
 

 

Силабус навчальної дисципліни 

«СОЦІОЛОГІЯ» 

 

Факультет:  Х та ХТ 

Кафедра:  філософії та українознавства 

Викладач: к.філософ.н., доцент Заєць О. М. 

Рівень вищої освіти  

Статус дисципліни Вибіркова 

Семестр/тетраместр  

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

4,0/120годин 

Чому це цікаво/потрібно 

навчати/МЕТА 

дисципліни 

Відкриває нові перспективи розуміння студентом власного місця у 

суспільстві, суспільних явищ з урахуванням всієї складності соціальної 

інтеракції в сучасному світі. Комунікативні, лідерські навички, навички 

міжкультурного розуміння, нетворкінга, грамотного спілкування, і т. 

ін. є необхідними для роботи та життя у суспільстві. Мета:  опанування 

категоріальним апаратом соціології, формування у студентів знань про 

соціальну систему суспільства, соціальне життя та структуру 

суспільства, а також навичок аналізу соціальних явищ і процесів на 

макро- та макрорівнях соціального. 

Чому можна навчитись 

(результати навчання) 

- мислити соціологічно, працюючи з соціально-політичною та 

публіцистичною літературою; 

- робити власні висновки та готувати доповіді з соціологічної 

проблематики; 

- аргументовано обстоювати свою точку зору в обговоренні соціальних 

проблем, прогнозувати розвиток подій; 

- відокремлювати складники культури; 

- описувати механізми соціальних відхилень, розуміти та пояснювати їх 

особливості;  

- визначати поняття «соціальний інститут», пояснювати на конкретних 

прикладах, як здійснюється інституціалізація; 

- визначати поняття громадського суспільства; 

- відокремлювати певні елементи соціальної структури; 

- характеризувати зміст та форми соціального контролю, а також 

визначати його джерела; 

- розрізняти види соціальних процесів, соціальних конфліктів; 

- пояснювати природу та функції соціального конфлікту; 

- застосовувати певні методи вирішення конфліктів на різних соціальних 

рівнях.  

Зміст дисципліни 1.Соціологія як наука про суспільство: предмет, структура, функції 

2. Протосоціологія. 

3. Класична соціологія. 

4. Соціологія ХХ століття та сучасна. 

5. Соціальна система. Структура суспільства. 

6. Соціальні інститути та соціальна взаємодія. 

7. Соціальні зміни. Основні проблеми соціології культури. 

8. Соціологія особистості. 



9. Соціологія сім’ї та гендеру. 

10. Соціологія праці та управління. 

11. Соціологічне дослідження. 

12. Методи збору первинної соціологічної інформації. 

Види занять Лекції, семінарські заняття  

Пререквізити 

(передумови вивчення 

дисципліни) 

Дисципліни:  ”Історія світової культури”, “Філософія», “Історія 

економіки”, «Економічна теорія” 

Інформаційне 

забезпечення з фонду та 

репозитарію ДВНЗ 

УДХТУ 

Методичне забезпечення: 

1. Конспект лекцій з дисципліни «Соціологія» за освітнім рівнем 

«Бакалавр» для студентів спеціальностей: 051 – Економіка 

підприємства; 072 – Фінанси, банківська справа та страхування; 073 – 

Менеджмент організацій та адміністрування; 075 – Маркетинг; 101 – 

Екологія та охорона навколишнього середовища / Укл. О. М. Заєць. – 

Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 116 с 

2. Методичні вказівки до семінарських занять з соціології для студентів 

ІІІ курсу  / Укл. О. М. Заєць. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 50с. 

 

Підручники: 

1. Вербець В.В., Субот О.А., Христюк Т.А. Соціологія: 

Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2009. – 550с. 

2. Жюль К.К. Соціологія: Навч. Посібник. – К.: Либідь. -  2005. – 

440с. 

3. Кравченко Н.П.Социология: Учебник для ВУЗов. – М: 

Академический проект. – 2000. – 382 с. 

4. Кравченко А.И. Социология для экономистов: учебное пособие 

для ВУЗов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. - 2000 

5. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія. Базовий курс: 

Підручник. – К.: Каравела, 2006. – 312с. 

6. Піча В.М.Соціологія: загальний курс. – К.: Каравела. – 2000. – 

246 с. 

7. Погорілий О.І. Соціологічна думка ХХ ст. – К.: Либідь. - 1996 

8. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів 

/ За ред. В.Г.Городяненка – К.: вид. центр «Академія». – 2005. – 

560с. 

9. Смелзер Н. Социология. – М.: «Феникс». – 1994  

10. Социология: Учебник под ред. Проф. Ю.Г.Волкова – Изд.2-е, 

испр. и доп. – М.: Гардарики. – 2000. – 512 с. 

11. Якуба Е.А. Социология: учебное пособие. – Харьков: Константа. 

– 1996. – 192 с. 

Поточний та семестровий 

контроль 

Ідивідуальні тестові завдання, есе, екзамен  

 

Електронний ресурс 

дисципліни 

http://do.udhtu.edu.ua/moodle/login/index.php 
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