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Спеціальність 6.03.01.01– ―СОЦІОЛОГІЯ‖ 

Дана спеціальність передбачає підготовку фахівців-соціологів, які після 

закінчення факультету можуть працювати викладачами соціологічних 

дисциплін у середніх загальноосвітніх школах, гімназіях, ліцеях, училищах, 

коледжах, вищих навчальних закладах, а також на промисловому 

виробництві (інженерами-соціологами), у сфері управління, комерційних 

структурах, силових відомствах, науково-дослідних інститутах, у 

соціологічних лабораторіях, у службах зайнятості, тощо. 

 Програма підготовки соціологів включає в себе теоретичні курси і 

спецкурси з історії соціології, сучасних західних соціологічних шкіл і 

напрямів, теоретичної та прикладної соціології, а також галузевих соціологій, 

соціологічних спецкурсів та ін. Включає вона також соціологічну, 

педагогічну та переддипломну практику, проведення соціологічних 

досліджень, вивчення громадської думки, опитувань, інтерв‘ю та ін. 

 

СТРУКТУРА СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

“СОЦІОЛОГІЯ” 

Назва дисципліни 
Шифр 

дисципліни 
О/В Години Кредити 

Форма 

контролю 

освітньо-кваліфікаційний рівень - Бакалавр 
1 курс, 1 семестр 

Логіка 6.030101/00/3.01 О 144 4 іспит 

Тренінг з психології 

спілкування 
6.030101/00/3.17 О 144 4 залік 

Інформатика 6.030101/00/1.12 О 144 4 залік 

Соціоекологія 6.030101/00/1.11 О 126 3,5 залік 

Фізичне виховання 6.030101/00/1.10 О 72  - 

Вступ до спеціальності 6.030101/00/2.20 О 180 5 іспит 

Безпека життєдіяльності і 

основи охорони праці 
6.030101/00/3.04 О 72 2 залік 

Загальна психологія 6.030101/00/3.05 О 126 3,5 іспит 

Валеологія 6.030101/00/1.16 О 90 2,5 залік 

Іноземна мова 6.030101/00/1.05 О 54 1,5 - 

 Разом:  1152 30  

1 курс, 2 семестр 

Історія української 

культури 
6.030101/00/1.02 О 72 2 іспит 

Українська мова 6.030101/00/1.01 О 108 3 іспит 

Фізичне виховання 6.030101/00/1.10 О 72  залік 

Іноземна мова 6.030101/00/1.05 О 54 1,5 залік 

Інформатика 6.030101/00/1.12 О 72 2 іспит 



Історія соціології 6.030101/00/2.20 О 126 3,5 залік 

Основи етнології 6.030101/00/1.14 О 108 3 іспит 

Соціальна психологія 6.030101/00/1.18 О 126 3,5 іспит 

Історія України 6.030101/00/1.01 О 108 3 іспит 

Вступ до теорії 

ймовірності 
6.030101/00/1.15 О 90 2,5 залік 

Педагогіка 6.030101/00/3.07 О 108 3 іспит 

Соціальна статистика 6.030101/00/3.08 О 108 3 к/р 

 Разом:  1152 30  

 Разом за рік:  2304 60  

2 курс, 1 семестр 

Філософія 6.030101/00/1.04 О 108 3 іспит 

Вступ до теорії 

імовірності 
6.030101/00/1.15 О 90 2,5 залік 

Загальна соц. теорія 6.030101/00/2.06 О 126 3,5 іспит 

Історія соціології 6.030101/00/2.07 О 126 3,5 іспит 

Методологія 

соціологічних досліджень 
6.030101/00/2.09 О 144 4 

іспит 

Етносоціологія 6.030101/00/2.13 О 126 3,5 залік 

Соціальна статистика  6.030101/00/3.08 В 108 3 залік 

Практикум з ЕОМ 6.030101/00/3.20 В 108 3 іспит 

Теорія 

антропосоціогенезу 
6.030101/00/3.09     В 108 3 залік 

Іноземна мова 6.030101/00/1.05 О 36 1 - 

Фізичне виховання 6.030101/00/1.10 О 36  - 

 Разом:  1116 30  

2 курс, 2 семестр 

Іноземна мова 6.030101/00/1.05 О 36 1 іспит 

