4 (дуже добре) (вище 

середнього рівня з 

кількома помилками) 

  4 (добре) 

74-81 С 4 (добре) (в загальному 

вірне виконання з 

певною кількістю 

суттєвих помилок) 

64-73 D 3 (задовільно) 

(непогано, але зі 

значною кількістю 

недоліків) 

  3 

(задовільно) 

60-63 E 3 (достатньо) 

(виконання задовольняє 

мінімальним критеріям) 

35-59 FX 2 (незадовільно) з 

можливістю перездачі 

  2 

(незадовіль

но) 

Не зараховано 

з можливістю 

повторного 

складання 
1-34 F 2 (незадовільно) з 

обов’язковим 

повторним курсом 

2 

(незадовіль

но) 

 

Критерії оцінки знань студентів з дисципліни «Cоціологія» 

    «Відмінно» – повна, логічна, аргументована, проілюстрована прикладами 

відповідь, яка свідчить про самостійність мислення студента, міцне засвоєння ним 
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навчального матеріалу, вміння пов’язати його з практикою, робити узагальнення 

та висновки. Чітке визначення студентом основних понять і категорій соціології , 

студент вільно і творчо володіє матеріалом, визначеним програмою, має 

діалектичне мислення, аргументовано, науково аналізує соціологічні проблеми, 

об’єктивно оцінює досягнення соціологічної науки та її вплив на розвиток та 

формування світогляду епохи та майбутнього. Вміє використовувати різноманітні 

джерела знань , вміє застосовувати знання при вирішенні професійних питань. 

Уміє вдаватися до діалогу , доводити власну громадську та світоглядну позицію. 

Виконав 100% обсяг самостійної роботи. Брав участь у семінарах, підготував і 

захистив реферат.  

«Добре» - студент добре володіє матеріалом, але має незначні ускладнення при 

відповіді, потребує незначної допомоги викладача при виборі напрямку відповіді 

та допускає незначні помилки, неточну аргументацію. Оцінювання подій, ідей, 

досягнень філософської думки більш емоційне , ніж наук. Виконав 100% обсягу 

самостійної роботи. Брав участь у семінарах, підготував і захистив реферат. 

«Задовільно» - студент користується лише окремими знаннями дисципліни, 

порушує логіку відповіді, відповідь недостатньо самостійна, допускаються суттєві 

помилки в знаннях та поясненні питань дисципліни, мова спрощена , оцінювання 

досягнень філософської думки лише емоційне, ніж наукове. Викладач постійно 

коректує відповідь студента. Студенту важко підтримувати бесіду , не вистачає 

доказів для обґрунтування власного погляду. Виконав не менше 70% самостійної 

роботи. 

 «Незадовільно» - студент не володіє необхідними знаннями, не володіє 

практичними навичками дисципліни. Виконав менше 50 % самостійної роботи.  

14. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Соціологія» включає: 

нормативні документи Міністерства освіти і науки України; 

методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з 

дисципліни «Соціологія»; 
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підручники, навчальні та навчально-методичні посібники зі списку основної 

літератури з навчальної робочої програми дисципліни; 

конспект лекцій на паперових носіях; 

конспект лекцій на електронних носіях; 

мультимедійні презентації до тем дисципліни «Соціологія»; 

плани лекційних та семінарських занять; 

вказівки до виконання усіх видів робіт, передбачених робочою навчальною 

програмою; 

пакет завдань для проведення заліку; 

презентації. 
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1.Електронна бібліотека НПУ імені М.П. Драгоманова – https://www.npu.edu.ua  
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