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Загальний опис навчальної дисципліни 

Анотація курсу. Дисципліна «Соціологія» спрямована на формування у 

здобувачів першого (бакалавського) рівня вищої освіти загальних та фахових 

компетентностей щодо критичного осмислення соціологічної інформації, вмінню 

бачити за розрізненими, одиничними фактами стійкі зв’язки і закономірності, що 

становлять першооснову суспільного життя.  

Дисципліна зоорієнтована на вивчення таких питань, як: предмет, структуру, 

функції, принципи, методи, основні категорії та закони соціології; загальна 

характеристика суспільства як цілісної системи та її складові; структура і зміст 

спеціальних соціологічних теорій; основні закономірності формування та 

функціонування соціальних спільнот, соціальних відносин та соціальних інститутів; 

послідовність розробки програми соціологічного дослідження; основні методи 

збору, обробки, аналізу результатів соціологічного дослідження; шляхи реалізації 

результатів соціологічних досліджень і соціальних технологій у суспільній практиці; 

особливості взаємозв’язку особистості й суспільства, соціальний статус особистості; 

сутність соціальних зв’язків, дій, взаємодії між індивідами та групами, групова 

динаміка;  соціальна структура та соціальна стратифікація суспільства; місце і роль 

соціальних інститутів та соціальних організацій у суспільстві; джерела виникнення 

соціальних конфліктів і функції соціального контролю; специфіка соціальних змін 

та соціальних рухів тощо. 

Метою вивчення курсу є: формування розуміння сутності соціального життя та 

соціальної структури суспільства, а також навичок аналізу соціальних явищ і 

процесів з метою здійснення ефективної управлінської діяльності. 

Завданням курсу є: набуття вміння інтегрувати наукове соціологічне знання і 

застосовувати його для постійного поліпшення як міжособистісних відносин, так і 

суспільних; стимулювання допитливості та інтересу до соціальних проблем, 

розвиток соціологічного мислення, формування критичного підходу до аналізу і 

розуміння соціальних відносин і процесів; набуття практичних навичок керування 
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суспільними процесами та вирішення конфліктів; розвиток національної 

самосвідомості майбутніх фахівців; виховання патріотичних і морально-етичних 

переконань; прищеплення навичок наукового аналізу, спрямованих на забезпечення 

самостійного осмислення закономірностей суспільного розвитку; вироблення умінь 

застосовувати здобуті знання у повсякденній діяльності, для орієнтації у суспільно-

політичному житті, оцінки суспільних явищ і подій. 

 

Результати навчання (компетентності) 

Компетентності, які здобувач набуде в результаті вивчення дисципліни: 

Спеціальність 
Загальні 

компетентності (ЗК) 

Спеціальні (фахові) 

компетентності (ФК) 
Результати навчання (РН) 

281  

Публічне 

управління та 

адміністрування 

ЗК2. Здатність 

реалізувати свої права і 

обов’язки як члена 

суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського 

(вільного 

демократичного) 

суспільства та 

необхідність його 

сталого розвитку, 

верховенства права, 

прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ЗК3. Здатність 

зберігати та 

примножувати 

моральні, культурні, 

наукові цінності і 

досягнення суспільства 

на основі розуміння 

історії та 

закономірностей 

розвитку предметної 

області, її місця у 

загальній системі знань 

про природу і 

суспільство та у 

розвитку суспільства, 

техніки і технологій, 

використовувати різні 

види та форми рухової 

активності для 

активного відпочинку 

та ведення здорового 

способу життя. 

ЗК6. Здатність 

працювати в команді. 

ЗК9. Здатність до 

пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК12. Навички 

міжособистісної 

взаємодії. 

 

ФК1. Здатність до 

соціальної взаємодії, до 

співробітництва й 

розв’язання конфліктів. 

ФК3. Здатність 

забезпечувати дотримання 

нормативно-правових та 

морально-етичних норм 

поведінки. 

ФК11.Здатність у 

складі робочої групи 

проводити прикладні 

дослідження в сфері 

публічного управління та 

адміністрування. 

 

 

РН1. Використовувати базові 

знання з історичних, культурних, 

політичних, соціальних, економічних 

засад 

розвитку суспільства. 

РН7. Уміти організовувати та брати 

участь у волонтерських/культурно-

освітніх/спортивних проектах, 

спрямованих на формування здорового 

способу життя / активної громадянської 

позиції. 

РН11. Уміти здійснювати пошук та 

узагальнення інформації, робити 

висновки і формулювати рекомендації в 

межах своєї компетенції. 

РН12. Уміти налагодити 

комунікацію між громадянами та 

органами державної влади і місцевого 

самоврядування. 

РН13. Використовувати методи 

аналізу та оцінювання програм сталого 

розвитку. 

РН16.Використовувати дані 

статистичної звітності, обліку та 

спеціальних досліджень у професійній 

діяльності. 

 

 

 

 



3 

 

Орієнтовний перелік тем лекцій: 

1. Соціологія як наука про суспільство 

2. Поняття та різновиди соціологічних досліджень 

3. Теорія соціальної структури суспільства  

4. Соціальні статуси і соціальні ролі. Соціальна стратифікація 

5. Соціологія особистості 

6. Соціологія молоді 

7. Соціологія шлюбу і сім’ї 

8. Соціологія конфлікту 

9. Гендерна соціологія 

10. Соціологія праці і управління 

11. Електоральна соціологія 

 

Орієнтовний перелік тем практичних занять: 

1. Соціологія у системі гуманітарного знання. Історія розвитку соціології 

2. Поняття, різновиди та методи соціологічних досліджень 

3. Соціальна структура суспільства 

4. Суспільство як система: соціальні статуси і соціальні ролі, соціальна 

стратифікація 

5. Особистість у суспільстві. Соціалізація особистості 

6. Молодь у соціальній структурі суспільства 

7. Соціологія шлюбу і сім’ї 

8. Конфлікт як соціальне явище 

9. Соціологія гендеру 

10. Соціологія праці і управління 

11. Електоральна соціологія 

 

Політика курсу: 

✓ Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За пропуски 

занять без поважної причини здобувач вищої освіти буде неатестований з 

даної дисципліни. Усі пропущені заняття мають бути відпрацьовані під час 

консультацій або на Освітньому порталі університету. 

✓ Через об’єктивні причини (наприклад, карантин, хвороба, участь у 

конференції, науковому проєкті, міжнародному стажуванні) навчання може 

відбуватись в on-line формі на Освітньому порталі ТДАТУ з використанням 

системи Moodle або за посередництва інших інформаційно-комунікаційних 

платформ чи технологій за погодженням із викладачем курсу.  

✓ Списування під час виконання контрольних заходів, диференційованого 

заліку та екзамену заборонені, зокрема із використанням мобільних 

гаджетів, комунікаційних засобів тощо. 

✓ Презентації та виступи мають бути авторськими (оригінальними). 

✓ Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися академічної етики: виявляти 

дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, 

відповідальність, дбайливо ставитись до обладнання та книжкового фонду 

ТДАТУ, виконувати графік освітнього процесу. 
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