Фізичне виховання 6.030101/00/1.10 О 36  залік 

Теорія пізнання 6.030101/00/1.17  162 4,5 залік 

Історія соціології 6.030101/00/2.07 О 126 3,5 іспит 

Програмування 

соціологічних досліджень 
6.030101/00/2.10 О 162 4,5 іспит 

Соціальна структура 

суспільства 
6.030101/00/2.14 О 126 3,5 іспит 

Соціальна філософія 6.030101/00/3.06 В 108 3 залік 

Логіка наукового 

дослідження 
6.030101/00/3.12 В 

 

108 

 

3 
залік 

Психодіагностика 6.030101/00/3.14 В 90 2,5 залік 

Надійність соціологічної 

інформації 
6.030101/00/3.19 В 162 4,5 іспит 

 Разом:  1116 30  

 Разом за рік:  2232 60  

3 курс, 1семестр 

Релігієзнавство 6.030101/00/1.09 О 90 2,5 залік 

Фізичне виховання 6.030101/00/1.10 О 36  - 

Історія соціології 6.030101/00/2.07 О 72 2 іспит 

Методи збору 

соціологічної інформації 
6.030101/00/2.08 О 270 7,5 залік 

Соціологія молоді 6.030101/00/2.11 О 108 3 іспит 



Соціологія культури  6.030101/00/2.12 О 144 4 залік  

Соціокультурні виміри 

глобалізації  
6.030101/00/2.18 О 126 3,5 залік 

Етика 6.030101/00/3.02 В 72 2 залік 

Естетика  6.030101/00/3.03 О 90 2,5 залік  

Соціологія релігії  6.030101/00/6.02 В 108 3 іспит 

 Разом:  1116 30  

3 курс, 2семестр 

Фізичне виховання 6.030101/00/1.10 О 36  залік 

Економічна теорія 6.030101/00/1.09 О 108 3 іспит 

Математичні методи в 

соціології 
6.030101/00/2.01 О 216 6 залік 

Соціологія освіти 6.030101/00/2.02 О 108 3 залік 

Методи збору 

соціологічної інформації 
6.030101/00/2.08 О 

72 2 
іспит 

Соціологія 

повсякденності 
6.030101/00/2.17 О 

144 4 
іспит 

Теорія і практика 

менеджменту 
6.030101/00/3.11 В 

72 2 
залік 

Гендерні дослідження 6.030101/00/3.15 В 72 2 залік 

Конфліктологічне 

консультування 
6.030101/00/6.05 В 

72 2 
к/р 

Курсова робота 6.030101     

Соціологічна практика   216 6 - 

 Разом:  1116 30  

 Разом за рік:  2232 60  

4 курс, 1 семестр 

Політологія 6.040201/00/1.04 О 90 2,5 залік 

Соціологія праці і 

зайнятості 
6.040201/00/2.10 О 

108 3 
іспит 

Психодіагностика 6.040201/00/2.11 О 108 3 залік 

Соціологія міжнародних 

відносин 
6.040201/00/3.05 В 

144 4 
залік 

Соціологія бізнесу та 

маркетингового 

дослідження 

6.040201/00/3.06 В 

144 4 

іспит 

Соціальні структури та 

соціальна стратифікація 
6.040201/00/4.01 В 

90 2,5 
залік 

Методика викладання  

соціології 
6.040201/00/2.12 О 

144 4 
залік 

Соціологічні практикуми 6.040201/00/2.05 О 108 3 залік 

Основи охорони праці 6.040201/00/2.13 О 36 1 іспит  

Соціологія освіти    108 3 іспит 

 Разом:  1080 30  

4 курс, 2 семестр 

Безпека життєдіяльності 6.040201/00/1.05 О 72 2 залік 

Соціологічні практикуми 6.040201/00/2.05 О 90 2,5 залік 

Соціоінженерна 

діяльність та соціальне 

прогнозування  

6.040201/00/1.14 О 

144 4 

іспит 

Соціологія 6.040201/00/2.15 О 72 2 залік 



територіальних спільнот 

Соціологія релігії 6.040201/00/3.07 В 144 4 іспит 

 Менеджмент 6.040201/00/3.08 В 144 4 іспит 

Системи управління 

базами даних 
6.040201/00/4.02 В 

144 4 
залік 

Соціальні структури та 

соціальна стратифікація  
6.040201/00/4.01 В 

126 3,5 
іспит 

Соц. проблеми лідерства 6.040201/00/4.03 В 144 4 іспит 

      

