
 

Повна назва: Соціологія 

Статус: вибіркова 

Мета: ознайомлення студентів з основними поняттями і концепціями загальної та галузевої 

соціології, а також опанування студентами знань про предмет, історичну еволюцію та зміcт сучасної 

соціології, методи соціологічних досліджень. 

Обсяг, методики і технології викладання дисципліни: тематичний план дисципліни «Соціологія» 

складається з трьох навчальних модулів – теоретико-методологічного, системоутворюючого та 

практично-галузевого спрямування. Для визначення рівня засвоєння слухачами навчального 

матеріалу застосовуються лекційні, семінарські заняття, аудиторі та домашні практичні роботи, 

групові та індивідуальні консультації стосовно роботи з навчальною та науковою літературою, 

виконання практичних робіт, відпрацювання пропущених занять та підготовки до заліку. 

Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Змістовий модуль 1. Соціологія наука про суспільство 

Тема 1. Соціологія у 

системі суспільних наук 

 2 2   6       

Тема 2. Історія розвитку 

соціологічної думки 

 2 2   7       

Разом  4 4   13       

Змістовний модуль 2. Суспільство як соціальна система 

Тема 3. Суспільство як 

соціальна система: 

статичний та динамічний 

вимір 

  

2 

 

2 

   

7 

      

Тема 4. Особистість у 

системі соціальних 

зв'язків 

  

2 

 

2 

   

7 

      

Разом  4 4   14       

Змістовний модуль 3. Галузеві соціології 

Тема 5. Соціологія праці 

та управління  

 2 2   7       

Тема 6. Соціологія 

культури, освіти, сім’ї, 

молоді 

  

2 

 

2 

   

7 

      

Тема 7. Громадська думка 

та її дослідження у 

соціології 

  

2 

 

2 

   

7 

      

Разом  6 6   21       

Усього годин  14 14   48       

Завдання та навички: студенти повинні 

а) знати: 

- основні концепції соціології; 

- мати уявлення про основні тенденції історичного розвитку соціологічного знання; 

- методологічні принципи побудови соціології як науки про суспільство; 
б) уміти: 

- критично оцінювати концепції соціологічної думки; 

- оперувати соціологічними категоріями, поняттями, термінами; 

- мати навички інтерпретації взаємозв'язку провідних концепцій з історичним, культурним та 

теоретичним контекстом їх виникнення; 

- обґрунтовувати власну думку, відстоювати свою позицію в дискусії; 

- самостійно аналізувати дані соціологічних досліджень, а також використовувати їх при написанні 

індивідуальних робіт на теми курсу; 



 - працювати з соціологічною літературою. 

Види робіт: протягом триместру здійснюється поточний контроль за рівнем засвоєння матеріалу та 

знань студентів у формі опитування на семінарському занятті, виконання практичних робіт, 

наприкінці триместру у якості підсумкового контрою проводиться іспит (в терміни, встановлені 

графіком навчального процесу та в обсязі навчального матеріалу). 
Шкала оцінювання.  

Назва заходу Термін проведення Кількість 

заходів 

Кількість 

балів  

за 1 захід 

Разом 

Відповіді на семінарських заняттях Протягом триместру 5 5 25 

Написання реферату з елементами 

самостійного аналізу 
До сесії 

1 15 15 

Практичні домашні роботи                  

(есе, пошукові та ін.) 

До визначених семінарських занять 4 5 20 

Разом    70 

Залік    30 

Загалом:    100 

 

Викладач: Фесенко Артур Михайлович, кандидат історичних наук, доцент кафедри соціології 

ЧНУ ім. Петра Могили. Стаж педагогічної діяльності у ВНЗ – 17 років, кількість виданих наукових 

праць – більше 30. У 2004 р. захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 

історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія. Тема дисертації «Суспільно-політична 

ситуація в СРСР у 20-ті роки та альтернатива лівої опозиції». Сфера наукових інтересів: політична 

історія, політичні технології, соціологія масової комунікації, реклама, паблік рілейшнз, виборчі 

технології, соціологія управління, соціологія праці та зайнятості, державна соціальна політика. 

 

 
 

 

 


