
 
СОЦІОЛОГІЯ 

Мета курсу – ознайомлення студентів з об'єктом, предметом, 
структурою, категоріальним апаратом соціологічної науки, історичним 
розвитком соціологічної думкив Західній Європі і на Україні, з питаннями 
методології, методики та технології конкретно-соціологічних досліджень, а 
також зі специфікою застосування результатів соціологічних досліджень та 
соціальних технологій у практичній діяльності;формування у студентів 
наукового соціологічного мислення, тобто здатності до розуміння і 
інтерпретації суспільних процесів і явищ.  

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як 
політологія, основи системи К.С. Станіславського в майстерності актора, 
філософія, історія українського театру тощо.  

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність визначати і грамотно використовувати основні 
категорії системи соціологічних знань; визначати місце і роль людини в 
системі соціальних зв'язків; здатність грамотно використовувати інструменти 
соціології для ефективного вирішення соціальних проблем і зняття 
соціальних протиріч; визначати проблеми соціалізації особистості в умовах 
ринкових відносин; усвідомлення культурного розмаїття суспільств та 
викликів взаємодії в міжкультурному контексті . 

 Програмні результати навчання:  
знати: сутність об‘єкту й предмету соціології, її функції та структуру 

соціологічного знання; базисні структурні елементи соціального простору, 
основи теорії соціальної мобільності; поняття та структурні елементи 
особистості, роль процесів соціалізації та виховання у механізмі формування 
особистості; поняття, функції та структуру культури, її роль в регламентації 
соціальної поведінки; сутність девіації та види девіантної поведінки, поняття 
та форми соціального контролю; основні типи суспільств та теорії, які 
пояснюють зміни у суспільствах, форми та фактори соціальних змін. 

 уміти: описувати соціальні процеси та явища, їх чинники та складові 
за допомогою базових соціологічних понять; виявляти проблеми, що 
виникають при виконанні соціальних ролей; аналізувати соціологічну 
інформацію щодо поведінки особистостей, розвитку соціальних інститутів; 
надавати характеристику основних соціальних груп у сучасному суспільстві, 
розкривати особливості їх мобільності. 

 володіти: навичками застосовування на практиці соціологічних знань 
та умінь;  визначення найбільш прийнятних підходів для пізнання, аналізу і 
опису явищ і процесів сучасного суспільства; аналізувати і корегувати умови 
формування індивідуальності в сучасному суспільстві. 

Зміст навчальної дисципліни:  
Теоретико-методологічний підхід. Соціологія в контексті сучасного 

суспільства. Специфіка та значення соціології як науки. Організація та 
методика конкретного соціологічного дослідження. Суспільство як система: 
сутність і проблеми розвитку.  



Моделювання підходів у соціології. Соціальна структура суспільства та 
соціалізація особистості. Проблеми соціальної нерівності. Поняття, структура 
та соціалізація особистості. Соціальні інститути: сутність, функціонування, 
проблеми трансформації. Сім’я як соціальний інститут.  

Аналіз і вдосконалення підходів у соціології. Соціальне управління і 
значення соціальної інформації в управлінському процесі. Етнічна структура 
суспільства. Соціологія молоді. Соціологія економічних відносин.  

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг 90 годин, у тому числі 36 години аудиторних навчальних занять і 54 
годин самостійної та індивідуальної роботи  

Форма семестрового контролю: іспит 
 
 


