
 

 

 (Ф 21.01 - 03) 

 

Силабус навчальної дисципліни 

«СОЦІОЛОГІЯ ПРОСТОРУ» 

 

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 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Принципи та моделі розподілу суспільних благ і послуг у різних просторах, 

що накладаються одне на одного, і особливості структури просторів, що 

виникають внаслідок нерівномірної концентрації у суспільстві окремих видів 

капіталу. 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Орієнтування студентів щодо змісту роботи соціолога з представниками 

різних соціальних груп, що локалізовані фізично і володіють різними 

можливостями присвоєння престижних благ і послуг, з урахуванням 

сучасних тенденцій, концептуальних засад і методів. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Правильно осмислювати динаміку різних суспільних просторів та 

соціальних смислів просторових явищ і процесів, що відбуваються в 

сучасному українському суспільстві. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями 

і уміннями 

(компетентності) 

Аналізувати різні фактори впливу на просторову організацію соціального 

життя. Диференціювати норми та цінності в діяльності у полях науки, релігії, 

політики, журналістики, літератури, архітектури тощо. Добирати адекватні 

методи дослідження об'єктивних та суб'єктивних просторових структур. 

Зокрема, користуватися: 

- здатністю бути критичним і самокритичним; 

- здатністю спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності); 

- здатністю вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

- здатністю генерувати нові ідеї (креативністю). 



 

 

Навчальна 

логістика 

Зміст дисципліни: 

Модуль №1 «Загальні засади соціологічної рефлексії простору як 

соціального витвору». 

Предмет, завдання соціології простору. 

Основні поняття соціології простору. 

Базові філософські теорії простору: І. Кант, Г. Зіммель, П. Сорокін.  

Базові соціологічні теорії простору: А. Шютц, Ю. Габермас, П. Бурдьо. 

Культура як спосіб структурування простору.  

Культурні ландшафти. 

Соціальна топологія (Дж. Ло, В. Вахштайн). 

Соціальна «граматика простору» (Дж. Ло, В. Вахштайн). 

Модуль №2 «Специфіка формування та функціонування відносно 

автономних просторів суспільного життя». 

Життєвий простір: колізії смислів.  

Уявлення про приватне та публічне. 

Діалектика позицій у соціальному просторі літератури. 

Діалектика диспозицій у соціальному просторі літератури. 

Поля політики, журналістики як простір конструювання уявлень про 

соціальні проблеми. 

Поле бюрократії як простір конструювання уявлень про соціальні проблеми. 

Простір науки як особливого виду символічного виробництва. 

Простір релігії як особливого виду символічного виробництва. 

Соціальний простір економіки: структура, габітус, ілюзія 

«репрезентативного індивіда». 

 

Види занять: лекції, семінари. 

Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн. 

Форми навчання: денна та заочна. 

Пререквізити Загальні та фахові знання з дисциплін «Протосоціологія», «Вступ до 

спеціальності» і «Загальна соціологічна теорія», отримані в попередніх 

семестрах на першому (бакалаврському) рівні здобуття вищої освіти. 

Пореквізити Знання з соціології простору є базою для вивчення таких дисциплін, як 

«Соціологія громадської думки», «Соціологія девіантної поведінки», 

«Соціологія конфлікту» тощо та можуть бути використані для написання 

бакалаврської роботи. 
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Локація та 

матеріально-

технічне 

забезпечення 

Ауд.. 605, корпус 8 НАУ, лабораторія кафедри соціології та політології 

Семестровий 

контроль, 

екзаменаційна 

методика 

Диференційований залік 

Кафедра Соціології та політології 

Факультет Лінгвістики та соціальних комунікацій 

Викладач(і) 

 
ЯКОВЕНКО АЛЛА КАЗИМИРІВНА 

Посада: доцент 

Вчене звання: доцент 

Науковий ступінь: канд. соц. наук 

Профайл викладача:  

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=%20%20%20%20%2012100  

Тел.:  095 940 83 82 

E-mail: alla_iakovenko@ukr.net 

Робоче місце: к. 707, корпус 8 НАУ 

Оригінальність 

навчальної 

дисципліни 

Розкриття того, як соціальна поведінка людей визначається тим, в якому 

просторі вони знаходяться, і здатна перетворювати смисл та зриму форму 

різних просторів. 

Лінк на дисципліну Код класу Google Classroom: wpqmp4a 
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