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ВСТУП

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни Соціологія  складена
відповідно до гуманітарних  дисциплін – типової програми підготовки молодших
спеціалістів.
Напряму 6.051701 Харчові технології та  інженерія
спеціальності 5.05170101 «Виробництво харчової продукції»

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є соціальна організація, соціальна
життєдіяльність та соціальний розвиток людини та суспільства..
Міждисциплінарні зв’язки: всесвітня історія, українська література, культурологія,
соціологія, історія України.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1 Теоретична соціологія.
2.  Спеціальні та галузеві соціологічні теорії.
3. Методика організації конкретних соціологічних досліджень.

1 Мета та завдання навчальної дисципліни.
 Метою викладання навчальної дисципліни Соціологія  є  ознайомлення студентів про

становлення і розвиток соціології як науки,  процеси суспільного життя, закони функціонування і

розвитку суспільства та його складових компонентів.

Соціологія є наукою про соціальне буття, соціальні виміри суспільства, особливості (форми,

закони, закономірності) взаємодії індивідів, їх груп, спільнот. Вона охоплює великий масив знань по

соціальну дійсність, а також різноманітні підходи, методики її дослідження й інтерпретації

отриманих результатів.

Правильне розуміння законів функціонування і розвитку як суспільства в цілому, так і

складових його компонентів досить важливо і для окремих людей, і для їх різних спільнот, і для

всього людства. Соціологія покликана допомагати людям сформувати уявлення про процеси

суспільного життя і виробити відповідні їм стилі і види поведінки у всіх сферах суспільної

життєдіяльності.

Особливе значення соціології і в минулому, і сьогодні виявляється в її здатності правильно

сприймати й аналізувати соціальні явища і процеси, вивчати, пояснювати, розуміти суспільство.

Соціологія сприяє формуванню і накопиченню знань про соціальну дійсність. Соціологічні знання

широко використовують для розробки і здійснення соціальних проектів та прогнозів, управління

соціальними процесами.

Завдання:

Основними завданнями вивчення дисципліни Соціологія є: формування у

студентів соціологічного світогляду щодо розкриття соціальних явищ та процесів, що

пронизують соціальні взаємодії людей у різних вимірах суспільного життя та

повсякденності; розвити вміння послуговуватися категоріальним апаратом соціології,
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її методами дослідження, а також теоретичними та концептуальними

напрацюваннями.
  У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

 Загальну характеристику суспільства як цілісної системи та її складових елементів;

 Предмет, структуру, функції, принципи, методи, основні категорії та закони соціології як

науки;

 Особливості становлення соціології як самостійної науки;

 Структуру та зміст спеціальних соціологічних теорій;

 Послідовність розробки програми соціологічного дослідження;

 Основні методи збору, обробки, аналізу результатів соціологічного досліджень;

 Шляхи реалізації результатів соціологічних досліджень і соціальних технологій у

суспільній практиці;

вміти :

 Пояснювати, оцінювати, узагальнювати знання про суспільство в контексті системного

підходу з елементами структурно – функціонального аналізу;

 Володіти основними соціологічними термінами, користуватися ними під час виступів на

семінарах, в дискусіях, диспутах тощо;

 Користуватися всіма доступними джерелами знань; самостійно добирати матеріал до

реферату, доповіді, самостійної роботи;

 Використовувати в роботі засоби масової комунікації, в тому числі комп’ютерні джерела

інформації;

 Брати участь в організації та проведенні соціологічних опитувань.

 Використовувати на практиці результати соціологічних досліджень при діагностуванні

причин соціальних конфліктів в сімї, колективі, на виробництві;

 Сприяти розв’язанню міжособистісних та трудових конфліктів, виконуючи роль

медіатора.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 54 години/ 1,5 кредитів ECTS.



5

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1
Теоретична соціологія

Соціологія як наука. Суспільство як соціальна система. Соціальна структура та
соціальна стратифікація. Соціальні відносини. Конфлікт як прояв соціальних відносин.
Соціальні процеси. Особливості етнічних, релігійних процесів в Україні.

Змістовий модуль 2
Спеціальні та галузеві соціологічні теорії..

Економічна соціологія. Соціологія менеджменту та праці. Політична соціологія.
Соціологія права. Соціологія громадської думки. Соціологія особистості. Соціологія
сімї. Гендерна соціологія. Соціологія гуманітарної сфери.

Змістовий модуль 3
Методика організації конкретних соціологічних досліджень.

Особливості підготовки та проведення конкретно – соціологічних досліджень.
Головні етапи розробки програми соціологічного дослідження та її компоненти.
Вибірка в соціологічному дослідженні.

Основні методи конкретно – соціологічних досліджень. Опитувальні методи
збору соціологічної інформації. Види опитувань: анкетування, інтерв’ю,
соціометричне опитування. Спостереження та його види. Експериментальні методи в
соціології.

Технологія обробки та аналізу емпіричних даних. Процедура інтерпретації
результатів соціологічних досліджень. Компютерні програми обробки соціологічної
інформації. Підготовка практичних рекомендацій.

3.  Рекомендована література

1. Лукашевич М.Й. Соціологія. Загальний курс. Підручник – К..2004.
2. Макєєв С.О.Соціологія. Навчальний посібник. – К., 2003.
3. Осипова Н.П. Соціологія. Навчальний посібник – Юрінком, 2003.
4. Павличенко П.П., Литвиненко Д.А. Соціологія: Навчальнийец посібник.- К, 2000.
5. Піча В.М. Соціологія. Загальний курс. – Новий світ, 2004.
6. Пилипенко В.Є., Вишняк О.І., Куценко О.Д. Спеціальні та галузеві соціології – К, 2004.
7. Сірий Є.В. Соціологія – К., 2004.
8. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред.. В.Гю Городяненка. –

К., 2003.

Допоміжна:
1. Білоус В.С. Соціологія у визначеннях, поясненнях, схемах, таблицях. Навчальний посібник =

КНЄУ, 2002.
2. Волович В.І., Андрущенко В.П. Соціологія: короткий енциклопедичний словник – К.,1999.
3. Піча В.М. Соціологія: терміни, поняття, персоналії. Словник – довідник. – Новий світ, 2003.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
http://www.glasnet.ru/~asch/sociology/
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http://www.people.nnov.ru/jg/soc.htm
http://socia.narod.ru/sociology/uchebnik/uchebnik.htm
http://www.glasnet.ru/~asch/sociology/
http://www.magister.msk.ru/library/revolt/aksel001htm
http://socia.narod.ru/sociology/uchebnik/uchebnik.htm
http://socia.narod.ru/sociology/uchebnik/uchebnik.htm
http://www.glasnet.ru/~asch/sociology/
http://socia.narod.ru/sociology/uchebnik/uchebnik.htm
http://sociology.agava.ru/
http://sociology.agava.ru/
http://www.sociolog.narod.ru/works/iskusstvo/skusstvovopt.htm
http://www.people.nnov.ru/jg/soc.htm
http://sociology.agava.ru/
http://www.people.nnov.ru/jg/soc.htm
http://www.ieie.nsc.ru:8101/~rokos/
http://www.nir.ru/Socio/scipubl/sj/34-saganenko.htm
http://socia.narod.ru/sociology/uchebnik/uchebnik.htm

4 . Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік

5.  Засоби діагностики успішності навчання: усні, письмові, поточні,
тематичні,  тестування.


