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Опис дисципліни 
Дисципліна «Cоціологія» спрямована на формування у бакалаврів базових 
теоретичних знань, які дозволяють сформувати уявлення щодо природи 
суспільства як соціальної системи та навичок  здійснення відбору необхідних 
методів для проведення опитувань і аналізу одержаної інформації, вмінь 
працювати з різними джерелами інформації, навиків індивідуальної та групової 
роботи при засвоєнні учбового матеріалу, вмінь аргументовано відстоювати 
свою позицію. 

Структура курсу 
 

Години 
(лек./сем.) 

Тема Результати навчання Завдання 

2/2 1. Соціології як 
наука  

Знати предметну область 
дослідження соціології, її 
структуру та категоріальний 
апарат.  Знати види та методи 
соціологічних досліджень. 
Вміти застосовувати методи 
соціологічних досліджень у 
проведенні власних наукових 
досліджень та представляти їх. 
Вміти аналізувати 
міждисциплінарні зв’язки 
соціології та їх особливості.   

Задачі, 
тести, 
презентації

2/2 2. Історія Знати основні етапи та напрями  Задачі, 
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становлення та 
формування 
соціологічної думки

розвитку соціології. 
Сформувати знання про основні 
етапи становлення соціологічної 
науки, основні теоретико-
методологічні підходи до 
аналізу суспільства, його явищ 
та процесів. Вміння працювати з 
джерелами інформації та 
аналізувати інформацію.  

тести, 
презентації

2/2 3. Суспільство як 
соціальна система 

Сформувати знання про 
суспільство як соціальну 
систему, його базові 
компоненти та  основні напрями 
дослідження суспільства у 
соціології. Скласти уявлення 
про різновиди соціальних 
систем та соціальних змін. 
Знати  соціальну структуру 
суспільства, її різновиди та 
структурні елементи. Навики 
аналізу основних структурних 
компонентів суспільства та 
різних видів соціальних змін. 

Кейси, 
задачі, 
презентації

2/2 4. Особистість в 
системі соціальних 
відносин  

Знати соціологічні концепції 
особистості, структуру та 
соціальну типологію 
особистості, різні форми 
соціальних відхилень у 
поводженні. Навики аналізу 
соціальних типів особистості, їх 
способу життя та умов 
формування. Розрізняти основні 
моделі адаптації людини до 
соціальних умов. 

Задачі, 
тести, 
презентації

2/2 5. Культура  та 
масова комунікація 
як соціальні явища 

Знати складові елементи 
культури та масової комунікації, 
основні методологічні підходи 
до аналізу культури та масової 
комунікації. Розкривати зміст та 
здійснювати аналіз 
соціокультурних процесів. . 
Володіти навиками аналізу 
змісту сучасних масових 
комунікацій та їх впливу на 

Задачі, 
тести, 
кейси, 
презентації



процеси віртуалізації  
суспільства. 

2/4 6. Соціологія молоді 
та сім’ї  

Знати основні категорії 
соціології молоді та сім’ї, 
структуру молоді як соціально-
демографічної спільноти, моделі 
адаптації сучасної молоді до 
динамічного соціального 
середовища, структуру та типи  
сучасної сім’ї. Вміти 
аналізувати  явища пов’язані з 
процесами адаптації сучасної 
молоді до умов  суспільного 
розвитку та природу 
стабільності сучасної сім’ї. 

Задачі, 
тести, 
презентації

2/2 7.Соціологія 
конфлікту 

Знати природу та структуру 
конфлікту, особливості його 
динаміки та основні способи 
управління. Вміти аналізувати 
різні типи конфліктів на рівні 
міжіндивідуальних та 
міжгрупувих відносин. Навики 
використання основних методів 
управління різними типами 
конфліктів на мікрорівні 
соціальної взаємодії.   

Задачі, 
тести, 
презентації
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Політика оцінювання 
 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із 
порушенням термінів без поважних причин, оцінюються відповідно до 
критеріїв якості знань. Перескладання модуля відбувається із дозволу деканату 
за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).  

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи 
перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними 
текстовими запозиченнями не більше 20%.  

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим 
компонентом оцінювання, за яке нараховуються не більше 5 балів. За 
об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування, участь в 
представленні соціального проекту) навчання може відбуватись в он-лайн 
формі за погодженням із викладачем.  

Оцінювання 
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Опитування під час занять – усно  20 

Модуль 1 (теми 1-8) – розв’язки практичних задач, 45 



презентації до тем 

Відвідування занять 5 

Самостійна робота 30 
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