




 3 

1. Мета дисципліни – надання студентам  фундаментальних і систематизованих знань 

про соціологію як науку про соціальну реальність, а також про тенденції розвитку 

соціальних явищ, відносин і процесів, що відбуваються в сучасному суспільстві у перебігу 

глобальних змін і суспільних трансформацій. 

2. Успішне опанування курсу: 

Для ефективного оволодіння знаннями, вміннями і навичками у сфері соціології є 

опанування студентами основ таких навчальних дисциплін як «Соціальна філософія та 

філософія історії», «Сучасна світова філософія», «Політологія».  

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Курс скерований на формування навичок використання понятійного і методичного 

інструменту соціологічної науки для аналізу складних соціальних об’єктів, явищ і 

процесів, розуміння напрямів, тенденцій та соціальних механізмів функціонування й 

розвитку соціальних об’єктів, явищ і процесів, вміння пояснювати соціальні наслідки 

суспільних змін і соціальних трансформацій. 

Навчальна дисципліна «Соціологія» є базою для вивчення спеціальних дисциплін 

соціально-гуманітарного профілю, зокрема, таких як «соціальна філософія», 

«політологія», «культурологія», «психологія» тощо. 

4. Завдання (навчальні цілі):  

Основними завданнями вивчення дисципліни є 

 Ознайомити зі знанням про зміст, структуру, функції, закони, категорії, соціологічні 

парадигми та специфіку соціології як окремої галузі наукового знання; 

 Розширити уявлення щодо форм соціального буття та соціальної реальності; 

 Навчити застосовувати соціологічний підхід для аналізу складних соціальних об’єктів, 

явищ і процесів; 

 Навчити використовувати соціологічні знання для моделювання й прогнозування 

перебігу функціонування суспільної системи та її підсистем. 

Що спрямовано на формування наступних компетентностей: 

ЗК 11 Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

ФК 1 Усвідомлення сенсу філософії, її дисциплінарного розмаїття та місця в системі 

культури. 

ФК 2 Здатність виокремлювати специфіку філософського знання та змістові 

відмінності філософії від інших форм мислення. 

ФК 3 Здатність використовувати в професійній діяльності знання про розвиток 

основних філософських ідей, учень та напрямків. 

 

ФК 8 Здатність оперувати філософською термінологією для розв’язання професійних 

завдань. 

ФК 10 Здатність аналізувати та коментувати літературу з філософської, 

соціокультурної та загальнонаукової проблематики. 

ФК 13 Здатність брати участь у наукових та прикладних дослідженнях у галузі 

філософії. 
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5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність 

та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання 

та пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисциплін

и 

Код Результат навчання 

1.1 Мати знання про зміст, структуру, 

функції, закони, категорії, соціологічні 

парадигми та специфіку соціології як 

окремої галузі наукового знання 

Лекція, семінар, 

самостійна робота Усні доповіді 

15 

1.2 Мати уявлення щодо форм соціального 

буття та соціальної реальності 

Лекція, семінар, 

самостійна робота 

Контрольна робота, 

індивідуальне завдання 

20 

2.1 Вміти застосовувати соціологічний 

підхід для аналізу складних соціальних 

об’єктів, явищ і процесів 

Лекція, семінар, 

самостійна робота  

Контрольна робота, 

усні доповіді, 

індивідуальне завдання 

30 

2.2 Вміти використовувати соціологічні 

знання для моделювання й 

прогнозування перебігу функціонування 

суспільної системи та її підсистем 

Лекція, семінар, 

самостійна робота  
Контрольна робота, 

підсумкова контрольна 

робота  

35 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до блоків спеціалізації) 

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 2.1 2.2 

Розуміти сенс філософії, її місце в системі культури. (прн1) + +   

Знати основні етапи, напрямки в історії світової та вітчизняної філософії.  

(прн3) 
  + + 

Аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та 

загальногуманітарної проблематики. (прн4) 
  +  

Мати обізнаність у головних філософських методах і підходах, розуміти 

етико-практичну значущість філософського знання. (прн8) 
  + + 

Мати навички реферування, систематизованого огляду та порівняльного 

аналізу філософської та загальнонаукової літератури (прн10) 
 +   

7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:   

1.  Контрольна робота 1 з тем 1-3 (тест): РН 1.1, 1.2 — 10 балів/ 6 балів*.  

2.  Контрольна робота 2 з тем 4 та 5 (тест): РН 2.1, 2.2 — 5 балів/ 3 бали. 

3.  Контрольна робота 3 з тем 6 та 7 (тест): РН 2.1, 2.2 — 10 балів/ 6 балів. 

4.  Індивідуальне завдання 1 (есе на тему «Соціологія як наука, особливості 

сучасних соціологічних досліджень в Україні та світі») РН 1.1, 1.2 — 5 балів/ 

3 бали. 

5. Індивідуальне завдання 2 (рецензія на книгу Г.Зіммеля «Проблеми соціології») 

РН 2.1, 2.2  — 15 балів/ 9 балів. 
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6.  Оцінювання роботи під час семінарських занять з тем 1-3: РН 1.1, 1.2 - 15 

балів/ 9 балів (усна доповідь 5 балів/3 бали).  

7.  Оцінювання роботи під час семінарських занять з тем 4 та 5: РН 2.1, 2.2 – 

10 балів/ 6 балів (усна доповідь 5 балів/3 бали). 

8.  Оцінювання роботи під час семінарських занять з тем 6 та 7: РН 2.1, 2.2 – 

10 балів/ 6 балів (усна доповідь 5 балів/3 бали). 

9.  Підсумкова контрольна робота РН 2.1, 2.2 - 20 балів / 12 балів 

 

* максимальний бал/ пороговий бал для отримання позитивної оцінки з відповідної форми 

контролю. 

