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І СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  Соціологія 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу  

 Індустріально-педагогічний технікум 

Конотопського Інституту Сумського державного 

університету, циклова комісія 

суспільно-гуманітарних дисциплін 

Розробник(и) 

Викладач Індустріально-педагогічного технікуму 

Конотопського Інституту Сумського державного 

університету, циклова комісія 

суспільно-гуманітарних дисциплін     Бадьор В.М.  

Рівень освіти 

Початковий рівень (короткий цикл), НРК України - 5 

рівень, FQ-EНEA –  початковий цикл,   EQF-LLL -5 

рівень 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 
11 тижнів  протягом 7 семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 3 кредитів 

ЄКТС, 90 годин, з яких 44 годин становить 

контактна робота з викладачем (28 годин лекцій, 16 

годин семінарських занять),  46 годин становить 

самостійна робота. 

Мова(и) викладання Українська 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Вибіркова  навчальна дисципліна для освітньої 

програми «Розробка програмного забезпечення»  

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

 Метою навчальної дисципліни є набуття студентами наукового світогляду про розвиток 

суспільства, його життєдіяльність, проблеми соціальної політики, соціального розвитку, 

творчого мислення, активної громадянської позиції. 

4. Зміст навчальної дисципліни 



 

 

Змістовний модуль 1. 

Тема 1. Соціологія як наука 

Місце і роль соціології в системі суспільствознавства. Предмет і об’єкт 

соціології. Структура соціологічного знання. Основні етапи і тенденції розвитку 

соціологічної думки. 

Література: [1] с.32-43,  

   [2] с.9-115,  

  [4] с.9-108 

 

 Тема 2.  Суспільство як соціальна система. Соціальна структура та 

соціальна стратифікація.  

2.1. Зміст поняття суспільство. Соціальна структура суспільства, її 

складові частини. 

2.2. Соціальна стратифікація. Соціальна мобільність. Стратифікаційні 

зміни в сучасному українському суспільстві. 

Література: [1] с.100-122,  

   [2] с.116-146,  

  [4] с.421-481 

 

 Тема 3.  Соціальні відносини. Конфлікти як прояв соціальних відносин. 

Соціологія конфлікту як галузь соціологічного знання. Поняття 

«соціальний конфлікт», їх класифікація, механізм, структура та функції. 

Література: [1] с.52-58,  

   [2] с.153-167,  

  [4] с.60-78 

 

 Тема 4. Соціальні процеси. Особливості етнічних, релігійних процесів в 

Україні. 

Особливості розвитку тат перебігу соціальних процесів в сучасному світі. 

Поняття етносу та основні етапи його розвитку. Сучасні етнічні процеси: 

інтеграція, консолідація, асиміляція, агрегація. Соціологічні концепції релігії. 

Функції релігії як соціального інституту. 

Література: [1] с.116-128,  

   [2] с.167-187,  

  [4] с.91-108 

 

Змістовний модуль 2. 

Тема 5. Економічна соціологія. Соціологія менеджменту та праці. 

Об’єкт та предмет економічної соціології. Соціальні функції економіки. 

Поняття предмета соціології праці та управління. Принципи управління 

соціальними процесами. Особистість сучасного керівника.  

Література: [1] с.123-132,  

   [2] с.245-268,  

  [4] с.131-162 

 

Тема 6.  Політична соціологія. Соціологія права. Соціологія громадської 



 

 

думки.  

Предмет соціології політики. Політична система суспільства. Легітимність 

політичної влади в суспільстві та її ознаки. Громадське суспільство: сутність, 

ідеї та перспективи його формування в Україні. Предмет, проблематика, 

структура і функції соціології права. Соціальна природа правомірної та 

протиправної поведінки. 

Література: [1] с.132-138,  

   [2] с.312-324,  

  [4] с.202-218 

 

Тема 7.  Соціологія особистості. 