Курсова робота 6.040201     

Педагогічна практика   4 тижні   

 Разом:  1080 30  

 Разом за рік:  2160 60  

      

освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст 

5 курс, 1 семестр 

Категоріально-

термінологічна база 

соціології  

7.040201/00/7.02 О 72 2 іспит 

Основи демократії 7.040201/00/7.03 О 54 1,5 залік 

Розвиток інформаційного 

суспільства 
7.040201/00/7.04 О 72 2 іспит 

Теорія причинності в 

соціології 
7.0402011/00/7.05 О 54 1,5 залік 

Цивільна оборона 7.040201/00/7.14 В 72 2 залік 

Інтелектуальна власність 7.040201/00/7.15 В 36 1 залік 

Охорона праці в галузі 7.040201/00/7.16 В 36 1 іспит 

Соціологія постмодерну 7.040201/00/7.17 В 72 2 іспит 

С/к: Система прийняття 

управлінських рішень 
7.040201/00/7.19 В 36 1 залік 

С/к: Соціальна 

діагностика і 

моделювання 

7.040201/00/7.10 В 36 1 залік 

Аналіз категоріальних 

даних 
7.040201/00/7.18 О 72 2 к/р 

Соціологія міста 7.040201/00/7.07 О 72 2 к/р 

Соціологія 

парламентаризму 
7.040201/00/7.08 О 72 2 іспит 

Педагогічна практика 7.040201/00/7 О 324 9 - 

 Всього:  1062 30  

5 курс, 2 семестр 

Тренінг організації 

ведення переговорів 
7.040201/00/7.01 О 90 2,5 залік 

Новітні соціологічні 

теорії 
7.040201/00/7.09 О 72 2 залік 

Соціологія вільного часу і 

дозвілля 
7.040201/00/7.11 О 90 2,5 залік 

Якість емпіричного 

дослідження 
7.040201/00/7.12 О 108 3 іспит 

Соціальна психологія 

організацій 
7.040201/00/7.13 В 54 1,5 залік 



Аналіз соціальних мереж 7.040201/00/7.18 В 90 2,5 іспит 

Соціологія міграції 7.040201/00/7.20 В 36 1 залік 

      

Дипломна робота 7.040201     

Захист ДЕК      

ДЕК      

Педагогічна практика   3 тижні   

Переддипломна 

практика 

  
6 тижнів 

  

 Всього:  1080 30  

 Всього за рік:  2142 60  

освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр  
5 курс, 1 семестр 

Пізнавальні технології в 

соціології. 
8.040201/00/1.01 О 108 3 іспит 

Актуальні проблеми 

соціогуманітарних наук 
8.040201/00/1.04 О 108 3 іспит 

Глобалізація: 

