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ВСТУП
Дисципліна «Соціологія» є базовою з циклу загально гуманітарних дисциплін. 
Дисципліна викладається на ІV курсі у 8 семестрі в обсязі 36 годин (1 кредит), з них: лекцій 6 год., самостійна робота 30 год.. 
Курс вводить студентів у актуальну тематику та практику сучасних досліджень та аналізу сучасного суспільства, знайомить зі специфікою соціологічного пізнання та дослідження. Основний фокус курсу – соціологічне світосприйняття, його особливості, переваги та можливості для  спеціалістів гуманітарного профілю, а також повсякденного діяча. 
Метою курсу є формування знання про предмет, структуру, історію, понятійний апарат,  основні теоретичні напрямки та дослідницькі методи сучасної соціології, опанування соціологічними знаннями про сучасне суспільство з опорою на першоджерела, статистичні та соціологічні матеріали а також розвиток соціологічного світосприйняття.
Завдання курсу:
	введення в понятійний апарат соціології, ознайомлення з основними теоретичними концепціями та результатами досліджень;

актуалізація повсякденного знання та його аналіз за допомогою наукового апарату соціології;
критичне осмислення запропонованих концепцій та публікацій;
робота над вмінням критичного мислення. 
Предмет навчальної дисципліни. Курс включає цикл лекцій, що розкривають загальний зміст та логіку побудови теоретичних понять, семінарські заняття, що розвивають навички застосування соціологічних понять та методів при аналізі конкретних соціальних явищ. Предметом дослідження є основні елементи соціальної структури, соціальних інститутів, тенденцій розвитку соціальної структури в сучасному українському суспільстві. Значну увагу зосереджено на особливостях новітніх соціальних феноменів, властивих сучасним суспільствам та спричинених процесами модернізації та глобалізації.
Вимоги до знань та вмінь. 
 Студент повинен знати:
об’єктно-предметну сферу соціології як науки, її структуру, функції, зв’язок з іншими суспільно-гуманітарними науками,
	особливості соціологічного знання і його функціонування у суспільстві;
понятійно-категоріальний апарат соціології;
	соціологічні методи дослідження соціальної реальності.
 Студент повинен вміти:
критично аналізувати суспільні явища,
орієнтуватися у сутності основних підходів до визначення механізмів соціалізації, особливостей норм та девіації, соціального контролю у сучасному суспільстві; 
визначати зміст соціальної структури, стратифікації та розкривати сутність основних соціальних інститутів сучасного суспільства,
орієнтуватися у методах соціологічного дослідження. 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі спеціальності 
Нормативна навчальна дисципліна "Соціологія" є складовою циклу професійної підготовки фахівців гуманітарного профілю.

Методи та порядок оцінювання:
Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Програма курсу  складається з 2 змістовних модулів. 

Змістовий модуль 1 
( ЗМ1 )
Змістовий модуль 2 
( ЗМ2 )
Контрольна робота
Залік
(КПМ)
Разом
(підсумкова оцінка)
Оцінка (бали)
10
10
60
20
100
За результатами семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100 – бальною системою, При цьому кількість балів відповідає оцінці:
Кількість балів
Національна шкала
Оцінка*   
Залік
90 -100
"відмінно"               
A


зараховано 
85-89
"добре" („дуже добре”)         
B

75 – 84
"добре"               
C

65-74
"задовільно"       
D

60-64
"задовільно"  („достатньо”) 
E

35-59
"незадовільно"  (з можливістю повторного складання) 
FX
не зараховано
1-34
„незадовільно” (з обов’язковим повторним вивченням дисципліни) 
F

*Оцінка за Європейською шкалою ЕCTS



Тематичний план
№
з/п
Назва теми
Всього
Кількість годин



Лекц.
Пр
Сам.

Змістовний модуль 1. Загальна характеристика соціології як науки
Розділ І. Витоки та сучасний стан соціології як науки
1.1
Об’єкт, предмет, структура та функції соціології. Зв'язок соціології з іншими науками

2

3
1.2
Основні етапи розвитку соціологічної думки



4
Розділ ІI. Поняття соціологічного дослідження
2.1
Основні види та етапи соціологічного дослідження. Програма соціологічного дослідження

1

3
2.2
Основні методи збору інформації у соціологічному дослідженні


2
3

Змістовний модуль 2. Суспільство та особа у дзеркалі соціології
Розділ ІIІ. Суспільство як соціальна система
3.1
Соціальна структура і соціальна стратифікація суспільства

1

3
3.2
Соціальні інститути суспільства



4
3.3
Соціальні організації та управління у суспільстві. Керівництво та лідерство



4
Розділ ІV. Становлення особи та соціальні зміни в сучасному світі
4.1
Особа у системі соціальних зв’язків. Соціальний статус і соціальна роль. 

1

3
4.2
Соціальні зміни в сучасному світі. Глобалізація та інші трансформаційні процеси

1

3

Разом: 

6

30
Форма контролю: залік.



