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АНОТАЦІЯ  

         Криза нашого суспільства є наслідком надмірного відставання від 

світових стандартів у розвитку соціальної сфери, погано продуманої й 

організованої соціальної політики, соціологічної безграмотності. Усе це 

призводить до необхідності становлення нової парадигми соціології, 

розробки соціальних технологій, прогнозів удосконалення суспільства, 

особистості. 

         Об’єктом соціології є соціальна форма розвитку об’єктивної реальності 

у всіх її проявах. Під час соціологічного аналізу вивчаються суб’єкти трьох 

рівнів спільності: суспільство, соціальні групи, особистість.  

           Дисципліна «Соціологія» завершує вивчення всіх гуманітарних і 

соціально-економічних дисциплін, що дозволяє опиратися на вагомий запас 

знань з історії, філософії, економічних теорій, політології, і, таким чином, у 

повній мірі оволодіти теорією та методикою соціології. 

             Вивчаючи дисципліну «Соціологія», Ви осмислите та набудете 

знань загальних законів, категорій, структури й функцій цієї дисципліни; 

взаємодії суспільних, групових та індивідуальних інтересів, системи 

соціалізації та самореалізації людини, засвоїте основні знання соціології 

праці, управління та особистості. 



Соціологія – наука про 

суспільство як цілісну 

систему. 

Суспільство – 

уінверсальний спосіб 

організації соціальних 

зв’язків та взаємодій 

між людьми. 

       Людина поза 

суспільством – або Бог, 

або звір 

                          Аристотель 



Зміст курсу включає наступні теми: 
1.Соціологія як наука про суспільство. 
 2.Становлення і розвиток соціології. 

3.Конкретно-соціологічні дослідження. 

4.Суспільство як цілісна система. 

5.Особа в системі соціальних зв’язків. 

6.Соціологія сім’ї. 

7.Етносоціологія. 

8.Соціологія конфлікту. 

9.Соціологія культури, релігії, науки, освіти. 

Підсумковий контроль: залік! 



ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

ВИВЧЕННЯ  

ДИСЦИПЛІНИ 

“СОЦІОЛОГІЯ”: 

•надати студентам цілісне уявлення про суспільство; 

•сформувати навички оперування теоретичним та фактичним 

матеріалом; 

•допомогти в розумінні процесів, що відбуваються в 

сучасному суспільстві в різних його проявах; 

•навчити інтерпретувати і використовувати у професійній 

діяльності та в повсякденному житті соціологічні знання; 

•усвідомити свої соціальні статуси та ролі у суспільстві, 

вибудувати власну життєву стратегію з урахуванням 

соціальних закономірностей та особливостей сучасного 

суспільства. 



Чому варто обирати соціологію? 

     Соціологія допоможе передбачити 

найближчі зміни в суспільному житті. 

      Соціологія дасть відповідь на питання про 

суспільство, його будову, розвиток. 

     Соціологія дозволить зрозуміти своє 

місце у суспільстві, виробити власну 

стратегію взаємодії з ним та іншими 

людьми.  



ОТЖЕ: 

    соціологія здійснює безліч практичних впливів 

на суспільне життя та індивіда, забезпечує 

розуміння соціальної ситуації, сприяє 

поглибленню самопізнання та формуванню 

світогляду. 



Давайте вивчати соціологію разом! 

Надіюсь на плідну співпрацю!!! 


