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Прореквізіти дисципліни: історія України, громадянське суспільство (рівень 

базової загальної середню освіти). 

Постреквізити дисципліни: культурологія, основи філософських знань, основи 

правознавства, сучасні концепції музичного менеджменту (рівень бакалавра). 

 

Призначення дисципліни 

«Соціологія» належить до соціально-гуманітарного  циклу дисциплін. Вона 

спрямована на: 

• розвиток у здобувачів вищої освіти наукових уявлень про суспільство та 

природу соціальних процесів і явищ; 

• формування соціологічного мислення та культури; 

• оволодіння основними методами збору та аналізу соціологічної 

інформації. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Соціологія» є формування  у 

студентів загальних та фахових компетентностей з основ соціологічної науки: 

Загальні компетенції: 

ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК 6. Навички міжособистісної взаємодії.  

ЗК 7. Здатність бути критичним і самокритичним.  

ЗК 13. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК 16. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини 

і громадянина в Україні. 

Фахові компетенції: 

ФК 13.Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних зв’язків.  



ФК 14.Здатність демонструвати базові навички ділових комунікацій.  

Навички soft skills: 

• Навички самоорганізації. 

• Презентаційні навички. 

• Здатність оволодівати сучасною інформацією. 

• Демонструвати критичне мислення. 

• Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

Обов’язковою умовою також є вільне володіння державною мовою (усно і 

письмово). 

Під час вивчення навчальної дисципліни «Соціологія» всі студенти зобов’язані 

неухильно дотримуватися Положення про академічну доброчесність здобувачів вищої 

освіти КЗВО КОР «Академія мистецтв імені Павла Чубинського». 

Відповідно до освітньої програми «Соціологія», вивчення навчальної 

дисципліни повинно забезпечити досягнення здобувачами вищої освіти таких 

програмних результатів навчання (ПРН): 

 

Програмні результати навчання Шифр ПРН 

Демонструвати спроможність до самостійного дослідження 

наукової проблеми в галузі музичного мистецтва та 

написання роботи відповідно до вимог, готовність 

дискутувати і аргументувати власну позицію. 

РН 6 

Володіти методами опрацювання музикознавчої літератури, 

узагальнення та аналізу музичного матеріалу, принципами 

формування наукової теми та розуміння подальших 

перспектив розвитку даної проблематики в різних 

дослідницьких жанрах. 

РН 7 

 

 

Характеристика і структура навчальної дисципліни. 

Навчальний курс розкривається у двох змістових модулях «Теоретична 

соціологія» та «Спеціальні та галузеві соціологічні теорії». Cуспільство розглядається 

як цілісна система, аналізуються закономірності функціонування суспільства, 

осмислюється процес соціалізації особистості; розглядається молодь як соціально-

демографічна група; розкривається діяльність таких соціальних інститутів як сім’я, 

освіта, культура, економіка, працевлаштування, дозвілля. Важливе місце у дисципліні 

приділяється особливостях організації та проведення соціологічних досліджень. Зміст 

семінарських занять цілком корелює з лекційним матеріалом, оскільки їхня мета 

полягає у поглибленому вивченні матеріалу, що, дозволить студентам виробити власну 

світоглядну позицію. 

У структурі навчальної дисципліни лекційні заняття поєднуються з 

семінарськими. Передбачені консультації, самостійне опрацювання навчального 

матеріалу, робота з літературою, ведення словника соціологічних термінів, виконання 

презентацій, доповідей, есе та рефератів. До кожної теми пропонуються навчальні та 

контрольні тести. Під час проведення семінарських  заняттях  використовуються 

інтерактивні  методи навчання. Процес навчання відбувається у відповідності з 



особистісно-орієнтованим підходом. Навчальний матеріал викладено в електронному 

курсі на платформі Moodle. 

 

 

Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретична соціологія 

Тема 1. Соціологія як наука, її предмет і методи. 

Тема 2. Історія створення соціологічних знань. 

Тема 3.  Суспільство та соціальні зміни. 

Тема 4.  Соціальна структура суспільства та соціальна стратифікація. 

 

Змістовий модуль ІІ. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії 

Тема 5. Особистість і суспільне життя. 

Тема 6. Соціологія молоді. 

