




ВСТУП 
1. Мета дисципліни – формування розуміння у студентів сутності соціального життя та 

соціальної структури суспільства, а також навичок аналізу соціальних явищ та процесів. 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

знати: 
• держвну мову; 
• ситуацію в галузі досліджень політичних процесів в Україні. 
вміти: 
• працювати з соціологічними методами отримання емпіричних даних. 
володіти:  
• методологією порівняльних соціологічних досліджень; 
• елементарними навичками: аналізу, синтезу, командної роботи, організації комунікації. 

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. 

 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 
загальні: 

ЗК3.  Здатність бути критичним і самокритичним. 
ЗК5. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 
 
фахові: 
ФК3. Здатність описувати, пояснювати й оцінювати політичні процеси та явища у різних 

історичних, соціальних, культурних та ідеологічних контекстах. 
 
5. Результати навчання за дисципліною: 
 
 
 



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

автономність та відповідальність)

Форми викладання і

навчання

Методи

оцінювання

Відсоток у

підсумковій

оцінці з

дисципліни
Код Результат навчання

Знати:

1.1 Мати знання про зміст, структуру,

функції, закони, категорії, соціологічні

парадигми та специфіку соціології як

окремої галузі наукового знання

Лекція, самостійна

робота
Підсумкова

контрольна

робота

20

1.2 Мати уявлення щодо форм соціального

буття та соціальної реальності

Лекція, самостійна

робота

Письмова

контрольна

робота,

індивідуальне

завдання,
підсумкова

контрольна

робота

20

Вміти:

2.1 Вміти застосовувати соціологічний

підхід для аналізу складних соціальних

об’єктів, явищ і процесів

Лекція, самостійна

робота

Письмова

контрольна

робота, усні

доповіді,
індивідуальне

завдання,
підсумкова

контрольна

робота

15

2.2 Вміти використовувати соціологічні

знання для моделювання й

прогнозування перебігу

функціонування суспільної системи та

її підсистем

Лекція, самостійна

робота

Письмов

контрольна

робота,

підсумкова

контрольна

робота

15

Комунікація:

3.1 презентувати результати проведених

досліджень та  самостійної роботи у

вигляді доповідей, повідомлень,

презентацій

Самостійна робота

Завдання

самостійної

роботи

10

3.2 брати участь у фахових дискусіях на

основі володіння теоретико-
методологічного інструментарію з

дисципліни

Лекція
Підсумкова 
контрольна 

робота

10

Автономність  та відповідальність:

4.1 нести відповідальність за достовірність

та політико-ідеологічну

незаангажованість проведених

досліджень

Самостійна робота

Завдання

самостійної

роботи,

підсумкова

контрольна

робота

10



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами

навчання:

Результати навчання дисципліни

Програмні результати навчання 1.
1

1.
2

2.
1

2.
2

3.
1

3.
2

4.
1

ПРН3.  Вміти критично мислити у сфері

професійної діяльності.

+
+

+
+

+
+

+
+

ПРН5. Вміти використовувати інформаційні та

комунікаційні технології у професійній

діяльності.

+
+

+
+

+
+

ПРН 10.  Вміти описувати, пояснювати й

оцінювати політичні процеси та явища у різних

історичних, соціальних, культурних та

ідеологічних контекстах.

+
+

+
+

+
+

+
+

7. Схема формування оцінки.

7.1 Форми оцінювання студентів:

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання

засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання

(знання 1.1 – 1.2), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки –
результати навчання (вміння 2.1-2.2); (комунікація 3.1-3.2); (автономність та відповідальність

4.1), що складає 60% загальної оцінки.

Оцінювання семестрової роботи:

1.  Письмова контрольна робота 1 з тем 1 та 2 (тест): РН 1.1, 1.2 — 20 балів/ 12
балів*.

2.  Письмова контрольна робота 2 з тем 3 та 4 (тест): РН 2.1., 2.2 — 10 балів/ 6 балів.

3.  Письмова контрольна робота 3 з тем 5 та 6 (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 – 20 балів/12 балів

5.  Індивідуальне завдання 2 (рецензія на книгу С. Хантінгтона «Зіткнення цивілізацій»)
РН 2.1., 2.2 – 20 балів/ 12 балів.

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння

матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, отриманих

за аудиторну роботу (усні доповіді, доповнення та участь в дискусіях на семінарі), за самостійну

роботиу (презентацію проєкту), за самостійну роботу (завдання самостійної роботи) та за

контрольну роботу. Всі види робіт за семестр мають у підсумку:

- в максимальному вимірі   80 балів

- в мінімальному вимірі  48 балів



У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на семінар 

в письмовій формі 
           Підсумкова контрольна робота в письмовій формі - Р.Н. 1.1, 1.2, 2.1, 4.1– 12-20 балів. 

