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Пререквізити навчальної дисципліни: знання української мови (за
професійним спрямуванням), філософії, історії української державності тощо.
Постреквізити: викладання дисциплін - культурологія, правознавство, основи
маркетингу, історія та філософія техніки тощо.
Характеристика дисципліни
Призначення навчальної дисципліни: «Соціологія» є дисципліною циклу
загальної підготовки. Вивчення соціології як суспільної дисципліни дасть
можливість систематизувати та упорядкувати все різноманіття форм людського
суспільства, діяльності, зрозуміти ті складні зміни, що відбуваються в
духовному, економічному, політичному житті сучасного суспільства.
Соціологія як наука занурює у світ духовних цінностей, дозволяє осмислити як
єдиний комплекс суспільного і духовного життя людини, етнічні та національні
норми і цінності, дає можливість долучитися до скарбниць мудрості й досвіду,
надбаних людством протягом тисячоліть.
Метою викладання навчальної дисципліни “ Соціологія” є формування у
здобувачів освіти уміння використовувати соціологічний підхід як важливий

засіб, дійовий інструмент аналізу складних соціальних проблем у всіх сферах
життя, а головне в діяльності виробничих організацій.
Завдання курсу - згідно з вимогами освітньої програми здобувачі
освіти повинні
Знати:
місце соціології в системі соціальних наук; загальну характеристику
суспільства як цілісної системи та її складових елементів; предмет, структуру,
функції, принципи, методи, основні категорії та закони соціології як науки;
особливості становлення соціології як самостійної науки; структуру та 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 в контексті
системного підходу з елементами структурно-функціонального аналізу;
володіти основними соціологічними термінами, користуватися ними;
користуватися всіма доступними джерелами знань, вміти самостійно
відшукувати інформацію за темою.
Навчальна дисципліна направлена на досягнення компетентностей
освітньої програми:
ЗК.1 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства,
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства
та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод
людини і громадянина в Україні.
ЗК.2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові
цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та
закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі
знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій,
використовувати різні види та форми рухової активності для активного
відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК.3 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу до пошуку,
оброблення та аналізу інформації з різних джерел, використання
інформаційних та комунікаційних технологій.
ЗК.6 Знання та розуміння предметної області та розуміння професії. Здатність
бути критичним і самокритичним.
ЗК.7 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. Здатність
працювати в команді виявляти, ставити та вирішувати проблеми та приймати
обґрунтовані рішення.
ЗК.8 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
Навчальна дисципліна направлена на забезпечення результатів навчання:
ПРН1. Застосовувати у професійній діяльності знання із загальнотехнічних,
гуманітарних та природничих наук, реалізувати ідеї, концепції з метою
використання у професійній діяльності
ПРН3. Демонструвати повагу до етичних принципів, своєю поведінкою
впроваджувати етичні норми взаємовідносин в колективі, які сприяють
досягненню виробничої мети. Проявляти самостійність і відповідальність у
роботі. Вміння працювати в колективі.

ПРН4. Володіти основними термінами та поняттями права, політичного
устрою, знаннями філософії, основ здоров’я, інформаційних технологій, що
сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до
етичних цінностей, розуміння причиннонаслідкових зв’язків розвитку
суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності.
План вивчення навчальної дисципліни
Форма
Завдання до
№
Назва теми
вивчення та
самостійної роботи
тижня
кількість годин
студента (СРС)
1. Дискусії в суспільній
науці про предмет
соціології.
2.Соціальні
закони,
Лекція (2 год), категорії та поняття
Соціологія як наука. Об’єкт,
Семінарське
соціології.
1.
предмет, функції соціології. заняття (2 год), 3.Структура і рівні
СРС (2 год)
соціологічного знання.
4.Місце соціології в
системі
суспільствознавства, її зв’язок з ін
шими науками.
1.
Соціологічна
концепція
Е.
Дюркгейма.
М.
Історія розвитку соціології в
Лекція (2 год), Вебера. П. Сорокіна.
2.
країнах Західної Європи та
СРС (4 год)
2.
Соціологічні
США
погляди І. Франка. М.
Грушевського,
М. Драгоманова
1.
Трансформація
системи
соціальних
інститутів у сучасній
Ук раїні.
2.
Студентство
як
Лекція (2 год),
Історія становлення та
соціально-професійна
Семінарське
3.
розвитку соціологічної думки в
група та її роль у сучас
заняття (2 год)
Україні
ному
українському
СРС (2 год)
суспільстві.
3. Соціальні витоки
середнього класу в
Україні
та
його
соціальна роль.
1. Характерні риси й
особливості,
що
Суспільство як соціальна
Лекція (2 год), визначають су-во.
4.
система, його соціальна
СРС (2 год)
2.
Основні
віхи
структура
становлення су-ва.

5.

Особистість в системі
суспільних зв’язків.

