
Опис навчальної дисципліни 

 

Соціологія  

Тип дисципліни:  

вибіркова (за вибором студентів). 

Семестр:  

четвертий. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин: 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції – 20,  практичні 

– 20. 

Лектори:  

канд. філос. наук, доцент І.Л. Мірчук. 

Результати навчання:  

знати: основні етапи розвитку соціологічного знання; основні парадигми соціологічного 

знання та особливості їхнього виникнення в соціології: структурний функціоналізм, теорія 

конфлікту, символічний інтеракціонізм, феноменологічна соціологія, психологізм, 

позитивізм, соціологічний постмодернізм; базові теоретичні ідеї соціологічної науки, 

стратегії організації соціологічного дослідження; розуміння значення та змісту обраної 

професії; основі концепції та базові поняття у фізичній культурі і спорті; володіти 

основами знань з використання ефективних методів дослідження і аналізу результатів у 

фізичній культурі та спорті. 

вміти: а) загальна компетентність: вміти формулювати соціальну проблему; 

узагальнювати соціологічні факти; розглядати суспільство як цілісну систему; вміти 

аналізувати взаємозв’язок політичної, економічної, соціальної та культурної сфер; 

аналізувати особливості процесу створення соціальних інститутів; розглядати соціальні 

явища з позицій макросоціологічних і мікросоціологічних парадигм; здійснювати 

об’єктивний аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку фізичної культури населення; 

виконувати професійну діяльність у відповідності до чинних стандартів якості життя; 

вміти здійснювати пошук спеціальної інформації у вітчизняній та іноземній літературі. 

б) компетентність, що відповідає предмету: застосовувати теоретико-

методологічні засади організації та проведення соціологічного дослідження; проводити 

соціологічні дослідження дотримуючись основних вимог, правил та соціально-етичних 

норм у роботі соціолога; складати програму та інструментарій соціологічного 

дослідження, дотримуючись основних вимог та правил щодо їх складання; формувати 

вибірку для проведення соціологічного дослідження, вміти визначити її обсяг, похибку; 

уміти інтерпретувати отриману соціологічну інформацію, на її основі робити висновки і 

прогнози. 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: в освітній програмі навчальна 

дисципліна ”Соціологія” базується на знаннях  з математики, соціальної психології, 

філософії та історії, а також передбачає, що знання з соціології стануть базою для 

вивчення політології, правознавства, культурології. 

Зміст навчальної дисципліни: 

Соціолога як наука про суспільство. Соціальні і теоретико-методологічні 

передумови виникнення і становлення соціології як самостійної наукової дисципліни. 

Організація і проведення соціологічного дослідження. Суспільство як соціальна система. 

Соціальна структура суспільства та її основні елементи. Соціологія особистості. 

Соціологія сім'ї. Соціологія молоді як спеціальна соціологічна теорія. Науковий статус 

етносоціології та її предметне поле. Поняття культури та особливості її дослідження в 

соціології. Соціологія релігії. Соціологія освіти як спеціальна соціологічна теорія. 

Соціологія економіки. Предмет соціології праці й управління та його складові. Поняття і 



категорії соціології політики. Соціологія громадської думки як спеціальна соціологічна 

теорія.  

Рекомендована література:  

1. Арбеніна В. Етносоціологія. Навчально-методичний посібник / В. Арбеніна. – Вид. 

2-е, доп. – Харків : Вид-во ХНУ ім. В. Каразіна, 2007. – 316 с. 

2. Гіденс Е. Соціологія. Пер. з англ. / Е. Гіденс.  – К. : Основи, 1999. – 726 с. 

3. Дворецька Г.В. Соціологія праці: Навчальний посібник / Г.В. Дворецька. – К. : Вид-

во КНЕУ, 2001. – 244 с.  

4. Захарченко М., Погорілий О. Історія соціології (від античності до початку ХХ ст.) : 

Навчальний посібник для студ. вузів / М. Захарченко, О. Погорілий. – К. : Либідь, 1993. – 

36 с. 

5. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія: Загальний курс / М.П. Лукашевич, 

М.В. Туленков. – 2-е вид. – К. : Каравела. 2006. – 408 с. 

Форми та методи навчання:  

лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: усне опитування на семінарських заняттях, підсумкова контрольна 

робота, індивідуальне завдання; 

– підсумковий контроль: залік. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

правознавства, соціології та політології. 


