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Силабус навчальної дисципліни 

«СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА СУСПІЛЬСТВА» 

Спеціальність: 231 Соціальна робота 

Галузь знань : 23 Соціальна робота 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредита \ 90 годин 

 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Передбачається розгляд функціонування суспільства як складної 

ієрархізованої системи у контексті сучасних тенденцій, пов’язаних із 

процесами глобалізації, трансформації українського суспільства. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Курс орієнтований на теми, що є «наскрізними», знаходять своє 

вираження в багатьох галузевих і спеціальних дисциплінах, які 

вивчаються на подальших етапах професійної підготовки студентів. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Розвинути аналітичні здібності та вміння приймати обґрунтовані 

рішення в умовах перехідних політичних, соціальних та економічних 

систем. Досліджувати можливості організації соціальної структури 

суспільства. Відбір та реалізація соціальних ініціатив. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

У цьому курсі вивчаються категоріальний апарат, пов’язаний із 

проблематикою соціальної структури і соціальної стратифікації, ос- 

новні теоретико-методологічні підходи до аналізу соціальної струк- 

тури, характеристики соціальної нерівності, роль соціальної 

мобільності у динаміці соціальної структури в суспільстві, основні 

проблеми соціальної диференціації і стратифікації українського 

суспільства, а також методи соціологічного дослідження цієї 

проблематики. 

Навчальна логістика 

Зміст дисципліни: Передбачається розгляд функціонування 

суспільства як складної ієрархізованої системи у контексті сучасних 

тенденцій, пов’язаних із процесами глобалізації, трансформації ук- 

раїнського суспільства. У зв’язку з цим проводиться аналіз 

трансфор- 

мації соціально-структурних відносин суспільства за різними кри- 

теріями, нових форм соціального розшарування, радикальних змін 

у тенденціях і напрямах соціальної мобільності, моделей поведінки 

представників різних соціальних груп. 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: дискусія, кейс-метод 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна 



 

 

Пререквізити Знання з філософії, теорії соціальної роботи. 

Пореквізити 

Знання з дисципліни можуть бути використані під час написання  

магістерської роботи. Отримані знання можуть бути використані в 

дисциплінах «Соціальна робота з різними групами клієнтів», 

«Соціальна робота в громаді». 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 
1. Євтух В. Б., Трощинський В. П., Галушко К. Ю., Чернова К. О. 

Етнонаціональна структура українського суспільства: Довідник 

/ Передм. В. Б. Євтух і В. П. Трощинського. — К.: Наук. думка, 2004. 

2. Ручка А. О. Стратифікація соціальна; Структура соціальна; 

Мобільність соціальна // Історична наука: термінологічний і 

понятійний довідник: Навч. посіб. — К.: Вища шк., 2002. 
3. Соціологія: Навч. посіб. / За ред. С. О. Макеєва. — 2-ге вид., випр. 

і допов. — К.: Знання, 2003. 

4. Якуба О. О. Соціологія: Навч. посіб. для студентів. — Харків: 

Константа, 1996. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 
Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 
залік 

Кафедра Соціальних технологій 

Факультет Лінгвістики та соціальних комунікацій 

Викладач(і) 

 

Санжаровець  

Валентина Миколаївна  

Посада: доцент 

Науковий ступінь: к.філоф.наук 

Вчене звання:  

Профайл викладача: 

Тел.: 406-74-60 

E-mail: valyasan@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 8.1206 

 
 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 
Авторський курс 

Лінк на дисципліну  

 

 

 

Розробник          Санжаровець В.М. 
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