
Історія суспільної думки 

Тип дисципліни: обов’язковий 
Семестр: другий 
Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5), аудиторні години: 
лекції – 32, практичні – 32. 
Лектори: к. іст. н., доцент Тиміш Л.І. 
Результати навчання:  
 Знати основні етапи розвитку суспільної думки протосоціологічного періоду; генезис 
суспільно-політичної думки в Україні від княжих часів до середини ХІХ століття; історію 
виникнення і розвитку емпіричних соціологічних досліджень; 
 Вміти застосовувати знання історії суспільної думки для аналізу конкретних історичних періодів 
соціологічних знань; аналізувати суспільні процеси в Україні та світі; об’єктивно і критично 
оцінювати важливу соціальну інформацію; 
Спосіб навчання: аудиторне 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  
 Філософія; 
 Вступ до соціології; 
 Правознавство. 
Зміст навчально дисципліни:   
1.  Історія суспільної думки – як наука і навчальна дисципліна.  
2. Суспільна думка у стародавні часи. Суспільно-політичні вчення 

Стародавнього Сходу. 
3. Антична суспільна думка Греції і Риму. 
4. Суспільна європейська думка часів Середньовіччя. 
5. Суспільно-політична думка в Україні у давньоруські часи.  
6. Суспільна європейська думка часів Відродження і Реформації. 
7. Ідеї європейської Реформації в Україні. Суспільна думка українських гуманістів. 
8. Суспільна європейська думка Нового часу та епохи Просвітництва.  
9. Ідеї українського Просвітництва. Суспільно-філософські погляди  Г.Сковороди.  
10. Суспільна думка у світі та в Україні до середини XIX століття.  
Рекомендована література:  
1. Захарченко М. В., Погорілий О. І. Історія соціології від античності до початку ХХ ст.: 
Навч.посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Либідь.1993. – 336 с. 
2. Піча В. М., Черниш Н. Й., Кондратюк Н. Г. З історії української соціологічної думки: 
Матеріали до лекцій з курсу «Соціологія». – Львів, 1995. – 64 с. 
3. Слющинський Б.В. Історія суспільно-політичної думки: курс лекцій.  
4. Навч. посіб. – К: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. –  453 с. 
5. Танчер В. В., Ручка А. О. Очерки истории социологической мысли. – К., 1992. – 264 с. 
6. Гансова Е. А. Соціологічні школи та напрямки в Україні  
7. наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. – Одеса, 2000. – 64 с. 
Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота 
Методи і критерії оцінювання:  
 Поточний контроль (100 %): виступи на практичних заняттях (40 %), виконання 
індивідуальних завдань (20 %), самостійна робота (20 %), усна співбесіда (20 %). 
 Підсумковий контроль (залік). 
Мова навчання: українська 
Кафедра: правознавства, соціології та політології 

 

 



 

Соціологія міграції 

Тип : за вибором 
Семестр: сьомий 
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: 
лекції – 28, практичні – 14. 
Лектори: к. іст. н., доцент Тиміш Л.І. 
Результати навчання:  
 Знати основні методологічні підходи до аналізу міграційних процесів, а також 

основні тенденції сучасних міграцій, а також розуміти: особливості міграційних 
процесів в сучасній Україні та світі;  

 Вміти: застосовувати отримані знання для аналізу міграційних процесів та 
експертизи міграційного законодавства. 

Спосіб навчання: аудиторне 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  
 Соціологія молоді; 
 Соціологія освіти; 
 Соціологія міста. 

Зміст навчальної дисципліни:   
1. Міграція як соціальний феномен і як об’єкт вивчення соціології. 
2. Соціологічні методи дослідження міграції. 
3. Причини міграції та особливості міграційної поведінки населення. 
4. Міграційна політика та соціально-економічні наслідки міжнародної міграції. 
5. Адаптація мігрантів у новому для них соціумі. 
6. Міграція і ринок праці. 
7. Зовнішні і внутрішні тенденції української міграції. 

Рекомендована література:  
1. Міграційні   процеси   в   сучасному   світі:   світовий,  регіональний   та 
національний виміри: (Понятійний апарат, концептуальні підходи, теорія 
та практика):  Енциклопедія / Упоряд.  Ю.  І.  Римаренко;  За ред.  Ю.Римаренка. – К.: 
Довіра, 1998. – 912 с. 
2. Соціально-економічні та етнокультурні наслідки міграції для України : зб. 
матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 27 вересня 2011 р.) / упоряд. О. А. Малиновська. – 
К. : НІСД, 2011. – 344 с. 
3. Структурні виміри сучасного сусільства: Навчальний посібник. – К., 2006. - Лекція 
Сучасні міграційні процеси. – С.292 – 316.  
4. Юдина Т.Н. Соціологія миграции: Учебное пособие для вузов. М: Академический 
Проект, 2006. – 272 с.   
Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Методи і критерії оцінювання:  
 Поточний контроль (100 %): виступи на практичних заняттях (40 %), виконання 

індивідуальних завдань (20 %), самостійна робота (20 %), усна співбесіда (20 %). 
 Підсумковий контроль (залік). 

Мова навчання: українська 
Кафедра: правознавства, соціології та політології 