Особистість як об’єкт і суб’єкт соціальних відносин. Предмет соціології 

особистості. Соціальна структура та типологія особистості. Сутність процесу 

соціалізації: етапи та фази. Девіація та її причини. 

Література: [1] с.70-78,  

   [2] с.147-226,  

  [4] с.145-159 

 

Тема 8. Соціологія сім’ї. Гендерна соціологія. 

Поняття про предмет соціології сім’ї та гендерної соціології. Основні 

положення гендерної соціології, проблеми гендерної соціалізації, гендерні 

ідеали. Сім’я та шлюб як соціальні інститути. Структура, функції сім’ї. 

Типологія сім’ї. Причини сімейних конфліктів, як предмет соціологічних 

досліджень.  

Література: [1] с.157-164,  

   [2] с.400-415,  

  [4] с.160-182 

 

Тема 9. Соціологія гуманітарної сфери.  

Соціологія гуманітарної сфери та її складові. Поняття культури в 

соціології. Форми та функції культури. Соціологія освіти: об’єкт, предмет, 

соціальні функції. Наука як соціальне явище. Соціальні функції науки.  

Література: [1] с.143-158,  

   [2] с.370-385,  

  [4] с.183-198 

 

Тема 10. Методика організації конкретних соціологічних досліджень.  

Особливості підготовки та проведення конкретно-соціологічних 

досліджень. Головні етапи розробки програми соціологічного дослідження та її 

компоненти. Вибірка. Основні методи КСД. Технологія обробки та аналізу 

емпіричних даних. 

Література: [1] с.219-244,  

   [2] с.415-518,  

  [4] с.299-315 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 



 

 

РН1. 

Знати основи загальної соціології, її предмет та структуру, основні поняття, закони і 

функції, історичний шлях розвитку світової та вітчизняної думки, загальний зміст 

соціологічних теорій, питання методології, методики і технології конкретних 

соціологічних досліджень, шляхи реалізації результатів соціологічних досліджень і 

соціологічних технологій у практичній діяльності. 

РН2. 
Аналізувати специфіку соціальних і соціально-психологічних явищ та процесів у 

трудовому колективі, сім’ї. 

РН3. 

Використовувати на практиці результати емпіричних соціологічних досліджень, 

соціальні технології для профорієнтації та професійної адаптації, для роботи з 

кадрами, зміцнення трудової дисципліни, розв’язання міжособистісних і трудових 

конфліктів. 

РН4. 

Здійснювати соціальне управління, діагностувати стан соціально-психологічного 

клімату в колективі, причини наявних конфліктів, використання соціальних резервів 

виробництва. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

ПРН 2 Аналізувати й оцінювати явища політичного розвитку українського суспільства в 

контексті світової історії, застосовувати здобуті знання для прогнозування 

суспільних процесів,  самостійно критично мислити під час аналізу 

суперечливих явищ суспільного життя насамперед у сфері виробництва,  

розуміти та сприймати етичні норми поведінки відносно інших людей і 

відносно природи. Вміти користуватися нормативно-правовими актами на підставі 

знань основ права та основних правових положень роботи підприємства в ринковій 

економіці, вміти використовувати економічні закони у процесі господарської 

діяльності. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Змістовний модуль 1. 

Тема 1. Соціологія як наука 

Л 1. 
Місце і роль соціології в системі суспільствознавства. Предмет і об’єкт соціології. Структура і 

функції соціологічного знання. Закони і категорії соціології 

Л 2. 

Основні етапи і тенденції розвитку соціологічної думки. Протосоціологічний етап. Класичний 

період у розвитку світової соціології. Соціологічна думка в Україні. Основні школи сучасної 

західної соціології 

СЗ 1. Соціологія як наука. 

Тема 2.  Суспільство як соціальна система. 

Л 3. 

Зміст поняття суспільство. Соціальна структура суспільства, її складові частини. Соціальна 

стратифікація. Соціальна мобільність. Стратифікаційні зміни в сучасному українському 

суспільстві. 

