Анотація
до вибіркової навчальної дисципліни
СОЦІОЛОГІЯ
спеціальності 013 Початкова освіта
014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)
4 курс, УІІ семестр навчання
Освітня програма: «Початкова освіта»
Назва навчальної дисципліни: «Соціологія»
Кількість кредитів ЄКТС/ годин за навчальним планом – 2/60
З них: лекцій – 20 год; практичних (семінарських) – 8 год; самостійного
опрацювання – 32 год
Форма підсумкового контролю – залік
Викладач – Гончаренко С.М.
Мета навчальної дисципліни: виробити у студентів правильне
розуміння соціальних явищ на підставі соціально-економічного світогляду;
сформувати соціальне мислення, розуміння соціальних проблем, джерел
їхнього виникнення і можливих шляхів їх розв’язання; допомогти студентам
освоїти досягнення, які накопичені соціологічною наукою, з метою
наступного використання для всебічного удосконалювання життєдіяльності
суспільства в цілому й окремих соціальних груп.
Завдання:
1. розкриття сутності соціології як науки, яка спонукає до осмислення
процесу творення громадянського суспільства;
2. ознайомлення з методологією вітчизняної та зарубіжної соціології, з
соціальними рухами та соціальною структурою сучасності;
3. оволодіння основними методами збору та обробки інформації;
4. максимальне наближення можливості використання здобутих знань у
майбутній професійній діяльності.
5. оволодіння понятійним апаратом соціологічної науки;
6. формування цілісного уявлення про еволюцію соціологічної думки;
7. ознайомлення
з найважливішими соціологічними теоріями і
підходами;
8. формування загальнолюдських цінностей
та засвоєння знань про
соціальний стан людини в суспільстві;
9. розгляд основних принципів організації і функціонування соціальних
систем;
10.формування цілісного уявлення про зміст і сутність основних процесів
соціального розвитку сучасного суспільства;
11.ознайомлення зі змістом соціологічної діяльності;

12.вироблення

навичок підготовки і проведення конкретного
соціологічного дослідження в сфері майбутньої професійної діяльності.

В процесі вивчення навчальної дисципліни студенти повинні:
знати:
• предмет, структуру, функції, принципи, методи, основні категорії та закони
соціології як науки;
• загальну характеристику суспільства як цілісної системи та її складових;
• структуру і 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;
уміти:
• пояснювати, оцінювати, узагальнювати знання про суспільство в контексті
системного підходу з елементами структурно- функціонального аналізу;
• володіти основними соціологічними термінами, користуватися ними під
час виступів на семінарах, в дискусіях, диспутах тощо;
• користуватися всіма доступними джерелами знань, самостійно добирати
матеріал до реферату, відповіді, 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 при
діагностуванні причин соціальних конфліктів у сім’ї, колективі, на
виробництві;
• сприяти розв’язанню міжособистісних і трудових конфліктів, виконуючи
роль медіатора
Сформовані
компетенції:
загальнонаукова,
загальнокультурна,
громадянська, уміння вчитися.
«Загальнонаукова» компетентність спрямована на вивчення
вітчизняної та світової соціологічної думки, розуміння причино –
наслідкових зв’язків розвитку суспільства і уміння їх використовувати у
професійній діяльності та всебічно аналізувати соціологічні процеси, події та
факти з наукових позицій їх тлумачення.
«Загальнокультурна» компетентність
передбачає оволодіння
студентами вітчизняною та світовою соціологічною спадщиною, високою
соціологічно-політичною культурою. Курс дає можливість студентам

долучитися до скарбниці мудрості й досвіду, надбаних людством протягом
тисячоліть.
Вивчення розвитку історії соціології України, проблем і перспектив
історично-соціологічного
процесу, проблем міжнаціональних відносин
дозволяє формувати «громадянську» компетентність.
Компетентність «уміння вчитися» дає можливість студентам після
вивчення курсу соціологія орієнтуватися в соціологічних процесах, подіях,
фактах, застосовувати здобуті знання для прогнозування суспільних
процесів, аналізувати й оцінювати явища політичного розвитку українського
суспільства в контексті світової історії, зіставляти історичні процеси з
епохами, вміти самостійно опрацьовувати матеріал, працювати з додатковою
літературою, картою, першоджерелами і на основі цього висловлювати та
обґрунтовувати власну думку.
Зміст дисципліни:
Розділ І. Теоретична соціологія
Т. 1.
Т. 2.
Т. 3.
Т. 4.

Т.1.
Т.2.
Т. 3.
Т. 4.
Т. 5.
Т.1.
Т.2.

Соціологія як наука
Суспільство як соціальна система. Соціальна структура та соціальна
стратифікація суспільства
Соціальні відносини. Конфлікт як прояв соціальних відносин
Соціальні процеси. Особливості етнічних, релігійних процесів в
Україні
Розділ ІІ. Спеціальні галузі соціологічної теорії
Економічна соціологія. Соціологія менеджменту та праці
Політична соціологія. Соціологія права. Соціологія громадської
думки
Соціологія особистості
Соціологія сім’ї. Гендерна соціологія
Соціологія гуманітарної сфери
Розділ ІІІ. Методика організації соціологічних досліджень
Вибірка в соціологічному дослідженні
Основні методи конкретно-соціологічних досліджень

Електронний ресурс робочої програми навчальної дисципліни
(зазначається ресурс, на якому розміщена електронна версія робочої
програми)
Он-лайн консультації: за попередньою домовленістю з викладачем

