
 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«СОЦІОЛОГІЯ» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної 

дисципліни  
Соціологія 

Повна офіційна назва закладу 

вищої освіти 
Сумський державний університет 

Повна назва структурного 

підрозділу  

Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій. 

Кафедра психології, політології та соціокультурних 

технологій 

Розробник(и) 
Павленко Володимир Петрович, старший викладач кафедри 

психології, політології та соціокультурних технологій 

Рівень вищої освіти 

Перший рівень вищої освіти; НРК – 7 рівень; QF-LLL – 6 

рівень; FQ-EHEA – перший цикл. 

Другий рівень вищої освіти; НРК – 8 рівень, QF-LLL – 7 

рівень, FQ-EHEA – другий цикл. 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

16 тижнів протягом одного з семестрів: 3-го – 7-го  семестрів 

для першого рівня вищої освіти; 

16 тижнів протягом одного з семестрів: 2-го - 3-го семестрів 

для другого рівня вищої освіти 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 5 кредитів ЄКТС, 150 годин, з 

яких 32 години становить контактна робота з викладачем (16 

годин – лекції, 16 годин – практична робота), 118 годин 

становить самостійна робота студента 

Мова(и) викладання Українська мова 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Вибіркова навчальна дисципліна. Доступна для всіх 

здобувачів вищої освіти крім спеціальностей 028 Менеджмент 

соціокультурної діяльності; 231 Соціальна робота; 053 

Психологія 

Передумови для вивчення 

дисципліни 
Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Мета викладання дисципліни – формування у студентів цілісного уявлення про соціальні 

феномени, зокрема ті, що стосуються формування особистості в суспільстві, спільної діяльності в 

рамках великих і малих, формальних і неформальних соціальних груп та у масовидних 

спільнотах, а також засобів регулювання  суспільно значимих відносин, що  виникають в 

результаті взаємодії різних елементів  соціальної структури.  



 

 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Принципи соціології   

Принципи позитивізму та об’єктивності. Операціоналізація понять.  

Каузальні пояснення. Причини та чинники.  

Функціональні пояснення. Функція елемента системи. 

Принцип системності та його практичні прояви. Функціональність соціальних відхилень та 

закономірність їх відтворення системою. 

Когнітивні карти та логіко-понятійні схеми. 

Тема 2. Соціологічна інтерпретація   

Етапи розвитку соціології.  

 «Розуміюча соціологія» М.Вебера: безоціночність та віднесення до цінності. 

Соціальні норми та цінності і способи їх виявлення.  

Типи соціальної дії.  

Погляди та громадська думка. 

Тема 3. Конкретне соціологічне дослідження 

Кількісні методи дослідження й обробки результатів в опитуванні, тестуванні та 

соціометрії.  

Якісні методи дослідження й обробки результатів в інтерв’ю, фокус-групі та контент-

аналізі.  

Категоризація опитуваних.  

Вибірка та її види.  

Вимоги до складання анкети.  

 

Тема 4. Соціологія особистості 

Ліберальне, авторитарне та репресивне виховання. Надмірна опіка та виховна дресура. 

Фази та чинники соціалізації. Ідентифікація та її види. 

Особистість як ієрархія цінностей. Фрагментована особистість. 

Дія, вчинок та референтні особи. 

Авторитарна та Цілісна (самоактуалізована) особистість. 

Тема 5. Формальні групи 

Види груп.  

Структури формальної групи.  

Види мотивації. Рівні мотивації.  

Стилі управління. 

 «Людський капітал» та управління персоналом. Трудоголізм, робота впівсили та 

дауншифтінг. 

Тема 6. Неформальні групи 

Групова динаміка.  

Типи малих груп.  

Соціальний контроль, конформність та девіантність. 

Структура неформальної групи.  

Рольові очікування та рольовий баланс в групі. Ідеологія групи. 

