
Соціологія цінностей 

Тип дисципліни: обов’язковий 
Семестр: сьомий 
Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години: 
лекції – 28, практичні – 28. 
Лектори: к. ф. н., доцент  Мірчук І.Л. 
Результати навчання:  
 предмет, структура і функції соціології цінностей, її місце в системі соціальних і 
гуманітарних наук; 
 понятійно-категоріальний апарат, основні наукові підходи в межах соціологічного 
вивчення цінностей; 
 типологія, види, форми, стадії і структура цінностей; 
 механізми, функції та дисфункції цінностей; 
 соціальні особливості цінностей. 
 використовувати соціологічний і міждисциплінарний підхід при аналізі складних 
соціальних явищ і процесів; 
 визначати соціальні чинники, що впливають на процес формування та 
функціонування цінностей в перехідному суспільстві; 
 виокремлювати соціальні причини та пояснювати соціальні наслідки дисфункцій 
соціальних цінностей. 
Спосіб навчання: аудиторне 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

 Сучасні соціологічні теорії. 
 Соціологія культури 
 Філософія. 

Зміст навчальної дисципліни:  
 Соціологія цінностей як наукова дисципліна  
 Методичний аналіз “цінності” в історії теоретичної соціології. 
 Історичний контекст соціології цінностей  
 Цінність як аксіологічна категорія і соціальне явище. 
 Типологія цінностей 
 Цінності і культура  
 Цінності і соціальна структура 
 Цінності й особистість 
 Цінності і система соціологічного знання 
 Цінності як предмет соціологічного дослідження 
 Цінності, норми і моральні оцінки 
 Ціннісні орієнтації та їх місце в житті людини  
 Ціннісні зміни на зламі ХХ і ХХІ ст.  
 Проблематика цінностей в епоху глобалізації. 
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аспект / Молодіжна політика : проблеми і перспективи. Випуск 3. : [збірник наукових 
праць / наук. ред. С.А. Щудло] / І. Мірчук – Дрогобич : Ред. – вид. відділ ДДПУ імені 
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А. Bobryk, E. Obrepalska, W. Novakowski / И. Мирчук. – Siedlce :  Wydawnictwo 
Uniwersitetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012. – S. 71 – 79.  
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порівняльний аналіз / Молодіжна політика: проблеми і перспективи : збірник наукових 
праць / Ред. С. Щудло, П. Длугош. – Дрогобич – Перемишль : Швидкодрук, 2014. – Вип. 5. 
– С. 168 − 174. 
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студентства / Л.Г. Сокурянська // Вісник Харківського національного університету ім. 
В.Н. Каразіна . – 2010 . – N 891 . – С. 116 − 122.  
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Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота 
Методи і критерії оцінювання:  

 Поточний контроль (60 %): активність на практичних заняттях та виконання 
індивідуальних завдань. 

 Підсумковий контроль (40 %, залік). 
Мова навчання: українська. 
Кафедра:  правознавства, соціології та політології 
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