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1 Опис навчальної дисципліни
«Соціологія»

Найменування
показників

Кількість кредитів
1/1,5

Розділів – 5
Загальна кількість
годин – 54
Тижневих годин для
денної форми

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень
Галузь знань
0601 «Будівництво та
архітектура»
Напрям підготовки
060101 «Будівництво»
Спеціальність (професійне
спрямування):
5.06010103 «Будівництво
гідротехнічних споруд»
Освітньо-кваліфікаційний
рівень:

Характеристика
навчальної дисципліни
денна
форма
навчання

заочна
форма
навчання

Нормативна
(за вибором)
Рік підготовки:
3-й
0-й
Семестр:
5-й
-й
Лекції
22 год.
0год.
Практичні, семінарські

навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи
курсанта – 1,5

Молодший спеціаліст

8 год.
год.
Лабораторні
год.
год.
Самостійна робота
22 год.
44 год.
Індивідуальні
завдання: год.
Вид контролю: залік

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і
індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання – 30/ 24
для заочної форми навчання –

2 Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета
«Соціологія » є однією з фундаментальних соціальних наук, знання
якої необхідно для творчої діяльності сучасного спеціаліста:
- формування знань, вмінь та навичок, необхідних для розвитку у
курсантів первинних навичок соціальної діяльності та поведінки;
- дати теоретичну та практичну базу для подальшого засвоєння всіх
загальних соціальних та професійно – орієнтованих дисциплін;
- вивчення дисципліни дає можливість формувати науковий світогляд
майбутнього спеціаліста, уміння застосовувати отримані знання при
аналізі соціального клімату в колективі, творче мислення і високу
загальну і професійну культуру.
Завдання
- забезпечити високий рівень фундаментальних знань, необхідних для
успішної роботи и майбутньому;
- дати курсанту уявлення щодо загальних принципів сутності соціологічної
науки і її ролі, як в історії суспільства, так і в сучасних умовах;

- забезпечити вивчення курсантами соціальної структури і динаміки
суспільного розвитку, основ соціологічних досліджень і формування навиків
вживання їх в професійній діяльності .
- формування соціально компетентної особи
У результаті вивчення навчальної дисципліни курсант повинен :
Знати:
- місце соціології в системі соціальних наук;
- загальну характеристику суспільства як цілісної системи та її складових
елементів;
- предмет, структуру, функції, принципи, методи, основні категорії та закони
соціології як науки;
- особливості становлення соціології як самостійної науки;
- структуру та 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.
Вміти:
- пояснювати, оцінювати, узагальнювати знання про суспільство в контексті
системного підходу з елементами структурно-функціонального аналізу;
- володіти основними соціологічними термінами, користуватися ними;
- користуватися всіма доступними джерелами знань, вміти самостійно
відшукувати інформацію за темою.
3 Програма навчальної дисципліни
Розділ 1
Розділ I. Теоретична соціологія
Тема 1 Соціологія як наука
Тема 2 Суспільство як соціальна система. Соціальна структура суспільства та
соціальна стратифікація.
Тема 3 Соціальні відносини. Конфлікт як прояв соціальних відносин.
Тема 4 Соціальні процеси. Особливості етнічних, релігійних процесів в
Україні
Розділ IІ. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії
Тема 1 Економічна соціологія. Соціологія менеджменту та праці .
Тема 2 Політична соціологія. Соціологія громадської думки.
Тема 3 Соціологія особистості.
Тема 4 Соціологія сім’ї. Гендерна соціологія

Тема 5 Соціологія гуманітарної сфери.
Розділ IІІ. Методики організації конкретних соціологічних досліджень.
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Суспільство як
соціальна система.
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Розділ І
Розділ I. Теоретична соціологія
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Тема 3
Соціальні відносини. Конфлікт як
4
прояв соціальних
відносин.
Тема 4
Соціальні процеси.
Особливості
6
етнічних,
релігійних
процесів в Україні
Разом за розділом
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Розділ II.
Спеціальні та галузеві соціологічні теорії
Тема1
Економічна,
політична
соціологія.Соціоло 4
гія менеджменту
та праці

2

2

Тема 2 Політична
соціологія.
Соціологія
громадської
6
думки.
.
Тема 3 Соціологія
особистості.

2
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2

4

2

2

4

2
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2
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Разом за
розділом 2
Розділ IІІ. Метод
ики організації
конкретних
соціологічних
досліджень.
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Разом за
розділом 3

8

2

4

2

Усього годин

54

22 8

Тема 4 Гендерна
соціологія
Тема 5
. Соціологія
гуманітарної
сфери.

24

5 Теми семінарських занять
№ п/п

1.

2.

Назва роботи
Соціальна структура суспільства. Соціальна
стратифікація. Соціальна мобільність.
Соціальні інститути Соціальні відносини.
Конфлікт як прояв соціальних відносин
Соціальні процеси. Особливості етнічних,
релігійних процесів в Україні
.Економічна
соціологія.
Соціологіяменеджменту та праці .
Політична
соціологія.
Соціологія
громадської думки.
Соціологія особистості

Кількість годин

2

2

3.
4.

Соціологія особистості. Соціологія сім’ї.
Гендерна
соціологія Соціологія
гуманітарної сфери.

2

Соціологічне дослідження та його методи.
Разом

2
8

6 Самостійна робота (денна форма)
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Назва теми
Історія становлення та розвитку соціології
Соціальні організації, соціальні інститути,
соціальна мобільність
Соціальні відносини. Соціальні конфлікти в
сучасній Україні

Кількість
годин
2
4
4

Особливості етнічних процесів в Україні.
Соціологія права. Соціологія громадської
думки

2

Соціологія особистості. Гендерна соціологія.
Соціологія гуманітарної сфери
Теорія, методологія, методика соціологічних
досліджень

4
2

Разом

22

-

2

2

7 Методи навчання
Мовні теоретичні матеріали (лекція).
Наочні (прилади, плакати, тощо),видео та фото материали
Семінарські заняття.

8 Методи контролю
Оцінювання за результатами
семінарського диспуту, тестування (поточний).
Контрольні роботи (поточний).
Залік
(підсумковий).
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за
всі види
навчальної

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового
для заліку

діяльності
90 – 100
82-89
74-81
64-73
60-63
35-59

0-34

А
В
С
D
Е

проекту (роботи),
практики
відмінно
добре
задовільно

FX

незадовільно з
можливістю повторного
складання

F

незадовільно з
обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

зараховано
не зараховано з
можливістю
повторного
складання
не зараховано з
обов’язковим
повторним
вивченням
дисципліни

10 Методичне забезпечення
1. Конспекти лекцій з дисципліни.
2. Методичні вказівки до семінарських та самостійних заняття.
3. Питання до заліку.
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