Тема 7. Соціальна структура та соціальна динаміка 

Структура суспільства та соціальна атомізація. Види об’єднувальних зв’язків та види 

нерівності. 

Класова та стратифікаційна теорія і межі їх використання. Соціальна стратифікація та її 

види. 

Соціальна мобільність та маргінальність. Юрба та особливості її поведінки. 

Соціальна аномія та відносна депривація. Соціальна девіація. Чинники злочинності.      

Модернізація суспільства та її види. Соціальний капітал. Проблема бідності. 

Тема 8. Культура суспільства 

Культура і субкультури, їх взаємодія та розвиток. Функції культури.  



 

 

Механізми й умови передачі культури. Економічні та культурні чинники розвитку 

суспільства. 

Глибина культури суспільства. 

Культура «сорому» та «вини». Сільська та міська культура. 

Культура та цивілізація. Капіталізм та протестантська трудова культура.  

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1. 
Розуміти результати досліджень та сучасні уявлення про наукові проблеми вітчизняної 

та зарубіжної соціології. 

РН2. 

Аналізувати процеси формування особистості в суспільстві, закономірності її взаємодії 

та спільної діяльності в рамках великих і малих, формальних і неформальних 

соціальних груп та у масовидних спільнотах. 

РН3. Діагностувати соціально-організаційні проблеми особистості та колективу. 

РН4. 

Використовувати методи соціології для дослідження навколишнього світу і для 

пошуку соціально-організаційних резервів удосконалення діяльності в різних сферах 

соціальної практики, побудови конструктивних взаємовідносин, вирішення 

практичних соціальних проблем. 

РН5. 
Інтерпретувати дані статистичної обробки результатів соціологічних досліджень.  

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є лекції (Л) і практичні заняття (ПЗ). 

Тема 1. Принципи соціології   

Питання лекцій (Л): Принципи позитивізму та об’єктивності. Операціоналізація понять. 

Каузальні пояснення. Причини та чинники. Функціональні пояснення. Функція елемента системи. 

Принцип системності та його практичні прояви. Функціональність соціальних відхилень та 

закономірність їх відтворення системою. Когнітивні карти та логіко-понятійні схеми. 

Питання практичних занять (ПЗ): Операціоналізація понять. Принципи позитивізму та 

об’єктивності. Принцип системності та його практичні прояви. Функціональність соціальних 

відхилень та закономірність їх відтворення системою. Когнітивні карти та логіко-понятійні 

схеми. 

Тема 2. Соціологічна інтерпретація   

(Л): Етапи розвитку соціології. «Розуміюча соціологія» М.Вебера: безоціночність та 

віднесення до цінності. Соціальні норми та цінності і способи їх виявлення. Типи соціальної дії. 

Погляди та громадська думка. 

(ПЗ): Соціальні норми та цінності і способи їх виявлення. Типи соціальної дії. Погляди та 

громадська думка. 

Тема 3. Конкретне соціологічне дослідження 

(Л): Кількісні методи дослідження й обробки результатів в опитуванні, тестуванні та 

соціометрії. Якісні методи дослідження й обробки результатів в інтерв’ю, фокус-групі та контент-

аналізі. Категоризація опитуваних. Вибірка та її види. Вимоги до складання анкети.  

(ПЗ): Кількісні та якісні методи дослідження. Категоризація опитуваних. Вибірка та її 



 

 

види. Вимоги до складання анкети.  

Тема 4. Соціологія особистості 

(Л): Ліберальне, авторитарне та репресивне виховання. Надмірна опіка та виховна дресура. 

Фази та чинники соціалізації. Ідентифікація та її види. Особистість як ієрархія цінностей. 

Фрагментована особистість. Дія, вчинок та референтні особи. Авторитарна та Цілісна 

(самоактуалізована) особистість. 

(ПЗ): Особистість як ієрархія цінностей. Фрагментована особистість. Дія, вчинок та 

референтні особи. Авторитарна та Цілісна (самоактуалізована) особистість. 

