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1. Загальна інформація 

Тип дисципліни – вибіркова Мова викладання – українська 

Навчальна дисципліна викладається на першому курсі у другому семестрі  
Кількість кредитів – 3, годин – 90 
Аудиторні заняття, годин: всього лекції семінарські 

денна 34 18 16 
заочна 6 4 2 

Самостійна робота, годин денна – 56 заочна – 84 
Розклад занять  

 

2. Анотація навчальної дисципліни 
Вивчення дисципліни «Соціологія» надає студентам знання та розуміння соціальних 

процесів, навчає студентів правилам соціальної комунікації, сприяє більш глибшому 
розумінні себе та інших осіб, задля самовдосконалення, пристосування до змін у 
навколишньому середовищі.  

Соціологія є поліцентричною, поліпарадигмальною, з багатьма пізнавальними 
технологіями наукою, що вивчає форми закони та закономірності конструювання, 
функціонування і розвитку соціальної реальності суспільства через їх переломлення у 
взаємодіях людських індивідів та спільнот. Визначальною рисою Соціології є бачення нею 
суспільства крізь взаємодію індивідів та їх груп з урахуванням того, хто є ці індивіди, до яких 
спільнот вони належать та яку реальність своєю взаємодією творять. Оскільки взаємодія 
індивідів у спільнотах є не що інше як їх соціальне життя, то Соціологію можна визначити як 
науку про закони і форми соціального життя людей у конкретних його виявах: різних за 
складністю соціальних системах, спільнотах, інститутах та процесах.  

Соціологія тісно пов’язана з такими природничими науками, як математика, демографія, 
статистика, інформатика, які допомагають їй в дослідженні всіх сфер життя суспільства. 
Плідним є зв’язок соціології із соціальними науками: історією, соціальною філософією, 
економікою, соціальною психологією, політологією, культурологією та ін.  

 
 
 
 

 



3. Мета навчальної дисципліни 
Мета дисципліни –  сприяти формуванню у здобувачів вищої освіти розуміння 

сутності соціального життя та соціальної структури суспільства, а також навичок аналізу 
соціальних явищ і процесів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні 
знати: 

- 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 досліджень;   
- 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 під час 
виступів на семінарах, в дискусіях, диспутах тощо;   

- користуватися всіма доступними джерелами знань; самостійно добирати матеріал 
для реферату, доповіді, самостійної роботи;  

- використовувати в роботі засоби масової комунікації, в тому числі комп’ютерні 
джерела інформації;  

- брати участь в організації та проведенні соціологічних опитувань.  
- сприяти розв’язанню міжособистісних та трудових конфліктів, виконуючи роль 

медіатор. 
 

 
4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни «Соціологія» здобувач вищої освіти може 
отримати наступні програмні компетентності та програмні результати навчання, які визначені 
в освітньо-професійній програмі «Готельно-ресторанна справа» 
(https:nv.onaft.edu.ua/opp/241b-grs2016.pdf) підготовки бакалаврів за спеціальністю 241 
«Готельно-ресторанна справа». 

 
Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, бути готовим до засвоєння та 
застосування набутих знань.  
ЗК2. Здатність до абстрактного мислення, пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 
джерел, аналізу та синтезу для прийняття обґрунтованих рішень для їх розв’язання. 
ЗК3. Здатність працювати автономно та в команді з урахуванням вимог професійної 
дисципліни, планування та управління часом. 
ЗК4. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо на основі етичних міркувань 
(мотивів). 
ЗК5. Здатність бути критичним та самокритичним, мати визначеність і наполегливість щодо 
поставлених завдань і взятих обов’язків. 
ЗК6. Здатність спілкуватися державною та іноземними мовами як усно, так і письмово. 
ЗК7. Здатність презентувати результати проведених досліджень. 

