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1. Загальна інформація 

Тип дисципліни – обов’язкова Мова викладання – українська 

Навчальна дисципліна викладається на другому курсі у третьому семестрі (денна 

форма), третьому курсі у п’ятому семестрі (заочна форма) 

Кількість кредитів – 3, годин – 90 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції семінарські 

денна 30 14 16 

заочна 10 6 4 

Самостійна робота, годин денна – 60 80 

Розклад занять 

2. Анотація навчальної дисципліни 
Основною метою освоєння навчальної дисципліни "Соціологія" є ознайомлення 

студентів з концептуальними основами соціології як сучасної комплексної фундаментальної 

науки про суспільство. В ході вивчення навчальної дисципліни створюються умови для 

придбання знань і умінь з осмислення соціальних явищ і процесів, соціальної структури  

суспільства; для формування уявлень про можливості соціологічного дослідження у вивченні 

суспільства; для розвитку здатності до самостійного аналізу та використанню соціологічних 

знань у професійній діяльності та повсякденній практиці. 

 

3. Мета навчальної дисципліни 

Мета дисципліни – формування активної громадянської позиції у майбутніх фахівців, 

розширення їх знань про суспільство, сучасні суспільні проблеми, формування соціологічної 

культури та гуманістичного мислення, прищеплення навичок наукового аналізу, спрямованих 

на забезпечення самостійного осмислення закономірностей суспільного розвитку. 

Завдання: - забезпечити високий рівень фундаментальних знань, необхідних для 

успішної роботи у майбутньому; дати уявлення щодо загальних принципів сутності 

соціологічної науки і її ролі, як в історії суспільства, так і в сучасних умовах; - забезпечити 

вивчення 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 студент повинен  

знати: 

- місце соціології в системі соціальних наук; 

- загальну характеристику суспільства як цілісної системи та її складових 

елементів; 

http://socist.onaft.edu.ua/
https://www.rozklad.onaft.edu.ua/tchviewa.php?type=1


- 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. 

  

1. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 

 http://moodle.onaft.edu.ua/course/view.php?id=2334#section-0 

5. Зміст навчальної дисципліни  

http://moodle.onaft.edu.ua/course/view.php?id=2334#section-0 

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 

Вид контролю: поточний, диференційний залік  

Методи навчання: словесний, пояснювально-демонстраційний, метод проблемного 

викладання, робота в малих групах 

Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, питання для 

поточного контролю, тести, розрахункові завдання та питання для підсумкового контролю  

Нарахування балів: (http://moodle.onaft.edu.ua/course/view.php?id=2334#section-0 

Інформаційні ресурси: http://moodle.onaft.edu.ua/course/view.php?id=2334#section-0 

7. Політика навчальної дисципліни 

Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з 

урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну 

доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу». 
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