
Повна назва: Актуальні проблеми сучасної соціології  

Статус: Нормативна  

Мета: Ознайомлення зі сучасними теоретичними напрямками досліджень у світовій 

соціології, формування у студентів уявлень про основні напрямки аналізу 

соціокультурних процесів як в світі, так і в Україні, засвоєння новітніх парадигм 

соціологічного знання та особливостей їх реалізації в конкретних соціологічних 

дослідженнях. 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 
Тематичний план дисципліни «Актуальні проблеми сучасної соціології» складається з 

трьох змістових модулів, кожен з яких поєднує в собі відносно окремий самостійний блок 

дисципліни, який логічно пов'язує кілька навчальних елементів дисципліни за змістом і 

взаємозв'язками.  

Для визначення рівня засвоєння слухачами навчального матеріалу використовуються такі 

форми та методи навчання:  

1) лекційні заняття, на яких викладається теоретичний матеріал, наводяться практичні 

приклади; заняття проводяться з використанням технічних та програмних засобів;  

2) семінарські заняття, що передбачають підготовку теоретичних та практичних питань з  

загальної соціологічної теорії та їх обговорення в аудиторії;  

3) консультації, які проводяться з метою допомоги студентам у виконанні їх 

індивідуальних завдань та роз’яснення окремих розділів теоретичного матеріалу, 

відпрацювання студентами пропущених занять.  

Структура навчальної дисципліни: 

№  Назви розділів та тем 
Всього 

годин 

За формами занять, годин 
Форми 

контролю  
Аудиторні Самост.р

обота  Лекц. Сем. 

Змістовий модуль 1. Методологічні засади соціологічного знання 

1 Розвиток методології 

соціологічного знання протягом ХХ 

ст.  

14 4 2 8 перевірка 

завдання СР 

2 Теорії походження соціального 

життя живих істот як методологія  

12 2 2 8 Оцінювання на 

семінарі  

3 Культурно-антропологічний підхід 

в соціології  

10 2  8 перевірка  

завдання СР  

 За модулем 1 36 8 4 24  

Модуль 2. Основні напрямки соціологічних досліджень сучасності 

4 Цінності та їх місце в житті народів 

світу 

8 2  6 перевірка 

завдання СР 

5 Раціональність сучасної людини в 

соціології Р. Коллінза 

10 2 2 6 Оцінювання на 

семінарі 

6 Соціологія Бога, типи суспільства і 

релігії 

8 2  6 перевірка  

завдання СР  

7 Соціологічна уява в творчості 

Ч.Р.Міллса 

10 2 2 6 Оцінювання на 

семінарі  

 За модулем 2  36 8 4 24  

Змістовий модуль 3. Прогностичний потенціал соціологічного знання 

 8 Соціологія соціальних змін 

П. Штомки  

10 2 2 6 Оцінювання на 

семінарі  

9 Велике перезавантаження 

суспільства в творчості  

Р. Флоріди  

14 4 2 8 Оцінювання на 

семінарі 

10 Текуча сучасність  

З. Баумана  

10 2 2 6 перевірка 

завдання СР 

11 Три України: соціо-структурний 

аналіз 

8 2  6 Оцінювання на 

семінарі 



12 Соціологічні дослідження в 

сучасній Україні  

6 2  4 перевірка 

завдання СР 

 За модулем 3  48 12 6 30  

Всього 120 28 14 78  

Знання та навички: 

Студенти повинні знати:  

 загальні закономірності суспільного розвитку нашої країни та країн-сусідів в 

сучасних умовах; 

 конкретні напрямки соціологічних досліджень в розвинених країнах; 

 специфіка визначення актуальності соціальних проблем для нашої країни в її 

наявному стані соціокультурного розвитку. 

Після опрацювання курсу студенти повинні мати вміння і навички соціологічного 

аналізу процесів, що відбуваються як в нашій країні, так і за її межами. 

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): На вивчення навчальної дисципліни 

відводиться 120 годин / 4 кредити ECTS.  

Види робіт: Контроль за рівнем засвоєння матеріалу та знань студентів проводиться у 

таких формах: виконання індивідуальних практичних та творчих завдань; виконання 

самостійних письмових аудиторних робіт; усні відповіді на семінарських заняттях; іспит.  

Протягом триместру здійснюється поточний та підсумковий контроль. Поточний 

контроль здійснюється під час захисту індивідуальних практичних завдань, перевірки 

контрольної роботи, надання відповідей біля дошки, перевірки виконаних творчо-

пошукових завдань. Підсумковий контроль з дисципліни «Актуальні проблеми сучасної 

соціології» проводиться відповідно до навчального плану у вигляді іспиту в терміни, 

встановлені графіком навчального процесу та в обсязі навчального матеріалу.    
Оцінювання:  

Форма контролю Максимальна оцінка 

одиниці контролю 

Кількість 

заходів 

Сума 

балів 

Відповіді на семінарах 5 2 10 

Підготовка практичних завдань 5 6 30 

Контрольна робота 10 1 10 

Творче завдання 10 1 10 

Іспит 40 1 40 

Разом 100 

 

 


