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Силабус навчальної дисципліни 

«СОЦІОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН» 

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) 
Поняття «соціальні зміни» у соціологічній науці. Зміст основних 

категорій: «соціальний процес», «трансформація», «соціальний 

розвиток».  

Роль особистості в соціальних змінах. Особистість як агент 

соціальних змін. Культурні форми адаптивної поведінки в умовах 

системних змін. Поняття культурної травми, соціальної мімікрії та 

культурного інсценування. Причини опору соціальним змінам. 

Динаміка соціальної нерівності. Сучасні соціальні верстви та 

групи. Проблеми формування середнього класу в українському 

суспільстві. Сучасні процеси динаміки соціальних інститутів. 

Теорія інституціональних матриць. Процеси інституціоналізації, 

деінституціоналізації, інституційний вибух, інституційна криза. 

 

 

 

 

 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 
Курс спрямований на вивчення та аналіз соціальних змін у 

суспільстві у фокусі сучасного соціологічного дискурсу. 

 



 

 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- Аналізувати основні підходи до вирішення домінуючих 

чинників суспільного розвитку.  

- Визначати  основні форми і типи соціальних змін.  

- Обґрунтовано доводити існування закономірностей розвитку 

суспільства. 

- Застосовувати метод case-study. 

- Аналізувати соціальні процеси, що  відбуваються в 

сучасному українському суспільстві. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

вміннями (компетентності) 

- Аналізувати форми соціальних змін та характерні риси їх  

прояву.  

- Розкривати фактори та джерела виникнення соціальних змін.  

- Застосовувати різноманітні методи дослідження соціальних 

змін (наприклад, case study). 

- Здійснювати соціологічний аналіз соціально-економічних 

процесів в сучасному українському суспільстві.  

- Здійснювати дослідження соціальних процесів в політичній 

сфері сучасного українського суспільства.  

- Аналізувати демографічні та урбанізаційні процеси в 

сучасних українських реаліях, а також соціокультурні процеси в 

просторі українського соціуму. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Поняття «соціальні зміни» у соціологічній 

науці. Зміст основних категорій: «соціальний процес», 

«трансформація», «соціальний розвиток», «транзит». Соціальні 

зміни у фокусі сучасного соціологічного дискурсу. Індивідуальний 

та інституційний рівень соціальних змін. Особистість в контексті 

соціальних змін. Масова поведінка і суспільні рухи. Революційні 

зміни в суспільстві. Глобальні та локальні впливи: концепції 

соціальних змін в пострадянському просторі. 
Методи навчання: навчальна дискусія, робота з вирішенням 

задач, робота в малих групах, метод мозкового штурму, метод 

конкретної ситуації, тестування, підготовка та представлення 

презентацій. 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна. 

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані на першому (бакалаврському) 

рівні вищої освіти 



 

 

 

 

Фото 

 

Пореквізити Знання з соціології можуть бути використані при аналізі соціальних 

змін у суспільстві у фокусі сучасного соціологічного дискурсу, а 

також здійсненні соціологічного аналізу соціально-економічних 

процесів, соціальних процесів в політичній сфері в сучасному 

українському суспільстві, а також демографічних, урбанізаційних 

культурних процесів в сучасних українських реаліях. 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію  

НТБ НАУ 

https://er.nau.edu.ua/simple-

search?query=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0

%BB%D1%8C 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 
Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік, тестування 

Кафедра Соціології та політології 

Факультет Лінгвістики та соціальних комунікацій 

Викладач(і) Стригуль Марина Василівна 

                                      Посада: доцент 

                                      Науковий ступінь: кандидат соціологічних          

наук 

                                      Вчене звання: доцент 

                                      Профайл викладача: 
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=%20%20%20%20%2011

782 

                                     Тел.: (044) 406-7153 

                                     E-mail: maryna.stryhul@npp.nau.edu.ua 

 

                                    Робоче місце: 8.707 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну Google Classroom код доступу  – ep34lc7 
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