СЗ 2. Суспільство як соціальна система. 

Тема 3.  Соціальні відносини.  

Л 4. Соціологія конфлікту як галузь соціологічного знання. Поняття «соціальний конфлікт», їх 



 

 

класифікація, механізм, структура та функції. 

Тема 4. Соціальні процеси.  

Л 5. 

Особливості розвитку тат перебігу соціальних процесів в сучасному світі. Поняття етносу та 

основні етапи його розвитку. Сучасні етнічні процеси: інтеграція, консолідація, асиміляція, 

агрегація. Соціологічні концепції релігії. Функції релігії як соціального інституту. 

СЗ 3. Соціальні процеси. 

Тема 5. Економічна соціологія.  

Л 6. 
Об’єкт та предмет економічної соціології. Соціальні функції економічної соціології. Категорії 

економічної соціології.  

Л 7. Становлення економічної соціології як науки. Підприємництво як соціально-економічна діяльність 

СЗ 4. Економічна соціологія. 

Тема 6.  Політична соціологія.  

Л 8. 

Предмет соціології політики. Політична система суспільства. Легітимність політичної влади в 

суспільстві та її ознаки. Громадське суспільство: сутність, ідеї та перспективи його формування в 

Україні. Предмет, проблематика, структура і функції соціології права. Соціальна природа 

правомірної та протиправної поведінки. 

Л 9. 
Історія становлення і сучасні дослідницькі перспективи політичної соціології. Електоральні 

дослідження в соціології політики.  

Тема 7.  Соціологія особистості. 

Л 10. 

Особистість як об’єкт і суб’єкт соціальних відносин. Предмет соціології особистості. Соціальна 

структура та типологія особистості. Сутність процесу соціалізації: етапи та фази. Девіація та її 

причини. 

СЗ 5. Соціологія особистості. 

Тема 8. Соціологія сім’ї.  

Л 11. 

Поняття про предмет соціології сім’ї та гендерної соціології. Основні положення гендерної 

соціології, проблеми гендерної соціалізації, гендерні ідеали. Сім’я та шлюб як соціальні інститути. 

Структура, функції сім’ї. Типологія сім’ї. Причини сімейних конфліктів, як предмет соціологічних 

досліджень.  

СЗ 6. Соціологія сім’ї та молоді. 

Тема 9. Соціологія гуманітарної сфери.  

Л 12. 

Соціологія гуманітарної сфери та її складові. Поняття культури в соціології. Форми та функції 

культури. Соціологія освіти: об’єкт, предмет, соціальні функції. Наука як соціальне явище. 

Соціальні функції науки.  

СЗ 7. Соціологія гуманітарної сфери. 

Тема 10. Методика організації конкретних соціологічних досліджень.  

Л 13. 

Особливості підготовки та проведення конкретно-соціологічних досліджень. Головні етапи 

розробки програми соціологічного дослідження та її компоненти. Вибірка. Основні методи КСД. 

Технологія обробки та аналізу емпіричних даних. Аналіз документів, спостереження і експеримент 

соціології.   

Л 14. 
Оброблення і аналіз соціальної інформації. Прогнозування соціальних явищ і процесів. Якісні 

методи соціологічного дослідження. 

СЗ 8. Методика організацій конкретних соціологічних досліджень. 

7.2 Види навчальної діяльності                      



 

 

НД 1.  Підготовка до лекції.  

НД 2.  Підготовка до обговорення та/або опитування за темами семінарського заняття. 

НД 3. Тестування. 

8.   Методи викладання та  навчання           

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН 1.  Інтерактивні лекції.  

МН 2.  Проблемні лекції.  

МН 3.  Семінарські заняття.  

МН 4.  Проблемно-пошукові методи навчання.  

МН 5.  Навчальна дискусія / дебати.  

МН 6.  Мозковий штурм. 