Тема 5. Формальні групи 

(Л): Види груп. Структури формальної групи. Види мотивації. Рівні мотивації. Стилі 

управління. «Людський капітал» та управління персоналом. Трудоголізм, робота впівсили та 

дауншифтінг. 

(ПЗ): Види груп. Структури формальної групи. Види мотивації. Рівні мотивації. Стилі 

управління. «Людський капітал» та управління персоналом. Трудоголізм, робота впівсили та 

дауншифтінг. 

Тема 6. Неформальні групи 

(Л): Групова динаміка. Типи малих груп. Соціальний контроль, конформність та 

девіантність. Структура неформальної групи. Рольові очікування та рольовий баланс в групі. 

Ідеологія групи. 

(ПЗ): Групова динаміка. Типи малих груп. Соціальний контроль, конформність та 

девіантність. Структура неформальної групи. Рольові очікування та рольовий баланс в групі. 

Тема 7. Соціальна структура та соціальна динаміка 

(Л): Структура суспільства та соціальна атомізація. Види об’єднувальних зв’язків та види 

нерівності. Класова та стратифікаційна теорія і межі їх використання. Соціальна стратифікація та 

її види. Соціальна мобільність та маргінальність. Юрба та особливості її поведінки. Соціальна 

аномія та відносна депривація. Соціальна девіація. Чинники злочинності. Модернізація 

суспільства та її види. Соціальний капітал. Проблема бідності. 

(ПЗ): Структура суспільства та соціальна атомізація.  

Соціальна стратифікація та її види. Соціальна мобільність та маргінальність.  

Соціальна аномія та відносна депривація. Соціальна девіація. Чинники злочинності. Модернізація 

суспільства та її види. Соціальний капітал. Проблема бідності. 

Тема 8. Культура суспільства 

(Л): Культура і субкультури, їх взаємодія та розвиток. Функції культури. Механізми й 

умови передачі культури. Економічні та культурні чинники розвитку суспільства. Глибина 

культури суспільства. Культура «сорому» та «вини». Сільська та міська культура. Культура та 

цивілізація. Капіталізм та протестантська трудова культура. 

(ПЗ): Функції культури. Культура і субкультури, їх взаємодія та розвиток. Механізми й 

умови передачі культури. Економічні та культурні чинники розвитку суспільства. Глибина 

культури суспільства. Капіталізм та протестантська трудова культура.  

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до лекцій, підготовка презентацій 

НД 2. Підготовка до практичних занять, робота на практичних заняттях 

НД 3. Організація і проведення дискусій по темах 1-8 

НД 4. Індивідуальні завдання (письмові роботи), основну частину яких становить аналіз, за 

результатами вивчення тем 1-8 

8.   Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. Лекції-візуалізації; 

МН2. Інтерактивні лекції;  

МН3. Дискусії. 



 

 

Лекції надають студентам матеріали для розуміння результатів досліджень та сучасних уявлень 

про наукові проблеми вітчизняної та зарубіжної соціології (РН1); дозволяють аналізувати 

процеси формування особистості в суспільстві, закономірності її взаємодії та спільної діяльності 

в рамках великих і малих, формальних і неформальних соціальних груп та у масовидних 

спільнотах (РН2), діагностувати соціально-організаційні проблеми особистості та колективу 

(РН3), використовувати методи соціології для дослідження навколишнього світу і для пошуку 

соціально-організаційних резервів удосконалення діяльності в різних сферах соціальної практики, 

побудови конструктивних взаємовідносин, вирішення практичних соціальних проблем (РН4), а 

також інтерпретувати дані статистичної обробки результатів соціологічних досліджень (РН5). 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Оцінка Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання  

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

ВІДМІННО відмінне виконання лише 

з незначною кількістю 

помилок 

5, 0 (відмінно) 90 ≤ RD ≤100 

ДОБРЕ в загальному правильна 

робота з певною 

кількістю помилок 

4, 0 (добре) 

