
 

Назва кафедри Всесвітньої історії, міжнародних відносин 

та методики навчання історичних дисциплін 

Назва дисципліни Соціологія 

Загальна кількість кредитів (годин) 4 кредити (120 год.) 

Курс та півріччя, де починається дисципліна 2 курс, 2 семестр 

Кількість семестрів, протягом яких 

вивчається дисципліна  

1 семестр 

Форма навчання, для якої дисципліна 

пропонується 

денна, заочна 

Попередні умови Вивчення дисциплін: 

«Історія та культура України», 

«Психологія», «Педагогіка» 

Назви спеціальностей, для яких 

пропонується вивчення дисципліни 

Всі спеціальності  

Короткий опис дисципліни Метою вивчення навчальної дисципліни 

є формування у студентів розуміння особливостей і 

специфіки предмету соціології, як науки про 

суспільство, її відмінність від інших наук; 

обґрунтування важливості існуючих теоретичних 

концепцій класичного та сучасного періодів розвитку 

соціального знання, показати їх особливості і 

взаємозв’язок; розкриття та пояснення особливостей 

функціонування різних соціальних інститутів, 

важливість вивчення кожного з них для особистого 

життя людини; усвідомлення значення різних 

спеціальних соціологічних теорій та галузевих 

соціологій для досягнення якісного отримання 

загально-університетського рівня студентів та їх 

високої професійної кваліфікації, показати емпіричне 

значення використання методів соціального 

дослідження для різних сфер життя суспільства. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є:  

- дати цілісне уявлення про специфіку 

соціологічного знання, його об’єкт і предмет, про 

історію зарубіжної і вітчизняної соціології, 

перспективи її подальшого розвитку;  

-  формувати у слухачів соціологічні знання про 

місце і роль соціальних факторів і соціальних 

інститутів у житті суспільства;  

-  допомогти слухачам органічно пов’язувати 

здобуті соціологічні знання зі складними 

проблемами сучасного життя, вміло орієнтуватися в 

ньому;  

- надати допомогу слухачам у виробленні 

навичок організації і проведення конкретно-

соціологічних досліджень і ефективного 

використання їх результатів у практичній роботі 

Згідно з вимогами освітньо-професійних 

програм студенти повинні: 

знати: 

- основні поняття і категорії соціології, що 

дозволить пізнати сутність її основних законів, 

уявити суспільство як цілісну соціальну систему; 

- механізми соціальної поведінки індивідів, 



що дозволить ефективно взаємодіяти з ними, 

успішно будувати тактику своєї поведінки; 

- об'єктивну реальність соціальної 

стратифікації (тобто розбіжностей за належністю до 

суспільних класів, віком, статтю, національністю, 

релігією, сімейним станом, рівнем освіти, місцем 

проживання) у суспільному житті; 

- - як процес соціалізації впливає на поведінку 

та самооцінку особистості. 

- теоретичні концепти структурно-

фнкціонального та конфліктологічного підходів в 

соціологічній науці другої половини ХХ століття; 

- основні теоретичні підходи з обраної 

проблематики; 

- базові теоретичні ідеї соціологічної науки 

другої половини ХХ століття в контексті 

символічного інтеракціонізму та соціології 

повсякденності; 

- основні школи сучасної соціологічної 

теорії. 

- Вміти: 

- - вільно володіти понятійно-

категоріальним апаратом соціології;  

- відрізняти суспільні проблеми від 

особистісних на своєму та сторонньому досвіді; 

- орієнтуватись в усьому розмаїті теорій, ідей 

та методологічних підходів щодо розгляду 

соціального життя, які складають теоретичну основу 

цієї науки, показати на історико-соціологічних 

проблемах як вони виникали, репрезентувались та 

розв’язувались у межах тих чи інших течій, шкіл і 

напрямів соціологічної думки; 

- виявляти постійні джерела напруженості та 

типи конфліктів між особистостями, групами, 

регіонами; 

- - збирати, інтерпретувати та 

використовувати соціологічні данні; 

- визначати критерії впливу соціологічних 

факторів на діяльність людей та виробничі процеси; 

- - застосовувати соціологічний підхід до 

фактів повсякденного життя; 

- - застосовувати здоровий скептицизм по 

відношенню до спрощених роз'яснень поведінки 

людей у суспільстві.  

- - застосовувати системний підхід до аналізу 

суспільства; 

- застосовувати методи соціологічних 

досліджень у своїй майбутній роботі. 

- порівнювати різні аспекти цих теоретичних 

підходів та використовувати їх у своїй подальшій 

роботі. 

- правильно і науково обґрунтовано 

застосовувати отримані теоретичні знання, власну 

наукову ерудицію та особистий життєвий досвід для 

аналізу, узагальнення і оцінки постмодерністської 

трансформації, процесів, тенденцій розвитку і змін в 

суспільстві; 

- аналізувати, порівнювати та робити 

висновки з приводу обраної теми роботи. 

 

 


