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МЕТА, ЗАВДАННЯ І МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

Навчальна дисципліна «Соціологія» є нормативною навчальною 

дисципліною, яка передбачена навчальним планом підготовки фахівців 

кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030505 

«Управління персоналом та економіка праці».  

Місце дисципліни у навчальному процесі. Програма з курсу Соціологія 

покликана забезпечити глибоке засвоєння специфіки соціологічного осягнення 

дійсності, високу світоглядно-методологічну культуру студентів. Курс 

«Соціологія » дає можливість студентам отримати необхідну систему знань 

сучасного рівня розвиток, ознайомиться  з напрямком соціальної думки. 

Метою дисципліни є формування у студентів соціологічного світогляду 

щодо розкриття соціальних явищ та процесів, що пронизують соціальні 

взаємодії людей у різних вимірах суспільного життя та повсякденності; розвити 

вміння послуговуватися категоріальним апаратом соціології, її методами 

дослідження, а також теоретичними та концептуальними напрацюваннями.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Соціології» є: 

 зробити висновки щодо широкого спектру явищ, що пронизують 

повсякденне життя людини;  

 аналізувати та розкрити механізми функціонування основних сегментів 

розвитку суспільства як складної соціальної системи;  

 зреалізувати власну програму прикладного соціологічного дослідження, 

враховуючи переваги та недоліки кількісного та якісного підходу до 

вибраної соціальної проблеми;  

 обґрунтувати та обчислити вибіркову сукупність для проведення опитувань 

громадської думки. 

Предметом навчальної дисципліни є формування та розвиток логічного 

та критичного мислення, формування теоретичного рівня світогляду. 

соціологічного світогляду щодо розкриття соціальних явищ та процесів, що 

пронизують соціальні взаємодії людей у різних вимірах суспільного життя та 

повсякденності 

Запропонована побудова викладу сприятиме засвоєнню студентами 

соціологія цілісної системи людських знань, осмисленню проблем, що 

породжені сучасною суспільною практикою 

Зміст дисципліни розкривається в 9 темах: 

Тема 1. Вступ до соціології. 

Тема 2. Історія становлення та розвитку соціологічної думки. 

Тема 3. Особистість і суспільне життя. 

Тема 4. Соціальна група і міжособова взаємодія. 

Тема 5. Соціальні інститути та організації. 

Тема 6. Суспільство та його соціальна структура. 

Тема 7. Соціальні зміни і конфлікт. 

Тема 8. Культура і ментальність. 

Тема 9. Методологія і методи соціологічних досліджень. 

Унаслідок вивчення і засвоєння програми курсу  «Соціологія» студенти 

мають знати: 

- специфіку об’єкта та предмета соціології;  

- структуру соціологічного знання;  



- рівні соціологічного аналізу;  

- понятійно-категоріальний апарат соціології;  

- основи соціологічного аналізу суспільства загалом та його структурних 

складових на рівні особистості, соціальної групи (спільноти), соціальних 

організацій та інститутів;  

- аналізувати конкретні соціальні явища та процеси в категоріях соціології;  

- логіку структурування суспільства, враховуючи актуальні проблеми 

соціальної стратифікації та соціальної мобільності;  

- основні методологічні принципи організації та проведення соціологічного 

дослідження.  

вміти:  
- зробити висновки щодо широкого спектру явищ, що пронизують 

повсякденне життя людини;  

- аналізувати та розкрити механізми функціонування основних 

сегментів розвитку суспільства як складної соціальної системи;  

- зреалізувати власну програму прикладного соціологічного 

дослідження, враховуючи переваги та недоліки кількісного та якісного підходу 

до вибраної соціальної проблеми;  

- обґрунтувати та обчислити вибіркову сукупність для проведення 

опитувань громадської думки та експертних досліджень.  



ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 
 

Тема 1. Вступ до соціології. 

1. Предметне поле соціології.   
2. Функції і завдання соціології.  

3. Рівні соціологічного аналізу  

4. Структура соціології.  

5. Соціологія в системі соціального знання.  

Тема 2. Історія становлення та розвитку соціологічної думки. 
1. Протосоціологія.   
2. Класична соціологія ХІХ ст. – поч. ХХ ст.  

3. Сучасні соціологічні теорії.  

4. Українська соціологія.  

Тема 3. Особистість і суспільне життя. 

1. Особистість у соціології.   
2. Структура особистості.  

3. Соціологічні теорії особистості.  

4. Соціалізація особистості.  

Тема 4. Соціальна група і міжособова взаємодія. 

1. Група з погляду соціології.   
2. Класифікація соціальних груп.  

3. Структурні складові соціальної групи.  

4. Концептуальні основи міжособової взаємодії.  

5. Соціологічні теорії міжособової взаємодії.  

6. Ефекти міжособової взаємодії.  

Тема 5. Соціальні інститути та організації. 

1. Сутність соціального інституту.   
2. Функції та дисфункції соціальних інститутів.  

3. Види соціальних інститутів.   
3. Соціальна організація: поняття, підходи до аналізу.  

4. Типологія організацій.  

5. Моделі організації.  

6. Бюрократична і демократична організації.  

Тема 6. Суспільство та його соціальна структура. 

1. Суспільство: сутність і типологія.   
2. Соціальна структура суспільства.   
3. Соціальна стратифікація та її складові.  

4. Сучасні концепції стратифікації.  

5. Проблема середнього класу.  

6. Соціальна мобільність у сучасному суспільстві. 

Тема 7. Соціальні зміни і конфлікт. 

1. Соціальна зміна: сутність та різновиди.   
2. Соціальна трансформація і глобалізація як індикатори змін.  

3. Конфлікт як джерело соціальних змін.  

4. Типологія конфліктів.  

5. Теорії конфлікту в соціології.  



6. Структурні складові і динаміка конфлікту.  

7. Управління конфліктом. 

Тема 8. Культура і ментальність. 
1. Поняття культури.   
2. Основні складові культури.  

3. Форми та види культури.   
4. Ментальність та її сутність.  

Тема 9. Методологія і методи соціологічних досліджень. 

1. Методологія соціологічного дослідження.   
2. Спостереження та експеримент у соціології.  

3. Методи дослідження суспільних процесів.  

4. Методи діагностики внутрішньогрупових процесів.  

5. Методи вивчення особистості.  

6. Опрацювання та аналіз соціальної інформації.  
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