
 

 

 (Ф 21.01 - 02) 

 

Силабус навчальної дисципліни 

«СОЦІОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ТРАНСПОРТНИХ 

ПОСЛУГ» 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента 

загальноуніверситетського переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість 

годин 

3 кредити/ 90 годин 

Мова викладання Українська, англійська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Особливості транспорту як соціального феномену, соціологія 

транспорту. Транспортні послуги як об’єкт та предмет наукового 

дослідження у соціології. Види, організація, планування та етапи 

соціологічних досліджень транспортної системи суспільства. 

Транспортні перевезення як фактор інституціоналізації. Управління 

транспортною галуззю України. Соціалізація персоналу. 

Соціологічне забезпечення професійної діяльності фахівців. 

 

 
Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на формування професіоналів, здатних 

здійснювати аналіз транспортних послуг, соціальних ризиків і 

наслідків, здійснювати соціологічну експертизу транспортних 

перевезень. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

здійснювати соціологічну експертизу транспортних послуг з 

врахуванням соціального, соціокультурного та соціально-

психологічного стану суспільства, різноманіття соціально-

економічних потреб.  
 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

вміннями (компетентності) 

-володіти основними соціологічними термінами, організувати, 

планувати та здійснювати соціологічні дослідження транспортної 

системи суспільства;  

- вміти пояснювати, оцінювати, узагальнювати знання про 

транспортну систему; 

- здійснювати соціологічне забезпечення професійної діяльності 

фахівців сфери транспортних послуг. 

 

 



 

 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Транспорт як соціальний феномен. Соціологія 

транспорту. 

Транспортні послуги як об’єкт та предмет наукового дослідження у 

соціології . Види, організація, планування та етапи соціологічних 

досліджень транспортної системи суспільства. Транспортні 

перевезення як фактор інституціоналізації. Управління 

транспортною галуззю України. Соціалізація персоналу. 

Соціологічне забезпечення професійної діяльності фахівців. 

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 особливості організації транспортних 

послуг; а також формувати вміння використовувати на практиці 

результати соціологічних досліджень при аналізі споживання 

транспортних послуг. 

 

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) – uqgifsa 

Код доступу (англ.мова) – tdpfr5g 

  

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