 

- підсумкове оцінювання у формі диференційованого заліку1:  

диференційований залік 

 

- умови допуску до підсумкового заліку: 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критично-розрахунковий 

мінімум – 48 балів, для одержання допуску до заліку обов’язковим є складання контрольних 

робіт. 

 

7.2 Організація оцінювання:  

1. Оцінювання роботи під час семінарських занять з тем 1-7: РН 1.1, 1.2, 2.1, 

2.2 — протягом навчального семестру. 

2. Індивідуальне завдання 1: РН 1.1, 1.2 — після Теми 3. 

3. Контрольна робота 1 з тем 1-3 (тест): РН 1.1, 1.2 — після Теми 3. 

4. Індивідуальне завдання 2: РН 2.1, 2.2  — після Теми 5. 

5. Контрольна робота 2 з тем 4 та 5 (тест): РН 2.1, 2.2 — після Теми 5. 

6. Контрольна робота 3 з тем 6 та 7 (тест): РН 2.1, 2.2 — після Теми 7. 

7. Підсумкова контрольна робота РН 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 — на заліку.  

 

При простому розрахунку отримаємо:  

 Семестрова 

кількість балів 

ПКР (підсумкова 

контрольна 

робота) / залік 

Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80 20 100 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

 

 

                                                
1  Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не 
передбачає додаткових заходів оцінювання для успішних студентів. 
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8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій та семінарських занять 

№ 

п/

п 

Номер і назва  теми* 

Кількість годин 

лекції семінари 
Самостійна 

робота 

Частина 1. Вступ до теорії та історії соціології 

1 
Тема1. Соціологія як наука про суспільство Історичні  

етапи розвитку соціологічної науки 
4 2 3 

2 
Тема 2. Структура системи сучасного соціологічного 

знання 
4 2 3 

3 
Тема 3. Соціологічні закони і категорії. Соціологічні 

парадигми аналізу суспільного життя 
4 2 4 

4 Індивідуальне завдання 1 - - 4 

5 Модульна контрольна робота 1 - - 4 

Частина 2. Структурні виміри сучасного суспільства 

6 Тема 4. Соціальна структура сучасного суспільства  4 2 4 

7 Тема 5. Культура як феномен суспільного буття. 

Соціальні інститути та соціальні організації. 
4 2 4 

8 Індивідуальне завдання 2 - - 4 

9 Модульна контрольна робота 2 - - 4 

 Частина 3. Методологія соціологічного дослідження 

10 Тема 6. Зміст, типи і програма соціологічного 

дослідження 
5 2 4 

11 Тема 7. Методи збирання соціологічної інформації. 

Технологія аналізу та оброблення соціологічних даних 
5 2 4 

12 Модульна контрольна робота 3 - - 4 

 ВСЬОГО 30 14 46 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій – 30 год. 

Семінари – 14 год. 

Самостійна робота – 46 год. 

 

9. Рекомендовані джерела: 

Основна: (Базова) 

 

1. Гідденс Є. Соціологія. – К., 1999. Електронний ресурс: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/gidd/index.php 

2. Соціологія. За ред. С.О.Макеєва. – К., 1999. Електронний ресурс: 

http://westudents.com.ua/knigi/570-sotsologya-makev-so.html 

3. Арон Р. Етапи розвитку соціологічної думки. Пер. з фр. Г.Філіпчука. – К.: Юніверс, 

2004. С.81-232, 323-618.  

 

Додаткова: 

1. Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика / пер. з нім., К.: Основи, 1998. 

– С. 104-172, 338-354, 397-436. 

2.  Дюркгам Е. Самогубство. Соціологічне дослідження / Пер. з фр. К.: Основи, 1998. – С. 

152-344. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/gidd/index.php
http://westudents.com.ua/knigi/570-sotsologya-makev-so.html
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3. Лебон Г. Психологія людських спільнот. Пер. з фр.. Львів: Видавництво Львівської 

політехніки, 2020. – 228 с. 

4. Зіммлель Г. Філософія грошей. – К.: Промінь, 2012. – 504 с. 

5. Захарченко  М.В.; Погорілий О.І. Історія соціології: від античності до початку 20 ст. – 

К.: Либідь, 1993. – С. 38-56, 88-99, 148-242, 261-323. 

6. Тьоніс Ф. Спільнота та суспільство. Основні поняття чистої соціології. – К.: Дух і 

літера, 2005. – 262 с. 

7. Ritzer, George. Sociological theory / George Ritzer.  – 8 th. ed. 654 p. 

8. Sztompka, P. (2010) «One Sociology or many?» Pp. 21-28 in The ISA Handbook of Diverse 

Socilogical Traditions, edited by S.Patel. London: SAGE. 

9. Suzan J. Ferguson (2003)  Mapping the Social Landscape. Readings in Sociology.  

10. Sztompka, P. (2011) «Another Sociological Utopia», Contemporary Sociology 40 (4): 388-

396. 

 

  

10. Додаткові ресурси: 

1. http://soc.univ.kiev.ua/uk/library 

2. https://courses.prometheus.org.ua/courses/IRF/SOC101/2015_T1/about 

3. http://soc.lib.ru/links.htm 

4. http://www.europeansocialsurvey.org/ 

5. https://voxukraine.org/ru/ 

 6. http://www.kiis.com.ua/ 

7. http://gtmarket.ru/research/countries-ranking 

 

http://soc.univ.kiev.ua/uk/library
https://courses.prometheus.org.ua/courses/IRF/SOC101/2015_T1/about
http://soc.lib.ru/links.htm
http://www.europeansocialsurvey.org/
https://voxukraine.org/ru/
http://www.kiis.com.ua/
http://gtmarket.ru/research/countries-ranking
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