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Загальний опис дисципліни 
Соціологія як інтегрована сукупність верифікованих уявлень про суспільство, його 

структуру та елементи, а також закономірностей функціонування соціальних одиниць є 

невід’ємною складовою світоглядного базису людини. Поглиблене опанування соціологією, 

окрім іншого, передбачає набуття системи професійних знань про соціальні групи, людину 

як соціальну істоту, методи здійснення соціального моніторингу, замірів громадської думки 

та соціологічних досліджень загалом. З іншого боку, курс «Соціології» покликаний сприяти 

розширенню світогляду та оперативних можливостей майбутнього фахівця у сфері 

соціального моделювання та управління. Відповідно, засвоєння основ Соціології передбачає 

набуття студентом низки оперативних уявлень, умінь та навиків, корисних як у професійній 

діяльності, так і для оптимізації власного існування та активності.  

 

Теми лекцій: 

1. Суспільство як ключова умова та обставина життєдіяльності людини: суть, 

структура, принципи функціонування. 

2. Людина як соціальна істота: особливості та етапи соціалізації, ключові 

характеристики соціальної істоти. 

3. Активність людини як предмет соціологічного дослідження: мотиви, 

особливості, норма та відхилення від норми (девіантна поведінка). 

4. Культура як простір буття соціальної істоти: особливості формування 

культури, типи культурних середовищ, особливості соціальної взаємодії. 

5. Стратифікація суспільства: принципи поділу спільноти на кластери, 

закономірності соціальної інтеграції. 

6. Сім’я як ключова соціальна група та «виробник»: типи сімей, моделі взаємодії, 

принципи функціонування. 

7. Конфлікт як невідчужуваний елемент соціального буття: причини виникнення, 

шляхи та механізми запобігання та/або подолання. 

8. Соціологічні дослідження та заміри: методи, інструменти, системний аналіз. 

 

Теми занять: 

(семінарських, практичних, лабораторних)  

1. Предмет, методи науки Соціологія, історія становлення і розвитку 

соціологічного знання. 

2. Індивід, особа, особистість – ключові характеристики, шляхи становлення і 

самореалізації 

3. Особливості моделей соціальної взаємодії залежно від культурного середовища 

та соціальної страти. 

4. Сім’я як фактор соціального буття людини. Проблеми побудови відносин. 

5. Соціальна інженерія та конструювання, особливості організації діяльності 

колективів та груп 



6. Норма, девіантна поведінка, конфлікт – антикризовий менеджмент 

7. Соціологічні дослідження. Соціометрія групи. 