74 ≤ RD ≤ 89 

ЗАДОВІЛЬНО виконання задовольняє 

мінімальні  критерії 
3,0 (задовільно) 

60 ≤ RD ≤ 73 

НЕЗАДОВІЛЬНО можливе повторне 

складання  

2 (незадовільно) 

 

35 ≤ RD ≤ 59 

НЕЗАДОВІЛЬНО необхідний повторний 

курс з навчальної 

дисципліни 

2 (незадовільно) 

RD < 35 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: тестування та усні 

коментарі викладача за його результатами, настанови викладачів в процесі виконання завдань 

самостійної роботи, самооцінювання поточного тестування, обговорення та взаємооцінювання 

студентами виконаних індивідуальних завдань. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі письмових опитувань (тестувань) (М1), 

перевірки письмових робіт (М2) та колективних дискусій (М3). Всі роботи повинні бути виконані 

самостійно. Індивідуальні завдання, схожі між собою, будуть відхилені. 

Оцінка студента формується таким чином: 

1. одне загальне тестування 10 балів;  

2. контрольні роботи 48 балів; 

3. індивідуальне завдання (виконання, захист) 10 балів; 

4. колективні дискусії (32). 

 

Форма підсумкового контролю – залік. 

 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  



 

 

10.1 Засоби навчання 
Навчальний процес потребує використання мультимедіа (ЗН 

1). 

10.2 Інформаційне та 

навчально- методичне 

забезпечення 

Основна література. 

1. Соціологія [Текст] : підручник / за ред. В.М. Пічі. – 3-тє вид., 

стереотип. – Львів : Новий Світ-2014. – 280 с. 

2. Лукашевич М. П. Соціологія масової комунікації [Текст] : 

підручник / М. П. Лукашевич, Ф. Ф. Шандор. – 2-ге вид., 

перероб. і доп. – К. : Знання, 2015. – 367 с. 

 

Допоміжна література: 

1. Веред І. С. Соціологія девіантної поведінки [Текст] : навч. 

посіб. / І. С. Веред, Ю. В. Кушнір. – Донецьк : КІЦ, 2013. – 

192 с. 

2. Гіденс Е. Соціологія [Текст] / Е. Гіденс; пер. В. Шовкун, А. 

Олійник. – К. : Основи, 1999. – 727 с.  

3. Лукашевич М. П. Соціологія. Загальний курс [Текст]: 

підручник / М. П. Лукашевич, М. В. Туленков. – 2-ге вид. – К. 

: Каравела, 2011. – 408 с. 

4. Лукашевич М. П. Соціологія сім'ї [Текст] : підручник / М. 

П. Лукашевич, Ф. Ф. Шандор. – К. : Знання, 2013. – 223 с. 

5. Гендерні трансформації суспільства: соціологічний, 

психологічний та політичний аспект [Текст] : звіт про НДР 

(заключний) / Кер. Н.Д. Світайло. – Суми : СумДУ, 2012. – 

161 с. 

Інформаційні ресурси в Інтернеті. 

1. Гіденс Е. Соціологія. - URL: 

https://westudents.com.ua/knigi/567-sotsologya-gdens-enton.html 

2. Мачуліна І.І. Конспект лекцій з дисципліни  «Соціологія». 

- URL: http://www.dstu.dp.ua/Portal/Data/7/15/4-15-kl28.pdf 

3. Соціологія: підручник / Н. П. Осипова, В. Д. Воднік, Г. П. 

Клімова та ін. - URL: 

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI/Sociology.pdf 

4. Соціологія: підручник / М. П. Требін, В. Д. Воднік, Г. П. 

Клімова та ін. - URL: 

http://posek.km.ua/biblioteka/С/Соціологія%20Требіна%20М.П

..pdf 
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