соціологічний аналіз 
8.040201/00/1.05 О 108 3 залік 

Підготовка підсумкових 

документів дослідження 
8.040201/00/1.06 О 54 1,5 залік 

Педагогіка і психологія 

вищої школи.  
8.040201/00/1.07 В 108 4 іспит 

Теорія причинності в 

соціології 
8.040201/00/1.12 О 54 1,5 залік 

Цивільна оборона  8.040201/00/2.16 В 36 1 залік 

Соціологія постмодерну 8.040201/00/2.19 В 54 1,5 іспит 

Феноменологічна 

соціологія 
8.040201/00/1.10 О 54 1,5 залік 

Системний аналіз 

соціологічного 

управління 

8.040201/00/3.20 В 36 1 залік  

Методика  викладання 

соціології у вищій школі 
8.040201/00/1.09 О 54 2 іспит 

Педагогічна практика   3 тижні   

 Всього:  1008 30  

5 курс, 2 семестр 

Сучасні теорії в 

конфліктології 
8.040201/00/1.02 О 90 2,5 залік 

Соціальне прогнозування 8.040201/00/1.03 О 108 3 залік 

Інституціональна 

соціологія 
8.040201/00/1.08 О 54 1,5 залік 

Інтелектуальна власність 8.040201/00/2.17 В 36 1 залік 

Новітні соціологічні 

теорії 
8.040201/00/1.11 О 72 2 іспит 

Суч. концепції соціології 

права 
8.040201/00/2.02 В 108 3 іспит 

Вища освіта і болонський 

процес 
8.040201/00/2.22 В 36 1 залік 

Охорона праці в галузі 8.040201/00/2.18 В 36 1 іспит 

Аналіз соціальних мереж 8.040201/00/3.21 В 54 1,5 залік 



      

Дипломна робота 8.040201     

Захист ДЕК      

ДЕК      

Переддипломна 

практика 

  
6 тижнів 

  

 Всього:  1080 30  

 Всього за рік:  2088 60  

 

 
ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ – БАКАЛАВР  

І Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

Історія української культури 

Шифр дисципліни – 6.030101/00/1.02 

Курс – 1; семестр – 2; всього годин – 72; на тиждень – 2 год.; 2 кредити. 

Нормативна 

Мета курсу. Забезпечити в студентів формування систематизованих 

знань про особливості та закономірності розвитку української культури в 

контексті світової. Подолати ентропію в сфері культури, формувати 

холістичну філософію культури. Розширити горизонт мислення студентів, 

ознайомити із основними типами розуміння феноменів культури, виробити 

практичний, контекстуальний підхід у тлумаченні фактів культури.  

Завдання культури. На основі отриманих теоретичних знань сприяти 

ознайомленню студентів з розвитком світової культури на тлі загальної 

еволюції розвитку української культури від найдавніших часів до наших 

днів.  

Зміст курсу. Висвітлити морфологію культури: її економічно-екологічну, 

медично-фізичну, педагогічно-управлінську та науково-художню сфери. 

Дати всебічну характеристику суб‘єкта культури. Розкрити світові культури 

як самобутні системи світорозуміння і світосприйняття. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

Викладацький склад: Роман Ігор Олегович – кандидат філософських 

наук, асистент кафедри філософії 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, 

індивідуальні консультації.  

Оцінювання: іспит.  

 

Політологія 

Шифр дисципліни – 6.040201/00/1.04 

Курс – 4; семестр – 7; всього годин – 90; на тиждень – 2 год.; 2,5 кредити. 

Нормативна 

Мета курсу. Оволодіти знаннями в галузі теорії політики. 



Завдання курсу. Вивчити механізм функціонування політичної системи, 

з‘ясувати суть її компонентів, становлення та еволюція політичних 

взаємовідносин, її особливості на сучасному етапі. 

Зміст курсу. Політологія як наука про закономірності розвитку і 

функціонування політичного життя суспільства, механізми політичної 

влади, управління політичними процесами. Основні етапи розвитку і 

політичні відносини. Політична влада. Політичний процес. Історія світової і 

вітчизняної політичної думки. Політика і політичний режим. Політичні 

партії, громадські організації і рухи в соціально–політичному житті 

суспільства. Особистість і політика. Політична культура. Світовий 

політичний процес. 

Об‘єкт, предмет і метод політичної науки. Функції політології. 

Політичне життя і владні відносини. Роль та місце політики у житті 

сучасного суспільства. Соціальні функції політики. Історія політичних 

вчень. Українська політична традиція: джерела, соціокультурна основа, 

історична динаміка. Сучасні політологічні школи. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Вебер М. Политика как призвание и профессия// Избр. соч.- М., 1990.- 

