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1. Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у здобувачів вищої 

освіти сучасного наукового світогляду та системи спеціальних знань у сфері 

соціології. 

 

2. Завдання дисципліни полягає в теоретичній і практичній підготовці 

здобувачів ВО у сфері соціології; формуванні вмінь та навичок: ідентифікації 

особливостей розвитку суспільства, його соціальних інститутів, структури; 

застосування методичних рекомендацій щодо організації та проведення 

соціологічного дослідження; аналізу, оцінки та прогнозування соціальних 

явищ та процесів; визначення особливостей соціальних структур суспільства; 

презентації результатів власних соціологічних досліджень. 

 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 

дисципліни:  

 

знання і розуміння:  

 ідей та теорій соціологічної думки світу та України; 

 основних категорій соціології; 

 знання еволюції уявлень про суспільство та його походження; 

 знання складових елементів соціальної структури суспільства, сутності 

соціальної стратифікації, соціальних інститутів та соціальних процесів 

 

застосування знань і розумінь:  

 уміння характеризувати об’єкт і предмет соціології, структуру 

соціологічного та політологічного знання; 

 уміння аналізувати соціальні, соціально-політичні, економічні та ін. 

проблеми в сучасних умовах в країні та світі; 

 уміння визначати фактори, які впливають на формування та розвиток 

соціальної політики держави; 

 уміння проводити науково-дослідницьку роботу, інтерпретувати одержані 

результати та звітувати про них; 



 навичка аналізувати фактори соціально-політичних та економічних змін 

на міжнародній арені та всередині країни; 

 вміння оцінювати стан соціальних, соціально-політичних та соціально-

економічних явищ і процесів в Україні та світі; 

 навичка критично осмислювати інформацію зі ЗМІ про стан та 

особливості розвитку суспільства, динаміки суспільної думки; 

 навичка оцінювати переваги та недоліки стратегії розвитку української 

держави за різними сферами діяльності.  
 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах:  

Тема 1. Соціологія як наука про суспільство. 

Тема 2. Суспільство як соціальна система.  

Тема 3. Соціальна структура суспільства.  

Тема 4. Соціальні інститути. 

Тема 5. Соціальна стратифікація, соціальна нерівність і соціальна мобільність. 

Тема 6. Культура: соціологічний аналіз. 

Тема 7. Соціологія особистості.  

Тема 8. Теорії розвитку суспільства. 

Тема 9. Спеціальні соціологічні теорії. 

Тема 10. Громадська думка: сутність та особливості вивчення. 

Тема 11. Організація і проведення соціологічного дослідження. 

Тема 12. Особливості аналізу та інтерпретації результатів соціологічного 

дослідження. 
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