Лекція (2 год),
Семінарське
заняття (2 год)
СРС (2 год)

6.

Соціологія культури

Лекція (2 год),
СРС (2 год)

Соціологія конфлікту

Лекція (2 год),
Семінарське
заняття (2 год)
СРС (2 год)

8.

Соціологія сім’ї

Лекція (2 год),
Семінарське
заняття (2 год)
СРС (4год)

9.

Соціологія молоді

Лекція (2 год),
СРС (2 год)

10.

Економічна соціологія.

Лекція (2 год),

7.

1.Соціальний статус та
соціальна роль.
2. Статуси у сучасному
індустріальному
суспільстві
3Соціальна типологія
особис тості.
4. Основні напрямки
соціології особистості
у сучасних умовах
1.
Емоційні
та
раціональні
складові
системи культури
2. Традиційна культура
і народна
3.
Франкфуртська
школа
4. Масова культура
1. Види конфліктів
2. Структурні елементи
конфлікт
3. Стратегії виходу із
конфлікту.
4. Соціальні конфлікти,
що
домінують
в
Україні
1. Соціальні функції
шлюбу і сім’ї у
суспільстві
2. Основні причини
кризи сучасної сім’ї
3.Ззміни, які відбулися
в українській сім’ї за
останнє століття за
параметрами: а) тип,
структура сім’ї; в)
система лідерства; б)
розподіл ролей; г)
система функцій.
1.
Сутнісні
риси
молоді.
2. Основні проблеми
соціального розвитку
студентської молоді.
3. Основні тенденції
самовизначення
молоді.
Принципи управління

Соціологія праці та
управління.

СРС (4 год)

11.

Соціологія релігії

Лекція (2 год),
Семінарське
заняття (2 год)
СРС (4 год)

12.

Соціологія освіти

Лекція (2 год),
СРС (4 год)

13.

Соціологія міста і села

Лекція (2 год),
СРС (4 год)

14.

Методи збирання та аналізу
соціологічної інформації

Лекція (2 год),
СРС (4 год)

Експериментальні методи в
соціології

Лекція (2 год),
Семінарське
заняття (2 год)
СРС (4 год)

15.

соціальними
процесами.
Особистість сучасного
керівника та методи
підвищення
ефективності
його
праці та взаємодії з
трудовим колективом.
Соціальні технології та
їх роль у розвитку
трудового колективу.
Зародження
релігії,
значення
та
перспективи релігійних
вподобань. Релігійна
ситуація в світі та
Україні. Законодавча
база України. Свобода
совісті
та
віросповідання.
Світова криза освіти та
її прояви в Україні.
Поняття
«криза
освіти».
Болонський
процес його переваги
та
недоліки.
Стан
освіти в Україні.
Відмінності міського
та сільського способів
життя.
Поняття
урбанізації та основні
теорії
урбанізму.
Особливості процесу
урбанізації в Україні.
Аналіз документів,
Анкетування,
соціометрія, інтерв'ю,
спостереження,
експеримент.
Типи вибірки
Вимоги до анкети.
Основні
вимоги
висуваються
до
висновків, пропозицій
та
рекомендацій
соціологічного
дослідження.
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2. Сірий Є. В. Соціологія: загальна теорія та методологія, історія розвитку,
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6. Піча В.М. Соціологія: терміни, поняття, персоналії. Словник-довідник. Київ:
Новий світ, 2003. 292 с.
7. Пилипенко В.Є., Вишняк О.І., Куценко О.Д. та ін. Спеціальні та галузеві
соціології. Київ, 2004. 234 с.
8. Сірий Є.В. Соціологія. К., 2004. 245 с.
9. Соціологія: короткий енциклопедичний словник / В.І. Волович та ін.
Київ,1998. 243с.
Інформаційні ресурси
1. https://zhatk.zt.ua
Контроль знань. Планується проведення поточного контролю під час
аудиторних занять, контроль якості виконання СРС; участь у семінарах;
підсумкова атестація у формі письмового заліку.
Поточний контроль
- 20%
Контроль СРС
- 20%
Участь у семінарах
- 30%
Поточний і рубіжні контролі не менше 60%. Підсумковий контроль не
менше- 30%.
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі види
Оцінка ECTS
навчальної діяльності
90 – 100

А

Оцінка за національною шкалою
відмінно

82-89
74-81
64-73
60-63

В
С
D
Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю
повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням дисципліни

добре
задовільно

Політика курсу
Курс передбачає індивідуальну та групову роботу. Обов'язкове
відвідування занять, активна участь в обговоренні питань, попередню
підготовка до лекцій і семінарських занять.
Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у
встановлений термін. Якщо здобувач вищої освіти відсутній з поважної
причини, він презентує виконані завдання під час консультації викладача. Під
час роботи над індивідуальними завданнями не допустимо порушення
академічної доброчесності.

