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Опис дисципліни 

Анотація курсу 

Навчальна дисципліна „Соціологія” є вибірковою дисципліною 

загального циклу підготовки освітньо-професійної програми підготовки 

фахівців освітнього рівня бакалавр (3 роки 10 міс. навчання) галузі знань 

08 Право спеціальності 081 Право. Її зміст студенти опановують на 3-му курсі 

навчання (І семестр). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни „Соціологія” є 

закономірності, тенденції розвитку і особливості функціонування соціальної 

сфери суспільного життя. 

Міждисциплінарні зв’язки. Курс пов'язаний з наступними 

дисциплінами: «Історія України», «Українознавство», «Філософія», «Загальна 

психологія». 

 

Мета і завдання курсу 

Метою навчальної дисципліни є дати студентам цілісне уявлення про 

соціологію як науку. Закономірності розвитку соціальної сфери життя 

суспільства і особливості перебігу сучасних соціальних процесів в Україні і 

світі. 

Завдання дисципліни. Основними завданнями дисципліни виступає 

формування у студентів наступних умінь та навичок: 

– характеризувати об’єкт і предмет соціології, структуру соціологічного 

знання; 

– розуміти сутність, основні засади функціонування і розвитку 

суспільства; 

– аналізувати процеси в соціальній структурі суспільства; 

– застосовувати знання з соціологія, робити аналіз діяльності суспільства 

і його елементів. 

Очікувані результати 

Загальні компетентності: 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

2. Здатність застосовувати набуті знання у практичній діяльності. 

3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями і вміннями. 

4. Здатність бути критичним і самокритичним. 

5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

6. Навички міжособистісної взаємодії, здатність працювати в команді. 

7. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

 

Спеціальні компетентності: 

1. Знання основних понять, категорій і законів соціології. 

2. Уміння визначати місце і роль людини в системі соціальних зв'язків. 

3. Здатність до застосовування на практиці соціологічних і знань і умінь. 

4. Уміння аналізувати, узагальнювати і порівнювати знання про теоретичні 

концепції соціології. 



5. Здатність до визначення найбільш прийнятних підходів для пізнання, 

аналізу і опису явищ і процесів сучасного суспільства. 

6. Уміння грамотно використовувати інструменти соціології для 

ефективного вирішення соціальних проблем і зняття соціальних протиріч. 

 

Програмні результати навчання: 

1. Характеризувати об’єкт і предмет соціології, структуру соціологічного 

знання. 

2. Розкривати зміст основних етапів розвитку соціологічної думки. 

3. Характеризувати сутність, основні засади функціонування і розвитку 

суспільства. 

4. Аналізувати процеси в соціальній структурі суспільства. 

 

Організація навчання 

 

Програма навчальної дисципліни складається з наступних змістових 

модулів 

Змістовий модуль 1. Соціологія як суспільна і гуманітарна наука. 

Тема 1. Соціологія як наука. 

Тема 2. Історія розвитку світової соціологічної думки. 

Тема 3. Історія української соціології. 

Тема 4. Суспільство як соціальна система. 

 

Змістовий модуль 2. Спеціальні соціологічні теорії 

Тема 5. Соціологія особистості. 

Тема 6. Соціологія сім’ї. 

Тема 7. Соціологія девіантної поведінки. 

 

Змістовий модуль 3. Методологія соціологічних досліджень 

Тема 8. Загальна характеристика методів соціологічних досліджень. 

Тема 9. Програмування соціологічних досліджень. 

Тема 10. Організація вибіркових досліджень в соціології. 

 

Оцінювання 

Система оцінювання – накопичувальна. Шкала оцінювання – 100-бальна. 

 

Політика курсу 

Учасники навчального процесу (викладачі та студенти) керуються 

нормативними документами та відповідними Положеннями, затвердженими в 

НУЧК (розміщені на офіційному сайті університету у розділі «Публічна 

інформація про діяльність Національного університету «Чернігівський 

колегіум» імені Т. Г. Шевченка» за посиланням: 

http://chnpu.edu.ua/university/about/publik-info  

 

 

http://chnpu.edu.ua/university/about/publik-info


Рекомендована література 

1. Гіденс Е. Соціологія. /Пер. з англ. – К., 1999. 

2. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія: Загальний курс. – К., 2004. 

3. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія: Базовий курс. – К., 2005. 

4. Ручка А.О., Танчер В.В. Курс історії теоретичної соціології. Навчальний 

посібник. – К., 1995. 

5. Сірий Є.В. Соціологія: Загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та 

галузеві теорії. – К., 2004. 

6. Соціологія. Навчальний посібник /За ред. С.О.Макеєва. – К., 1999. 

7. Соціологія. Курс лекцій /За ред. В.М.Пічі. – Львів, 2002. 

8. Соціологія. Підручник /За заг. ред. проф. В.П.Андрущенка, проф. 

М.І.Горлача. – К.-Х., 1998. 

9. Соціологія. Підручник /За ред. В.Городяненка. – К., 2002. 

10. Соціологія. Підручник /За ред. Н.Осипової. – К., 2003. 

11. Соціологія. Підручник /За ред. В.М.Пічі. – Львів, 2004. 

12. Танчин І.З. Соціологія. Навчальний посібник. – К., 2007. 

13. Черниш Н.Й. Соціологія: Курс лекцій. – Львів, 1998. 

14. Якуба О.О. Соціологія. Навчальний посібник для студентів. – Харків, 

1996. 
 