Тема 7. Соціологія сім'ї та ґендер 

Тема 8. Соціологія освіти та науки 

Тема 9. Соціологія культури 

Тема 10. Соціологія праці та управління 

Тема 11. Соціологія політики 

Тема 12. Методика організації соціологічних досліджень. 

 

Методи навчання 

                                                                                                    

Методи пояснювально-ілюстративні: лекції (лекція-бесіда, лекція-діалог, 

інтерактивна лекція з використанням мультимедійних презентацій) та семінарські 

заняття. 

Методи проблемного викладу: проблемні диспути. 

Методи частково-пошукові: написання доповідей, рефератів та есе, виконання 

творчих завдань (складання кросвордів, опорних схем, словника соціологічних 

термінів) та тестів. 

Методи дослідницькі: організація опитування. 

 

 

 

Політика навчальної дисципліни 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, участь у конкурсах) навчання може відбуватись в онлайн формі 

за погодженням голови ПЦК. 

Політика щодо перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів 

без поважних причин, оцінюються зі зниженням оцінки на один бал від отриманого 

результату за п’ятибальною системою оцінювання. Перескладання модулів 

відбувається із дозволу навчальної частини за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються 

на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими 



запозиченнями не більше 20%. Списування під час контрольних робіт та екзаменів 

заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). 

Політика щодо контролю навчальних досягнень: Протягом навчання 

використовується система кредитно-модульного контролю. До структури модуля 

дисципліни входять: 

• аудиторна робота студента або спілкування через сервіси онлайн-зв’язку; 

• самостійна робота студента, ведення словника термінів; 

• робота в електронному курсі; 

• навчальні та підсумкові комп’ютерні тестові завдання; 

• виконання практичних завдань (презентацій, рефератів, есе); 

• створення опитувальника  в Google Формі. 

• модульна контрольна робота. 

Протягом навчання постійно здійснюється поточний контроль, в кінці кожного 

семестру - підсумковий (модульний контроль), у кінці передбачений - залік. Після 

кожної теми проводиться комп’ютерний тестовий контроль. 

На семінарських заняттях кожен студент із кожної теми виконує індивідуальні 

завдання. Під час роботи над рефератом передбачається консультування викладача: 

обговорення напряму наукового пошуку, узгодження плану тощо. 

До підсумкового (модульного) контролю студент допускається за наявності 

щонайменше чотирьох оцінок (двох - за усні відповіді, однієї - за письмову роботу та 

однієї  за повідомлення про соціологічне дослідження чи словник термінів) не нижче, 

ніж «задовільно», та виконаних всіх навчальних комп’ютерних тестів. 

Політика оцінювання.  

Система оцінювання: 

• усне та письмове опитування, використання презентацій; 

• ведення термінологічного словника (не менше 60 термінів); 

• результати навчальних та підсумкових тестових завдань; 

• захист презентацій, есе, доповідей, повідомлень, рефератів; 

• модульна контрольна. 

Мінімальний і максимальний рівень оцінювання щодо отримання «атестації» за 

навчальною дисципліною складає 60 і 100 балів. У кожному модулі за 100-бальною 

системою оцінюються певні види навчальної роботи. 

Оцінювання окремих видів навчальної роботи  

Види навчальної роботи Залік Сума 

модуль 1 модуль 2 

О І МКР О І МКР 
100 

10 10 15 10 10 15 30 

О - відвідування та опитування; І - індивідуальне завдання (ведення словника, 

виконання тестів, захист доповідей, створення опитувальника); МКР - модульна 

контрольна робота. 

Оцінювання якості знань студентів здійснюється за такими складовими: 

• систематичність та активність роботи студента; 



• виконанням індивідуальних завдань;  

• рівень засвоєння знань програмового матеріалу. 

 Шкала оцінювання 
 

Оцінка 

за ECTS 

Оцінка за 

п’ятибальною 

шкалою 

Характеристика оцінки 

A (90-100) 5 Відмінно - здобувач вищої освіти вільно і творчо володіє 

матеріалом, визначеним програмою,  має діалектичне 

мислення; аргументовано, науково аналізує соціологічні 

процеси. Вміє використовувати різноманітні джерела знань, 

систематично поповнює знання, вміє застосовувати знання 

соціологічних досліджень при вирішенні професійних питань, 

подолання конфліктних ситуацій. Вміє вдаватися до діалогу. 