С.644-707. 
2. Краснов Б.И. Политология как наука и учебная дисциплина// Соц.-полит. 
журнал.-1995.-№1. 
3. Політологія. Енциклопедичний словник. - К., 1997.- С.274-275. 
4. Политология / Сост. и ред. Н.Сазонова.- X.: Фолио, 2001. Гл.1. 
5. Політологія: історія та методологія /за ред. Ф.М.Кирилюка.- Київ, 2000. 
6. Політологія / за заг. ред. Ю.І.Кулагіна та В.І.Полуреза.- К.: Альтерпрес, 
2002. Гл.1. 
7. Поппер К. Открьітое общество и его враги.- М., 1992.- Т.2.- С.138-157. 
8. Соловьев А.И. Политология. Политическая теория. Политические 
технологии.-М., 2001. Гл.1. 
9. Хайек Ф. Пагубная самонадеянность.- М., 1992.- СІ84-206. 
10. Шляхтун Ф. Політологія.- К., 2002.- Гл.1. 
11. Хекер Є. Що є політична теорія// Політологічні читання.- 1993.- № 1. 

Викладацький склад: Кандюк Олексій Богданович, кандидат  

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, 

індивідуальні консультації.  

Оцінювання: залік.  

 

Основи економічної теорії 

Шифр дисципліни – 6.030101/00/1.09 

Курс – 3; семестр – 6; всього годин – 108; на тиждень – 2 год.; 3 кредити. 

Нормативна 

Мета курсу. З‘ясування характеру економічних явищ та процесів. 

Завдання курсу. Вивчити основні поняття економічної теорії, механізми 

дії і використання економічних законів, сутність економічних явищ та 



процесів, процес становлення економічних систем, творчі здобутки 

наукових шкіл. 

Зміст курсу. Економічна теорія як наука. Загальні основи економічної 

теорії. Економічні закони. Фундаментальні поняття ринкової економіки та 

ринкова інфраструктура. Товарне виробництво і ринок. Підприємництво і 

ринок. Підприємництво в ринковій економіці. Світове господарство, місце в 

ньому України. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 

1.  Башнянин Г.І., Лазур Б.Ю. Політична економія. Підручник. - К., 2000. - 

568 с. 

2. Борисов Е.Ф. Экономическая теория: Учебник. – М.: Юристъ, 1997. – 568с. 

3. Гальчинський А.С., Ещенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань. 

Навч. посібник. - К., 1999. - 544 с. 

4. Економічна теорія: курс лекцій (для студентів неекономічних 

спеціальностей) / Відп. ред. д.е.н., проф. І.Ф. Комарницький. – Чернівці, 

1999. – 343с. 

5. Заболоцький Б.Ф. Економіка України. Підручник. - Львів, 1997. -  580 с. 

6. Михасюк І.Р. Державне регулювання економіки. Підручник. - К., 2000. - 

592 с. 

7. Основи економічної теорії. За ред. Ніколенка Ю.В. В 2-х книгах. - К., 1998. 

- Кн.1 - 272 с.; Кн.2 - 271 с. 

8. Основи економічної теорії. Тести. Задачі. Кросворди / За ред. 

С.В.Мочерного, О.А.Устенка. – К.: ВЦ ‖Академія‖, 1998. – 256с. 

9. Політична економія: Навч. посібник / К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. 

Беляєв та ін.; За ред. д.е.н., проф. К.Т. Кривенка. – К.: КНЕУ, 2001. – 508 с. 

10.Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. со 2-го изд. 

– М.: ―Дело ЛТД‖, 1993. – 864с. 

11.Хейне Пол Экономический образ мышления / Пер. с англ. Издание второе, 

стереотипное. – М.: Изд-во ―Дело‖ при участии изд-ва ‖Catallaxy‖, 1992. – 

704с. 

Викладацький склад: Черепня Вячеслав Володмимрович, кандидат 

економічних наук, доцент кафедри економічної теорії 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, 

індивідуальні консультації.  

Оцінювання: іспит.  

 

Історія України 

Шифр дисципліни – 6.030101/00/1.01 

Курс – 1; семестр – 2; всього годин – 108; на тиждень – 2 год.; 3 кредити. 

Нормативна 

Мета курсу. ознайомити студентів з найголовнішими подіями 

вітчизняної історії, з героїчними (і трагічними) сторінками боротьби 

українського народу проти поневолення, за свою свободу, незалежність, 

державність.  



