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Анотація навчальної дисципліни 

Курс “соціологія” розглядається як складова частина загального циклу суспільно-гуманітарних 

дисциплін, що вивчаються у вищому навчальному закладі. Особливість і важливість знань 

соціології полягає у її предметі – в зв’язках та взаємодіях, що виникають в середині суспільства, а 

також взаємовідносинах між людиною та суспільством та різними суспільствами 

Мета  курсу полягає у ознайомленні студентів з історією соціологічної думки  та проблемним 

полем сучасної української та світової соціології. З неї витікають наступні завдання: 

1. вміння оперувати теоретичним та фактичним матеріалом з курсу "соціологія"; 

2. розуміти механізми процесів, що відбуваються  в сучасному суспільстві та в його підсистемах; 

3. вміти використовувати знання з соціології як засіб гуманітаризації навчального процесу та 

виховання студентів, формування їх як особистостей. 

Засвоївши курс “соціологія” студенти повинні знати: предмет дисципліни, її структуру, функції, 

категоріальний апарат, сутність основних концепцій щодо розвитку суспільства, основні етапи 

світової та вітчизняної соціології, сучасні тенденції розвитку соціологічної думки;  вміти: 

працювати з соціологічною літературою, ідентифікувати соціологічні тексти з певними 

концепціями, аргументовано висвітлювати сутність будь-якої соціологічної проблеми у виступах 

під час семінарських занять, на студентських наукових конференціях. 

Струкутура курсу. Курс соціології будується на традиційних засадах академічної освіти і 

спирається на послідовне вивчення кращих зразків соціологічної думки, які викладаються у 

лекційному курсі і вивчаються за класичними текстами  та за підручниками.  Курс соціології  

передбачає проведення практичних занять у формі семінарів, написання контрольних модульних 



робіт з метою навчання розуміння соціологічної проблематики, а також для кращого засвоєння і 

перевірки знань із зазначеного предмету.  

Для більш ефективної комунікації з метою розуміння структури навчальної дисципліни та 

засвоєння матеріалу використовується електронна пошта,  Googl meеt, Zoom. Під час 

навчання та для взаємодії зі студентами використовуються сучасні інформаційно-

комунікаційні та мережеві технології для вирішення навчальних завдань. 

Перелік тем 

Тема 1. Предмет соціології  

Семінар Структура соціологічного знання  

Тема 2 Соціальна структура суспільства. 

Семінар   Соціально-етнічна структура суспільства 

Тема 3. Огюст.Конт – родоначальник соціології 

Семінар. Соціальна теорія марксизму  

Тема 4. Соціологічний реалізм Е.Дюркгейма  

Семінар. Німецька формальна соціологія  

Тема 5. Соціологія М.Вебера. 

Семінар. Вебер «Протестантська етика  і дух капіталізму» 

Тема 6. Соціальні норми  

Семінар. Злочин і покарання 

Тема 7.  Політика як об’єкт соціології   

Семінар. Політичні режими сучасності 

Тема 8. Сім’я як соціальний інститут 

Семінар. Сучасна сім’я та шлюб 

Тема 9. Культура як об’єкт соціології  

Семінар. Динаміка культури 

Тема 10. Особистість як об’єкт соціології  

Семінар Структура потреб особистості за А.Маслоу 

 

 

 

 

Лекції, семінарські заняття, диспут, презентація, з обов’язковим використанням 

інформаційно-комунікативних технологій при підготовці до занять. 

 

Навчальні ресурси 

 

Усі необхідні для вивчення навчальної дисципліни основні та додаткові матеріали 

надсилаються у відповідну групу МOODLE. 

 

Система оцінювання 

 

№ з/п Контрольний захід оцінювання 
Всього 

% 

1. 
Участь у обговореннях та доповнення на 

семінарах 

20 

2. Реферат за обраною тематикою 10 

Форми та технології навчання 



3. 
Презентація досліджень за обраною 

тематикою 

10 

4. Відвідування лекцій 10 

5 Підсумкова контрольна робота 20 

6  залік 30 

 Всього 100 

   

 

Критерії оцінювання знань студентів 

Оцінка «відмінно»  ставиться за правильну, повну і точну відповідь, яка ілюструє 

розуміння студентом сутності соціології  як навчальної дисципліни, засвідчує знання 

першоджерел та вміння застосовувати отриману інформацію при аналізі соціальних явищ 

Оцінка «добре» ставиться за не зовсім повну і точну відповідь, хоча знання і вміння 

студента відповідають загальним вимогам, дають підстави для впевненості в тому, що 

студент має певний рівень інформації і вміє нею користуватися 

Оцінка «задовільно» – за неповну, недостатньо глибоку відповідь, в якій допускалися 

помилки у важливих теоретичних питаннях. 

Оцінка «незадовільно» – за неправильну відповідь, невміння користуватися науковим 

поняттєвим апаратом, аналізувати соціальні процеси життя суспільства. 

Інклюзивне навчання 

Навчальна дисципліна може викладатися для більшості студентів з особливими освітніми 

потребами. 

Позааудиторні заняття 

Передбачається у межах вивчення навчальної дисципліни участь студентів у міжнародних 

та вітчизняних конференціях, конкурсах творчих робіт, круглих столах тощо.  

 

 

 


