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Анотація дисципліни 

Дисципліна «Соціологія» є вибірковим курсом, програма вивчення якого 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за 

спеціальністю 014 Середня освіта (Історія). Дисципліна „Соціологія” дає 

можливість ознайомитися з основними теоретичними засадами та дослідницькими 

методами сучасної соціології, котра пов’язана з такими дисциплінами, як: історія, 

політологія, філософія, економіка, право, психологія, релігієзнавство, 

культурологія тощо. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни „Соціологія” є соціальні 

механізми функціонування і розвитку суспільства; вивчення соціальних спільнот та 

їх місця у системі соціальних зв’язків; особливості таких соціальних сфер та 

інститутів як культура, політика, родина, наука, освіта тощо. 

Мета і завдання дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни „Соціологія” є формування у 

студентів знань про основи становлення і розвитку сучасного українського 

суспільства; вмінь і навичок соціологічного аналізу суспільних явищ та процесів; 

теоретичної суспільствознавчої бази, необхідної у оволодінні іншими 

гуманітарними дисциплінами. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

 сформувати у студентів систему знань про суспільство як цілісну систему, про 

основні соціальні структурні елементи, про процес соціалізації особистості у 

суспільстві;  

 навчити розуміти і використовувати у майбутній професійній діяльності основні 

теоретичні і практичні положення соціології, а також дані соціологічних 

досліджень;  

 розвивати потребу у оновленні наукових знань про нові явища суспільного життя, 

формувати соціологічну культуру. 

Згідно з  вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

 знати: 

 предмет, структуру, функції, принципи, методи, основні категорії соціології як 

науки; 

 загальну характеристику суспільства як цілісної системи та її складових; 

 структуру і зміст спеціальних соціологічних теорій; 

 послідовність розробки програми соціологічного дослідження; 

 основні методи збору, обробки, аналізу результатів соціологічного дослідження; 



 шляхи реалізації результатів соціологічних досліджень і соціальних технологій у 

суспільній практиці; 

 вміти: 

 пояснювати, оцінювати, узагальнювати знання про суспільство; 

 володіти основними соціологічними термінами, користуватися ними під час 

виступів на семінарах, в дискусіях, диспутах тощо; 

 користуватися всіма доступними джерелами знань, самостійно добирати матеріал 

для реферату, відповіді, самостійної роботи; 

 використовувати в роботі інформаційні матеріали засобів масової комунікації, в 

тому числі комп’ютерні джерела інформації;  

 брати участь в організації та проведенні соціологічних опитувань; 

 використовувати на практиці результати соціологічних досліджень при 

діагностуванні причин соціальних конфліктів у сім’ї, колективі, на виробництві; 

 сприяти розв’язанню міжособистісних і трудових конфліктів, виконуючи роль 

медіатора. 

 

Очікувані результати навчання 

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти дисципліна забезпечує набуття 

здобувачами вищої освіти компетентностей інтегральних, загальних та спеціальних 

(фахових). Інтегральна компетентність передбачає здатність розв’язувати складні 

задачі і проблеми у галузі професійної діяльності та у процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій. 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК1. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями на основі абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу соціальних процесів і явищ. 

ЗК6. Вміння виявляти, аналізувати та пропонувати вирішення соціальних проблем.  

ЗК7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.   

ЗК8. Здатність працювати в команді, вести наукові дискусії, переконувати та 

впливати на інших, демонструвати широкий спектр пізнавальних та 

інтелектуальних навичок. 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 

СК1. Здатність аналізувати соціальні явища, процеси, протиріччя, проблеми та 

тенденції розвитку сучасного суспільства. 

СК2. Здатність вивчати та аналізувати соціальні відносини, елементи соціальної 

структури, різноманітні прояви соціальної стратифікації та соціальної мобільності, 

соціальної диференціації.  

СК5. Здатність об’єктивної оцінки діяльності людини та соціальних спільнот з 

точки зору їх соціальної ефективності, адекватності потребам та інтересам 

суспільства.  

СК6. Здатність виявляти та аналізувати причини виникнення кризових та 

конфліктних ситуацій в соціальній сфері, визначати оптимальні шляхи їх 

врегулювання.  

 



Інтегративні кінцеві програмні результати навчання,  

формуванню яких сприяє навчальна дисципліна 

Програмні результати навчання 

(ПРН) 

ПРН1. Застосовувати критичне мислення, раціональну аргументацію, аналіз та 

синтез.  

ПРН7. Проводити пошук, оброблення та аналіз фактів, даних та інформації з різних 

первинних та вторинних джерел.  

ПРН11. Аналізувати соціальні явища, процеси, протиріччя, конфлікти, проблеми 

тенденції розвитку сучасного суспільства.  

ПРН12. Вивчати та аналізувати соціальні відносини, елементи соціальної 

структури, різноманітні прояви соціальної стратифікації та соціальної мобільності, 

соціальної диференціації.  

 

 

Очні консультації: за попередньою домовленістю з викладачем щосереди, з 

8.00 до 9.30.  

Он-лайн консультації: за попередньою домовленістю з викладачем 

щочетверга, з 8.00 до 9.30.  

E-mail викладача: lesvit@ukr.net 

mailto:lesvit@ukr.net