Завдання курсу. Вивчення вітчизняної історії передбачає освоєння 

таких аспектів: періодизація, основні віхи державотворення, характер 

національно–визвольного руху, зовнішньополітичні орієнтації, зовнішні 

впливи на розвиток подій в Україні, українські впливи на геополітичну 

ситуацію в Центрально–Східній Європі. 

Зміст курсу. Давня і середньовічна історія України. Київська Русь і її 

місце у історії українського народу. Східні слов‗яни: розселення, 

господарство, суспільний устрій, вірування. Утворення держави Київська 

Русь; норманська та анти норманська теорії. Основні етапи політичного 

розвитку. Особливості соціально-економічного розвитку Київської Русі. 

Українські землі в складі Литви та Польщі (ХІV-ХVІ ст.). Боротьба Литви та 

Польщі за українські землі; Кревська та Люблінська унії. Еволюція 

політичного статусу українських земель. Соціально-економічний розвиток 

українських земель. Виникнення козацтва. Визвольна війна українського 

народу середини ХVІІ ст. Причини і початок визвольної війни. Перші 

перемоги. Воєнні дії 1649-1653 рр. Формування основ української 

державності в ході визвольної війни. Переяславська рада та „Березневі 

статті‖. Становище українських земель в складі Російської імперії та Речі 

Посполитої у кінці ХVІІ-ХVІІІ ст. Обмеження автономії Гетьманщини; 

Гетьманування І.Мазепи, його Коломацькі статті. Наступ на автономію 

Гетьманщини після поразки Мазепи, Малоросійська колегія. Відновлення і 

остаточна ліквідація Гетьманщини. Нова та новітня історія України. Розвиток 

українських земель в складі Російської та Австрійської імперії в кінці ХVІІІ – 

на початку ХХ ст. Політичні, соціально-економічні, юридичні та 

адміністративні зміни в долі українських земель в останній чверті ХVІІІ ст. 

Соціально-економічний розвиток Наддніпрянщини та західноукраїнських 

земель. Українські землі в Першій світовій війні. Національно-демократична 

революція в Україні (1917-1920 рр.) Формування і діяльність Центральної 

ради. Боротьба за владу в Україні у кінці 1917-на початку 1918 рр. Четвертий 

Універсал. Гетьманат Павла Скоропадського. Внутрішня і зовнішня політика 

Директорії. Внутрішня та зовнішня політика ЗУНР. Україна в роки Другої 

світової війни. Початок Другої світової війни і доля західноукраїнських 

земель, Буковини та Бессарабії. Окупаційний режим на території України. 

Визволення України і відновлення радянської влади. Політичний та 

соціально-економічний розвиток України в другій половині 40-х – першій 

половині 80-х років ХХ ст. Десталінізація суспільства та культури. 

Хрущовська відлига. Соціальні та економічні реформи. Застійні та кризові 

явища в економіці та суспільному житті України. Дисидентський рух в 

Україні. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

Викладацький склад: Білецький Борис Федорович, кандидат історичних 

наук, доцент кафедри історії України 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, 

індивідуальні консультації.  

Оцінювання: іспит.  



 

Фізичне виховання 

Шифр дисципліни – 6.030101/00/1.10 

Курс – 1-3; семестр – 1-6; всього годин – 288; на тиждень – 4 год.; 6 

кредитів. 

Нормативна 

Мета курсу. Формування у майбутнього фахівця системи цінностей, 

зорієнтованих на дотримання здорового способу життя. 

Завдання курсу. Освоєння теоретичних знань із фізіології людського 

тіла, виконання нормативів із основних видів спорту. 

Зміст курсу. Фізичне виховання як навчальна дисципліна у вищій школі. 

Наукові основи фізичного виховання. Загартування. Масаж і самомасаж. 

Гігієнічні основи фізичного виховання і спорту. Особиста і громадська 

гігієна. Лікарський контроль і самоконтроль у процесі фізичного виховання. 

Формування здорового способу життя. Основи фізичної підготовки та 

спортивного тренування. Професійна фізична підготовка. Екологічні основи 

фізичного виховання. Фізичне виховання як один із важливих засобів у 

ліквідації недоліків у стані здоров‘я громадянина. 