 Підсумкове оцінювання у формі заліку: 
 Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів за 

систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної роботи. Залік 

виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає додаткових 

заходів оцінювання.  
 Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60 балів, для 

одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в письмовій формі та 

здати/надіслати електронною поштою викладачу, що проводить семінарські заняття.      
 Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається із 

суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та підсумкової контрольної 

роботи (мінімум 12, максимум 20 балів). 
  

 При простому розрахунку отримуємо: 
  
 Семестрова кількість 

балів 
ПКР (підсумкова контрольна 

робота) / залік 
Підсумкова 

оцінка 
Мінімум 48 12 60 
Максимум 80  20  100 

 
 
7.2 Організація оцінювання:  
 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 
Min – 48 бали Max – 80 балів 

Модульна 

контрольна робота 

1 

До тем: 1-2 
Min – 12 Max – 20 

Модульна 

контрольна робота 

2 

До тем 3-4 
Min – 6 Max – 10 

Модульна 

контрольна робота 

3 

До тем 5-6 
Min – 6 Max – 10 

Індивідуальне 

завдання 1 
Есе на тему «Соціологія як наука, 

особливості сучасних соціологічних 

досліджень в Україні та світі 
Min – 12 Max – 20 

Індивідуальне 

завдання 2 
Рецензія на книгу С. Хантінгтона 

«Зіткнення цивілізацій») Min – 12 Max – 20 

Підсумкова 

контрольна робота 
До тем 1-6 Min – 12 Max – 20 

Підсумкова оцінка 

з дисципліни 
 60 100 

 
7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 



Структура навчальної дисципліни.  
Тематичний план лекцій та семінарських занять 

 

№ 

п/п Номер і назва  теми* 
Кількість годин 

лекції консультації Самостійна 
робота 

Частина 1. Теоретичні, методологічні та епістемологічні засади соціології  
як науки 

1 
Тема 1. Об’єкт-предметна сфера соціології та 

місце соціології як науки в системі знань про 

суспільство  4  5 

2 Тема 2. Методологія, типологія та методи 
соціологічних досліджень 4 2 5 

3 Індивідуальне завдання 1 -  10 
4 Модульна контрольна робота 1 2   
Частина 2. Соціум і його складові як комплексний об’єкт вивчення в соціологічній 

теорії 

5 Тема 3. Суспільство як система. Соціальна 

структура та стратифікація суспільства 4 1 5 

6 Тема 4. Соціальні інститути та їх типологія. 
Індивід в системі соціальних відносин. 4  5 

7 Індивідуальне завдання 2 -  10 
8 Модульна контрольна робота 2 2   

Частина 3. Соціально-культурні та політичні складові суспільного устрою 
 

9 Тема 5. Культура як соціальний феномен  4 1 8 
10 Тема 6. Влада і політика як соціальне явище  4  8 
11 Модульна контрольна робота 3 2   
 ВСЬОГО 30 4 56 

 
 
 
Загальний обсяг 90 год, в тому числі: 
Лекцій – 30 год. 
Консультації – 4 год. 
Самостійна робота – 56 год. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Рекомендована література: 

Основна: 

1. Лукашевич М.Й. Соціологія. Загальний курс. Підручник – К..2004.  
2. Макєєв С.О.Соціологія. Навчальний посібник. – К., 2003.  
3. Осипова Н.П. Соціологія. Навчальний посібник – Юрінком, 2003.  
4. Павличенко П.П., Литвиненко Д.А. Соціологія: Навчальнийец посібник.- К, 

2000.  
5. Піча В.М. Соціологія. Загальний курс. – Новий світ, 2004.  
6. Пилипенко В.Є., Вишняк О.І., Куценко О.Д. Спеціальні та галузеві соціології 

– К, 2004.  
7. Сірий Є.В. Соціологія – К., 2004.  
8. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред.. 

В.Г.Городяненка. – К., 2003.  

Додаткова:  

1. Білоус В.С. Соціологія у визначеннях, поясненнях, схемах, таблицях. 

Навчальний посібник = КНЄУ, 2002.  
2. Волович В.І., Андрущенко В.П. Соціологія: короткий енциклопедичний 

словник – К.,1999.  
3. Піча В.М. Соціологія: терміни, поняття, персоналії. Словник – довідник. – 

Новий світ, 2003.  

 
Додаткові ресурси: 
 
1. http://soc.univ.kiev.ua/uk/library 
2. https://courses.prometheus.org.ua/courses/IRF/SOC101/2015_T1/about 
3. http://www.europeansocialsurvey.org/ 
4. http://razumkov.org.ua/ 
5. https://cedos.org.ua/ 
6. http://www.kiis.com.ua/ 
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