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1. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Соціологія - багатопланова, фундаментальна дисципліна, яка є базою для осягнення основ 

людського життя, виступає передумовою формування соціального мислення, початком до 

наукового обґрунтування та аналізу суспільства, його законів та категорій. Актуальним для 

сьогодення є використання всієї різноманітності соціально-психологічної думки, за допомогою 

якої можливе успішне осягнення природи  соціальних процесів, всебічного роз’яснення 

напруженості та конфліктів у суспільстві, чинників, котрі так чи інакше, визначають соціальну 

поведінку людей. На загальносоціологічному рівні досліджуються проблеми розвитку та 

функціонування суспільства у розрізі його підсистем та головних соціальних інститутів, 

суспільства в цілому та місця в ньому людини. 
 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 Години Кредити Семестр 

III 

Всього годин за навчальним планом, з них: 90 3 90 

Аудиторні заняття, у т.ч: 30 1 30 

лекції 30  30 

лабораторні роботи -  - 

практичні заняття -  - 

Самостійна робота, у т.ч: 60 2 60 

підготовка до аудиторних занять 16  16 

підготовка до контрольних заходів 14  14 

опрацювання розділів програми, які 
не викладаються на лекціях 

12  12 

написання і захист рефератів 18  18 

підготовка до екзамену -  - 

Форма підсумкового контролю   залік 



3. СТИСЛИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета дисципліни: 

- розкрити специфіку соціологічного знання, його зв'язок з іншими суспільними дисциплінами; 

- розкрити закономірності соціології, її понятійний апарат; 

- роль соціології як науки про суспільство, як теоретичне відображення соціальних відносин, 

суспільної діяльності; 

- отримання цілісного уявлення по соціальну, політичну, економічну та духовну сферу 

суспільного життя. 

 

Завдання дисципліни «Соціологія»: 

- сприяти підготовці широко освічених, творчих та критично мислячих спеціалістів, здатних до 

аналізу та прогнозування складних соціальних проблем і оволодіння методикою проведення 

соціологічних досліджень; 

- інтегрувати гуманітарні знання в єдину систему. Формувати у майбутніх спеціалістів, 

розуміннясутностісоціальногожиттятасоціальноїструктурисуспільства, а також навичок аналізу 

соціальних явищ і процесів, соціальної діяльності та поведінки. 

- допомогти студентам оволодіти знаннями у всій багатоманітності наукових соціологічних 

напрямків, шкіл та концепцій; проаналізувати тенденції розвитку сучасного суспільства, його 

проблеми та протиріччя. 

Пререквізити дисципліни: «Історія і культура України» 

Постреквізити дисципліни: «Етика і естетика», «Психологія». 

Методи навчання: словесні (пояснення, бесіда, діалог) і наочні (ілюстрація, демонстрація), 

метод проблемного викладу. 

Форми навчання: групові, колективні 


