
Анотація на дисципліну  «Соціологія»  

Сучасна соціологія є базовою наукою у галузі суспільствознавства. На 

дану позицію у великій групі соціальних і гуманітарних дисциплін вона 

виведена завдяки своїй генералізуючій якості. Соціологія досліджує «родові 

ознаки» соціальних явищ, той соціальний матеріал, з якого конструюється 

суспільство, що дозволяє їй послідовно розвивати систему знань про 

суспільство як цілісне утворення з усім комплексом складних структурних 

взаємозв’язків, механізми його функціонування і змін. Це робить вивчення 

соціології необхідним при підготовці кваліфікованих фахівців в багатьох 

галузях. 

Генералізуючий характер соціологічних знань  відкриває перед даною 

наукою широкі функціональні можливості. Сучасні студенти, котрі займуть 

особливу позицію у майбутньому українському та світовому суспільстві, 

мають бути не лише професійно підготовленими в обраній галузі, але й 

просто соціально компетентними людьми, що знають закони соціальної 

організації, тенденції розвитку суспільних змін, володіють азами грамотного 

спілкування в багатостатусному соціальному середовищі. До цього їх готує 

соціологія, яка формує культуру соціального мислення. 

Незамінним соціологічне знання є і на особистісному рівні. Сучасна 

людина в складному, суперечливому «середовищі подібних до себе» 

стикається з низкою ситуацій, що потребують оцінки нею свого положення 

та прийняття оптимальних,  соціально грамотних рішень. Отже, людині 

важливо навчитися розплутувати зміст подій. Звичайних пояснень тут 

виявляється недостатньо. Це змушує шукати спеціальних знань про 

соціальну поведінку. Такі знання і надає соціологія. Саме тому 

запровадження на початку 90-х рр. у вишах країни курсу «Соціологія» стало 

однією з найважливіших сторін удосконалення гуманітарної складової 

освіти.  

Метою викладання навчальної дисципліни «Соціологія» є 

ознайомлення студентів про становлення і розвиток соціології як науки, про 

процеси суспільного життя, закони функціонування і розвитку суспільства та 

його складових компонентів. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Соціологія» є: 

 формування у студентів соціологічного світогляду щодо 

розкриття соціальних явищ та процесів, що пронизують соціальні взаємодії 

людей у різних вимірах суспільного життя та повсякденності;  

 знання категоріального апарату соціології, її методів 

дослідження, а також теоретичних та концептуальних напрацювань. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен розвинути 

наступні компетентності: 
Знати і пояснювати:   

 загальну характеристику суспільства як цілісної системи та її складових 

елементів; 



 предмет, структуру, функції, принципи, методи, основні категорії та закони 

соціології як науки;особливості становлення соціології як самостійної науки;  

 структуру та зміст спеціальних соціологічних теорій; послідовність розробки 

програми соціологічного дослідження; 

 основні методи збору, обробки, аналізу результатів соціологічного 

дослідження;   

 шляхи реалізації результатів соціологічних досліджень і соціальних 

технологій у суспільній практиці. 

Вміти:   

 оцінювати, узагальнювати знання про суспільство в контексті системного 

підходу з елементами структурно – функціонального аналізу;  

 застосовувати соціологічні термінами, користуватися ними під час виступів 

на семінарах, в дискусіях, диспутах тощо; 

 користуватися всіма доступними джерелами знань; самостійно добирати 

матеріал до реферату, доповіді, самостійної роботи; 

 Використовувати в роботі засоби масової комунікації, в тому числі 

комп’ютерні джерела інформації; 

 брати участь в організації та проведенні соціологічних опитувань; 

 використовувати на практиці результати соціологічних досліджень; 

 сприяти розв’язанню міжособистісних та трудових конфліктів, виконуючи 

роль медіатора. 

 


