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Силабус навчальної дисципліни 

«СОЦІОЛОГІЯ» 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента 

загальноуніверситетського переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість 

годин 

3 кредити/ 90 годин 

Мова викладання Українська, англійська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Особливості соціологічного знання, світоглядні, методологічні та 

логічні основи соціології, суспільство в його структурно-

функціональному аспекті – основних соціальних інститутах, 

організаціях; соціальні відносини, соціальні спільноти, особистість 

в системі соціальних відносин; основи соціологічних знань та 

актуальні проблеми сучасного українського суспільства. 

 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на формування у студентів цілісного уявлення 

про основні принципи функціонування суспільства, організацію 

суспільних взаємовідносин в соціальних інститутах. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- особливостям функціонування соціальних інститутів, організацій, 

соціальних відносин, соціальних спільнот, особистості в системі 

соціальних відносин; 

- отримати соціологічні знання про місце і роль  соціальних факторів у 

житті суспільства; 

- сформувати творче соціологічне мислення, вміння правильно 

осмислювати динаміку соціальних явищ і процесів, що  відбуваються в 

сучасному українському суспільстві. 

 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

вміннями (компетентності) 

-володіти основними соціологічними термінами, користуватися 

ними під час виступів на семінарах, в дискусіях, диспутах тощо;  

- вміння пояснювати, оцінювати, узагальнювати знання про 

суспільство, суспільні процеси та явища. 

 



 

 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Соціологія як наука. Структура соціологічного 

знання. Витоки та основні етапи розвитку соціології. Суспільство 

як соціальна система. Особистість в системі соціальних відносин. 

Соціальні статуси особистості. Соціальні відносини і 

структурування нерівності в суспільстві. Інституціоналізація життя 

суспільства. Соціальні організації.  

Соціологія особистості. Соціологія економіки. Соціологія 

управління. Соціологія політики. Соціологія культури. Соціологія 

освіти. Соціологія сім’ї та молоді. Соціологія конфлікту. 

Види занять:лекції, практичні заняття. 

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 

Пореквізити Знання з соціології можуть бути використані при поясненні, оцінці 

та узагальненні знань про суспільство; а також формувати вміння 

використовувати на практиці результати соціологічних досліджень 

при діагностуванні причин соціальних конфліктів у сім’ї, 

колективі, сприяння розв’язанню міжособистісних і трудових 

конфліктів, виконуючи роль медіатора. 

 

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 

https://er.nau.edu.ua/simple-search?query=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C
https://er.nau.edu.ua/simple-search?query=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C
https://er.nau.edu.ua/simple-search?query=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C


 

 

 

 

Фото 

 

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 (укр.мова) – fk6jeus 

Код доступу (англ.мова) – vqie56r 

  

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=%20%20%20%20%2011782
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=%20%20%20%20%2011782
mailto:maryna.stryhul@npp.nau.edu.ua

