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Силабус навчальної дисципліни 

«СОЦІОЛОГІЯ МОРАЛІ» 

 

Спеціальність: 054 Соціологія 

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки 

Рівень вищої освіти Перший, бакалаврський 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Осінній семестр 

 
Обсяг дисципліни, 

кредити 

ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити / 90 години 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Теоретичні положення та емпіричні результати соціологічної науки щодо 

моралі як соціального явища 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Отримані знання та навички можна застосовувати в проведенні 

соціологічних досліджень цінностей, ціннісних орієнтацій, моральної 

культури, моральної свідомості, відповідності реальної поведінки людей 

моральним нормам, вимогам та принципам, прийнятим у суспільстві, а також 

використовувати для набуття власного соціального капіталу, гуманізації 

професійної діяльності, розв’язання моральних конфліктів тощо. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Можна дізнатися про місце і роль моралі у системі соціальної регуляції 

поведінки і діяльності людей, особливості функціонування моралі у різних 

соціальних групах та спільнотах і на індивідуальному рівні, етичні 

проблеми соціалізації тощо. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями 

і уміннями 

(компетентності) 

Дотримуватись моральних вимог до професійної діяльності соціолога, 

орієнтуватися у моральних основах взаємодії представників різних культур 

та обґрунтовано робити моральний вибір. Зокрема, набути: 

- здатності застосовувати знання в практичних ситуаціях; 

- здатності діяти соціально відповідально та свідомо; 

- навичок міжособистісної взаємодії; 

- здатності зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку моралі, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство 

та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види 

та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя. 



 

 

Навчальна 

логістика 

Зміст дисципліни: 

Соціологія моралі як галузь соціологічного знання. 

Сутність, структура та функції моралі. 

Моральна свідомість. 

Моральний вибір і відповідальність особистості. 

Етичні імперативи в природному та соціокультурному просторах. 

Моральна культура особистості та її формування. 

Формування моральної культури спілкування. 

Професійна мораль як соціальний феномен. 

 

Види занять: лекції, семінари. 

Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн. 

Форми навчання: денна та заочна. 

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані в попередніх семестрах на першому 

(бакалаврському) рівні здобуття вищої освіти – зокрема, таких дисциплін, як 

«Філософія», «Вступ до спеціальності», «Соціальна філософія», «Соціологія 

релігії», «Соціологія девіантної поведінки», «Соціальна педагогіка» тощо. 

Пореквізити Знання з соціології моралі можуть бути використані для написання 

бакалаврської роботи. 
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Посада: доцент 

Вчене звання: доцент 
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Оригінальність 

навчальної 

дисципліни 

Використання результатів власних наукових досліджень 

Лінк на дисципліну Код класу у Google Classroom: culpzti 

 