Доводити власну, громадську та світоглядну позицію. 

Виконав 100% обсягу самостійної роботи. Брав участь у 

конференціях, семінарах, в проведенні конкретних 

соціологічних дослідженнях. 

B (82-89 4,5 Дуже добре – здобувач вищої освіти демонструє теоретично 

і практично правильні відповіді не менш ніж на 80% 

запитань, рішення тестових завдань є правильними, 

демонструє знання підручників, посібників, проводить 

узагальнення і висновки, акуратно оформляє завдання, був 

присутній на лекціях, має конспект лекцій та виконанні 

тестові завдання;  виконані  реферати з семінарських 

завдань. 

C (74-81) 4 Добре - здобувач вищої освіти володіє знаннями матеріалу, 

але допускає незначні помилки у формуванні термінів та 

категорій, проте за допомогою викладача швидко 

орієнтується і знаходить правильні відповіді, був присутній 

на лекціях, має конспект лекцій, виконані тестові завдання та 

реферати з семінарських завдань. 

D (64-73) 3,5 Задовільно - здобувач вищої освіти дає правильну відповідь 

не менше ніж на 60% питань, або на всі запитання дає 

недостатньо обґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає 

грубі помилки, які виправляє за допомогою викладача. При 

цьому враховується наявність конспекту та виконання 

тестових завдань, участь у семінарах. 

E (60-63) 3 Достатньо - здобувач вищої освіти дає правильну відповідь 

не менше ніж на 50% питань, або на всі запитання дає 

недостатньо обґрунтовані відповіді, допускає грубі помилки, 

які виправляє за допомогою викладача. При цьому 

враховується наявність конспекту та виконання тестових 

завдань, участь у семінарах. 

FX (35-59) - Незадовільно з можливістю повторного складання -  

здобувач вищої освіти дає правильну відповідь не менше ніж 

на 35% питань, або на всі запитання дає необґрунтовані, 

невичерпні відповіді, допускає грубі помилки. Має неповний 

конспект лекцій. 

F (1-34) - Незадовільно з обов’язковим повторним курсом 
виставляється за незнання значної частини навчального  

матеріалу, суттєві помилки у відповідях на питання, невміння 



орієнтуватися при розв’язанні практичних завдань, незнання 

основних понять. 

  

Здобувачам вищої освіти, які мають семестровий рейтинговий бал із 

дисципліни 90-100, може бути виставлена підсумкова оцінка за національною 

шкалою «відмінно», за шкалою ЄКТС - А. Студенти, семестровий рейтинговий 

бал яких становить 60 і більше балів, допускаються до  заліку. Під час 

дистанційного навчання залік проводиться у формі тестування на електронному 

курсі Moodle. 

Рекомендовані джерела інформації: 
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2. Лукашевич М.Й. Соціологія. Загальний курс. Підручник - К..2004. 

3. Макєєв С.О.Соціологія. Навчальний посібник. - К., 2003. 

4. Піча В.М. Соціологія. Загальний курс. - Новий світ, 2004. 

5.  Пилипенко В.Є., Вишняк О.І., Куценко О.Д. Спеціальні та галузеві соціології - К, 

2004. 

6. Полторак І.С., Колісник Л.О., Лаптурова Я.О.. Соціологія: Навчальний посібник - 

Дніпропетровськ, НГУ, 2008. 

7. Черниш Н. Й. Соціологія: курс лекцій. - Львів, 2003.  

Допоміжна література: 

1. Білоус В.С. Соціологія у визначеннях, поясненнях, схемах, таблицях. Навчальний 

посібник. - КНЄУ, 2002. 

2. Бурейчак Т. Соціологія маскулінності: [Навч. посіб.] / Тетяна Бурейчак. - Львів: 

«Магнолія», 2011. - 142 с. 

3.Волович В.І., Андрущенко В.П. Соціологія: короткий енциклопедичний словник - 

К.,1999. 

4.Піча В.М. Соціологія: терміни, поняття, персоналії. Словник - довідник. - Новий 

світ, 2003. 

5. Українське суспільство на порозі третього тисячоліття [Текст]/ М. Шульга. - К. ІС 

НАН України, 1999. - 337 с. 

6. Устич С. І. Системне дослідження суспільства [Текст] / С. Устич. - Львів: Світ, 
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