Дисципліна
Рівень ВО
Мова викладання
Вимоги до початку
вивчення

Що буде вивчатися

Соціологія
Перший (бакалаврський)
Українська
Вимогами до початку вивчення дисципліни “Соціологія” є
забезпечення достатнього рівня теоретичних знань і практичних
навичок у здобувачів вищої освіти з: дисциплін «Історія та
культура України», «Філософія», «Правознавство», розуміння
основних політико-соціальних, економічних та правових категорій.
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої
освіти повинен:
знати:
об`єкт, предмет, структуру, методи і функції соціології: вивчити
головні соціологічні категорії; основи теорії особистості, сутність
соціальної структури та соціальної стратифікації, теорію
соціальної мобільності; загальну характеристику соціальних
інститутів та суб`єктів соціального життя, передумови, причини та
наслідки соціальних конфліктів, причини та наслідки світових
глобалізаційних процесів.

вміти:
аналізувати життя суспільства як систему взаємопов`язаних та
взаємозалежних явищ і процесів, знаходити своє місце в ньому,
оцінювати ступінь значущості незалежних об’єктивних умов в
життєдіяльності людини і ступінь значущості впливу зусиль
людини на можливості зміни соціального статусу та траєкторії
власного життєвого шляху; виявити в окремих подіях ознаки
закономірних соціальних явищ і процесів, сприймати їх в
широкому контексті як фрагменти цілісного соціального життя;
прогнозувати наслідки соціальних дій як у близькому радіусі, так і
у віддаленій перспективі, проводити конкретно-соціологічні
дослідження.
Навчальна дисципліна «Соціологія» є важливою у формуванні
Чому це цікаво/треба здобувачів вищої освіти теоретичних знань і практичних навиків
вивчати
щодо розуміння сутності сучасних соціальних процесів, причин та
наслідків модернізації суспільства.
Вивчити історію світової та вітчизняної соціальної думки,
Чому можна
загальну характеристику соціальних інститутів, шляхи зміни
навчитися/результати
суспільства, вплив соціальних змін на життя конкретної людини.
навчання (ПРН)
Уміти грамотно проводити конкретно-соціологічні дослідження.
1.Загальнокультурна
і
ціннісно-смислова
компетентність
(розуміння морально-етичних аспектів соціологічного знання і
практики; формування та розширення світогляду області
соціологічного знання).
Як можна
2. Навчально-пізнавальна і інформаційна компетентність
користуватися
(формування у студента зацікавленості про стан та перспективи
набутими знаннями і розвитку соціології; здатність аналізувати причини, динаміку
уміннями
соціальних процесів).
(компетентності)
3. Комунікативна компетентність (розвиток навичок презентації
результатів власних теоретичних та/або практичних досліджень,
вміння відстоювати власні думки та позиції).
4. Компетентність особистісного самовдосконалення (адекватне
розуміння свого місця у соціальній структурі суспільства

Інформаційне
забезпечення
Форма проведення
занять
Семестровий
контроль

обізнаність у можливих шляхах особистого соціального розвитку
як громадянина та представника різних соціальних груп.
Робота в середовищі Moodle, робоча програма навчальної
дисципліни, конспекти лекцій, навчальні посібники, підручники,
навчально-методичні посібники, електронні підручники і
посібники,
Лекції, семінарські та практичні заняття, самостійна робота,
індивідуальна робота, контрольні завдання, тести, студентські
підсумкові конференції.
Залік