Лекції надають студентам теоретичну основу з соціології, що є основою для самостійного 

навчання здобувачів вищої освіти (РН 1, РН 2). Лекції доповнюються семінарськими 

заняттями, які надають студентам можливість застосовувати теоретичні знання на практичних 

прикладах (РН 1, РН 2 та РН 3). Проблемно-пошукові методи навчання, дискусія, мозковий 

штурм передбачають закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами 

за час навчання, (РН 3, РН 4). Самостійному навчанню сприятиме підготовка до лекцій та 

семінарських занять. Гнучкість, доступність та персоніфікація навчання забезпечується 

m-learning з використанням мобільних пристроїв. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Контроль навчальної роботи студента і оцінювання здійснюються за 4-бальною (традиційною) шкалою: 

Оцінка  Рівень Визначення 

5 (відмінно)  високий   відмінне виконання лише з незначною 

кількістю помилок; студент демонструє 

систематичне та глибоке знання матеріалу 

не тільки в обсязі лекційних та 

семінарських занять, але й матеріалів, 

рекомендованих для самостійної роботи, а 

також додаткової літератури, вміє 

аналізувати інформацію, проявляє творчі 

здібності  

4 (добре)  достатній   вище середнього рівня з кількома 

помилками; студент  

показує належне знання навчальної 

програми курсу, виконує усі завдання, при 

цьому допускає незначні помилки, 

демонструє систематичний характер знань 

з дисципліни, вміє самостійно робити 

висновки та показує належний рівень 

знання рекомендованої літератури 

3 (задовільно)  середній   виконання задовольняє мінімальні 

критерії; студент відтворює знання 



 

 

основного матеріалу навчальної програми 

курсу в обсязі, необхідному для 

подальшого навчання і професіональної 

діяльності, відповідає на основні питання, 

показує деякі знання рекомендованої 

літератури 

2 (незадовільно)  початковий   виконання не задовольняє мінімальні 

критерії; студент не може показати 

необхідний рівень знань для подальшого 

навчання, допускає значні помилки або 

взагалі не виконує завдання 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: опитування 

студента на семінарському занятті та усні коментарі викладача за його результатами, 

настанови викладача в процесі підготовки до виконання письмових завдань, оцінювання 

поточного тестування, усних повідомлень, захист презентацій, обговорення та 

взаємооцінювання студентами виконаних завдань. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Методи оцінювання: 

М 1. Опитування. 

М 2. Тестування. 

М 3. Перевірка виконання ситуативного завдання. 

Форма підсумкового контролю: 7 семестр – залік, що проводиться в усній формі. 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 

ЗН 1. Навчальні посібники. 

ЗН 2. Наочні засоби навчання. 

ЗН 3. Мультимедіа. 

10.2 Інформаційне та навчально- методичне забезпечення 

Основна література 1. Кузьменко Т. М. Соціологія. Навч. Посіб. – К.: Центр 

учбової літератури, 2014. – 320 с. 

2. Соціологія. За ред. В. Г. Городяненка. Підруник. 3-е вид. – 

К.: Видавничий центр “Академія”, 2008. – 542 с. 

3. Лукашевич М.П., Туленков М. В. Соціологія. Загальинй 

курс: Підручник 2-е вид. – К.: Каравела, 2014.- 408 с. 

Допоміжна література 1. Перегуда Є.В. Соціологія: навчальний посібник / Є.В. 

Перегуда та ін. –  П26  К.: КНУБА, 2012. – 140 с. 