 
Програмні результати навчання: 



ПРН 1. Демонструвати базові теоретичні знання та розуміння соціальних теорій, законів, 
причинно-наслідкові зв’язки між процесами та явищами на різних рівнях соціальних систем. 
ПРН 2. Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у сучасних умовах 
господарювання та демонструвати розуміння його ринкового позиціонування. 
ПРН 3. Володіти та застосовувати знання української та іноземних мов для формування 
ділових паперів і спілкування у професійній діяльності. 
ПРН 4. Вміти працювати як автономно, так і в команді, проявляти самостійність і 
відповідальність у роботі, дотримуватись у трудовій діяльності етичних принципів. 
ПРН 5. Дотримуватися здорового способу життя, виявляти турботу про безпеку 
життєдіяльності співробітників, прагнути до збереження навколишнього середовища. 
 

5. Зміст навчальної дисципліни 
 Змістовний модуль 1. «Загальна соціологія і теорії середнього рівня. Провідні сучасні 

напрямки соціології» 
Тема 1. Суспільство. Основні компоненти суспільного життя. 
Тема 2. Соціальна структура суспільства. Соціальна стратифікація. 
Тема 3. Соціологія особистості. Процес соціалізації. 
Тема 4. Соціологія девіантної поведінки. 
Тема 5. Соціальні спільноти. Групи та організації. 
Тема 6. Гендерна соціологія та соціологія сім’ї. 
Тема 7. Економічна соціологія та соціологія праці. 
Тема 8. Конкретні соціологічні дослідження. Програма соціологічного дослідження. 
Вибірковий метод в соціології. 
Тема 9. Основні методи збору соціологічної інформації. 
 
 

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 

Види контролю: поточний, підсумковий. 

Схема нарахування балів: 

Вивчення змістового модуля завершується оцінкою. Оцінка залікового кредиту (тобто оцінка 
з дисципліни за семестр) визначається за формулою:  

Оц = 
∑
i= 1

m

M i

m
, 

де Оц – оцінка залікового кредиту;  
Mi – оцінка за i-й змістовий модуль залікового кредиту;  
m – кількість змістових модулів у заліковому кредиті.  
 

Таблиця 1. Оцінні бали рейтингового контролю знань студентів 

Вид роботи, що підлягає 
контролю 

Оцінні 
бали 

Форма навчання 
денна заочна 

min 
д/з 

max 
д/з 

Кількіс-
ть робіт, 
одиниць 

Сумарні 
бали 

Кількість 
робіт, 

одиниць 

Сумарні 
бали 

min max min max 
ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 1 

Змістовий модуль 1. «Основи права та психології спілкування» 
Робота на лекції 0,3/1 0,5/2 18 6 9 4 4 8 
Робота на семінарському 
зайняті 2/12 3/18 12 24 36 2 24 36 



Виконання ІНДЗ 5/6 10/11 1 5 10 1 6 11 
Проміжна сума – – – 35 55 – 34 55 
Модульний контроль у 
поточному семестрі 15 25 1 15 25 1 26 45 

Контроль результатів 
дистанційного модулю 5/- 10/- – 5 10 – – – 

Рейтинг за творчі 
здобутки 5/- 10/- – 5 10 – – – 

Оцінка за змістовим 
модулем – – – 60 100 – 60 100 

 
Інформаційні ресурси: 
1. Статистичні матеріали Держкомстату України // ukrstat.gov.ua 
2. Електронна бібліотека Інституту соціології НАН України // http://i-soc.com.ua/institute 
3. КМІС - приватна українська компанія, що співпрацює з Національним університетом 
«Києво-Могилянська академія» // http://www.kiis.com.ua 
4. Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи // http://www.idss.org.ua 
5. The Nature online manuscript submission and tracking system // https://www.nature.com 
 

7. Політика навчальної дисципліни 
Політика навчальної дисципліни прописана з урахуванням законодавства України та ISO 

9001:2015 (https:onaft.edu.ua/download/dgcc/ONAFT_policy.pdf), «Положення про академічну 
доброчесність в ОНАХТ» (https:www.onaft.edu.ua/download/pubinfo/Regulat-Academic-
Integrity.pdf),  «Положення про організацію освітнього процесу» 
(https:www.onaft.edu.ua/download/pubinfo/provision-educat-process-03.12.19.pdf) 
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