
СОЦІОЛОГІЯ 

 



ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПО ДИСЦИПЛІНІ 

 Соціологія – наука про становлення, розвиток і 

функціонування суспільства, його елементів, соціальних 

відносин і соціальних процесів, про механізми і принципи 

їх взаємодії. 

Соціологія має відіграти визначальну 

роль у новітній інтелектуальній 

культурі та посісти центральне місце 

серед суспільних наук. 

 

Ентоні Гіденс 

 

 



ОБ'ЄКТ СОЦІОЛОГІЇ 



ПРЕДМЕТ СОЦІОЛОГІЇ 



МІСЦЕ СОЦІОЛОГІЇ В СИСТЕМІ НАУК 

Соціологія 

Історія 

Етика та 
естетика 

Філософія 

Економічні 
науки 

Політологія 

Правознав-
ство 

Психологія 

Педагогіка 

Математика 

Статистика 



МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СОЦІОЛОГІЇ 
 

ОСНОВНОЮ МЕТОЮ ДИСЦИПЛІНИ Є ФОРМУВАННЯ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗНАНЬ, ЩО 

СПРИЯЮТЬ ФОРМУВАННЮ ВСЕБІЧНО РОЗВИНЕНОГО ТА КОМПЕТЕНТНОГО СПЕЦІАЛІСТА, 

ЯКИЙ ВОЛОДІЄ СОЦІОЛОГІЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ, ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ВИСОКОЮ МОРАЛЬНІСТЮ ТА 

АКТИВНОЮ ЖИТТЄВОЮ ПОЗИЦІЄЮ. 

 

ВИКЛАДАННЯ СОЦІОЛОГІЇ НАПРАВЛЕНЕ НА ВИРІШЕННЯ НАСТУПНИХ ЗАВДАНЬ: 

 ОЗНАЙОМИТИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ОСНОВНИМИ ПОЛОЖЕННЯМИ 

СОЦІОЛОГІЧНОЇ НАУКИ; 

 РОЗВИНУТИ ВМІННЯ ПОСЛУГОВУВАТИСЯ КАТЕГОРІАЛЬНО-ПОНЯТІЙНИМ АПАРАТОМ 

СОЦІОЛОГІЇ ТА МЕТОДАМИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКРЕТНО-СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ; 

 ПРИЩЕПИТИ НАВИЧКИ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ СОЦІАЛЬНОЇ ДІЙСНОСТІ З 

ВИКОРИСТАННЯМ ДАНИХ СУЧАСНОЇ НАУКИ. 

 



  

ВАЖЛИВІСТЬ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ: 

 
Вивчення соціології допоможе сформувати у майбутніх спеціалістів 

соціологічне мислення та культуру, сформувати алгоритм з'ясування природи 
соціальних процесів та явищ, вірно орієнтуватися в соціальній проблематиці, 
усвідомити діалектику взаємозв'язку суспільних, корпоративних та 
особистісних інтересів, оволодіти навичками отримання конкретної 
соціологічної інформації. 

 
СФЕРА ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ: 
 
Освоєння курсу соціології дозволить  оволодіти фундаментальними 

основами важливих знань, уміннями та навичками з підготовки та проведення 
конкретних соціологічних досліджень у практичній діяльності по управлінню 
соціальними процесами, соціальними групами й соціальними організаціями, 
незалежно від сфери діяльності та форми власності, оскільки більшість 
різновидів маркетингових та інших досліджень, якими оперуватимуть майбутні 
фахівці, базуються на системі соціологічних методів - як оптимальної моделі 
наукового пошуку. 

 



Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 

Тема 1. Соціологія як наука про суспільство 

Тема 2. Виникнення і становлення соціології як самостійної науки. 

Тема 3. Історія становлення і розвитку соціологічної думки в Україні. 

Тема 4. Суспільство як система. 

Тема 5. Соціальна структура суспільства. 

Тема 6. Особистість у системі соціальних зв’язків. 

Тема 7. Методика та техніка соціологічних досліджень. 

Тема 8. Соціологія сім'ї та шлюбу. 

Тема 9. Соціологія молоді. 

Тема 10. Соціологія конфлікту. 

 

 



ПІДСУМКОВІ ЗНАННЯ, ВМІННЯ ТА НАВИЧКИ 
В результаті вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти повинні мати уявлення: 

 про те, що являє собою суспільство та його основні складові (сфери) – економічна, 
соціальна, політична, культурна, духовна; 

 про роль об'єктивного та суб'єктивного фактору в соціальному житті; 

 про принципову відмінність соціальних законів від законів розвитку природи; 

В результаті вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти повинні отримати знання: 

 про основні типи організації суспільного життя; 

 про структурно-функціональні та проблемні аспекти соціологічного знання; 

 про ціннісні орієнтири в поясненні та осмисленні соціальних явищ та процесів; 

В результаті вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти повинні оволодіти вміннями 
та навичками: 

 аналізу класичних та сучасних праць соціально-гуманітарного характеру; 

 орієнтуватися в соціальній реальності на основі чіткого виділення соціальних 
потреб, інтересів, цілей; 

 самостійно проводити конкретно-соціологічні дослідження, починаючи зі 
складання програми та закінчуючи інтерпретацією отриманої інформації. 

 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 

 