Інформаційні ресурси в 

Інтернеті 1. https://kipt.sumdu.edu.ua/; https://besmart.study/ 

https://kipt.sumdu.edu.ua/
https://besmart.study/


 

 

ІІ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Тема 

Загальний 

обсяг,  

годин 

Лекції,  

годин 

Семінарські 

заняття,  

годин 

Лабораторні 

заняття, 

годин 

Самостійне 

опрацювання 

матеріалу 

(СРС),  

годин 

Індивідуальні 

завдання,  

годин  

(із обсягу 

СРС)  

Денна форма навчання                                       

1 Тема 1. Соціологія як наука. 10 4 2 - 4 - 

2 Тема 2. Суспільство як соціальна система. 8 2 2 - 4 - 

3 Тема 3. Соціальні відносини. 6 2 - - 4 - 

4 Тема 4. Соціальні процеси. 8 2 2 - 4 - 

5 Тема 5  Економічна соціологія. 10 4 2 - 4 - 

6 Тема 6. Політична соціологія. 8 4 - - 4 - 

7 Тема 7. Соціологія особистості. 8 2 2 - 4 - 

8 Тема 8. Соціологія сім’ї. 10 2 2 - 6 - 

9 Тема 9. Соціологія гуманітарної сфери. 10 2 2 - 6 - 

10 
Тема 10. Методика організацій конкретних соціологічних 

досліджень. 
12 4 2 - 6 - 

Всього з навчальної дисципліни за денною формою навчання: 

 
90 28 16 - 46 - 



 

Додаток 1  

Узгодження результатів навчання з методами викладання, навчання та оцінювання 

Програмні 

компетентності /  

результати 

навчання 

Результат 

навчання за 

дисципліною 

Види навчальних 

занять  

Види 

навчальної 

діяльності 

Методи, 

технології 

викладання і 

навчання 

Засоби навчання 

Методи та  

критерії  

оцінювання  

ЗК 2., ЗК 3., ЗК 4., ЗК 5., 

ЗК 6., / ПРН 2. РН 1. 

Л 1., Л 2., Л 3., Л 4., Л 5.,  

Л 6., Л.7, Л 8., Л 9., Л 10.,  

Л 11., Л 12., Л 13., Л 14., 

СЗ 1., СЗ 2., СЗ 3., СЗ 4., 

СЗ 5., СЗ 6., СЗ 7., СЗ 8. 

НД 1., НД 2. НД 3 
МН 1., МН 2., МН 3.,  
МН 4., МН 5., МН 6. 

ЗН 1., ЗН 2., ЗН 3.  М 1.,   
М 2.,  М 3.  

ЗК 2., ЗК 3., ЗК 4., ЗК 5., 

ЗК 6., / ПРН 2. РН 2. 

Л 1., Л 2., Л 3., Л 4., Л 5.,  

Л 6., Л.7, Л 8., Л 9., Л 10.,  

Л 11., Л 12., Л 13., Л 14., 

СЗ 1., СЗ 2., СЗ 3., СЗ 4., 

СЗ 5., СЗ 6., СЗ 7., СЗ 8. 

НД 1., НД 2. НД 3 

МН 1., МН 2., МН 3.,  
МН 4., МН 5., МН 6. 

ЗН 1., ЗН 2., ЗН 3.  М 1.,   
М 2.,  М 3.  

ЗК 2., ЗК 3., ЗК 4., ЗК 5., 

ЗК 6., / ПРН 2. РН 3. 

Л 1., Л 2., Л 3., Л 4., Л 5.,  

Л 6., Л.7, Л 8., Л 9., Л 10.,  

Л 11., Л 12., Л 13., Л 14., 

СЗ 1., СЗ 2., СЗ 3., СЗ 4., 

СЗ 5., СЗ 6., СЗ 7., СЗ 8. 

НД 1., НД 2. НД 3 

МН 1., МН 2., МН 3.,  
МН 4., МН 5., МН 6. 

ЗН 1., ЗН 2., ЗН 3.  М 1.,   
М 2.,  М 3.  

ЗК 2., ЗК 3., ЗК 4., ЗК 5., 

ЗК 6., / ПРН 2. РН 4. 
СЗ 1., СЗ 2., СЗ 3., СЗ 4., 

СЗ 5., СЗ 6., СЗ 7., СЗ 8. 
НД 1., НД 2. НД 3 МН 3., МН 4., МН 5., 

МН 6. ЗН 1., ЗН 2. ЗН 3 М 1.,   
М 2.,  М 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