Рухові дії. Навчання і вдосконалення. Основні засоби розвитку і 

вдосконалення фізичних і психічних якостей. Сила і швидкісно–силові 

здібності. Швидкість рухів. Витривалість. Координаційні здібності. 

Гнучкість. Професійно–фізична підготовка. Методичні знання, уміння і 

навички. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Закон України ―Про фізичну культуру і спорт‖ // Перелік документів, що 

регламентують організацію навчально-виховного процесу і поза навчальної 

роботи з фізичного виховання у вищих навчальних закладах освіти І, ІІ, ІІІ та 

IV рівнів акредитації. – К., 1999. – С. 3-4. 

2. Матвєєв Л.П. Основи загальної теорії спорту та системи підготовки 

спортсменів. – К.: Олімпійська література, 1999. – 318 с. 

3. Державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення 

України. – К., 31 с. 

4. Цільова комплексна програма ―Фізичне виховання – здоров‘я нації‖. – К., 

1998. – 46 с. 

5. Линець М.М. Основи методики розвитку рухових якостей. – Львів: 

Штабар, 1997. – 207 с. 

6. Мухін В.М. Фізична реабілітація. – К.: Олімпійська література, 2000. – 423 

с. 

7. Платонов В.Н., Гуськов С.И. Олимпийский спорт: Учебник в 2-х кн. – К.: 

Олимпийская литература, 1994. – Т.1. – 493 с. – Т.2. – 382 с. 

8. Приступа Є.Н., Пилат В.С. Традиції української національної фізичної 

культури (частина 1.). – Львів: Троян, 1991. – 104 с. 

Викладацький склад: Калита Ігор Павлович, старший викладач кафедри 

фізичної культири і спорту 



Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, 

індивідуальні консультації.  

Оцінювання: залік.  

 

Іноземна мова 

Шифр дисципліни – 6.030101/00/1.05 

Курс – 1-2; семестр – 1-4; всього годин – 180; на тиждень: 1 курс – 2 год.; 

2 курс– 3 год.; 5 кредитів. 

Нормативна 

Мета курсу. Засвоїти рівень знань, достатній для комунікативної 

діяльності. 

Завдання курсу. Вивчити основні символи та поняття, особливості 

будови речення, правильність написання слів; розвинути навички вільного 

читання тексту, його переказу, складання тексту, вміння спілкуватися 

іноземною мовою. 

Зміст курсу. Предмет „іноземна мова‖ передбачає опанування таким 

рівнем знань, навичок і вмінь, який забезпечить необхідну комунікативну 

спроможність у сферах ситуативного та професійного спілкування в усній та 

письмовій формах: а) читання й реферування оригінальної загальнонаукової 

або загальнотехнічної інформації; б) елементарне спілкування із загальних 

питань спеціальності та у межах загальновживаних норм під час закордонної 

подорожі; в) написання особистих та простих ділових листів. 

Фонетичний мінімум має забезпечувати правильну артикуляцію звуків та 

відповідне інтонаційне оформлення речень. 

Граматичний мінімум охоплює ключові положення морфології та 

синтаксису й дозволяє правильно розуміти зміст оригінальних фахових 

текстів. 

Лексичний мінімум на кінець курсу повинен складати 1400 – 1500 мовних 

одиниць. Характер лексики – стилістично нейтральний. Шар спеціальної 

термінології – загальнонауковий або загальнотехнічний. 

Усна мова. Навички спілкування з використанням 800 – 900 

загальновживаних формул висловлювання, звертання, вітання, прохання, 

подяки, запрошення, пропозиції, наказу, поздоровлення, побажання, поради, 

початку розмови, згоди, незгоди, упевненості, сумніву, надії, розчарування, 

радості, стурбованості, прикрощі, жалю, співчуття. Навички елементарного 

спілкування в мовних ситуаціях під час закордонної подорожі: ―Аеропорт‖, 

―Митниця‖, ―Міський транспорт‖, ―Орієнтація у місті‖, ―Готель‖, ―Заклади 

харчування‖, ―Пошта‖, ―Культурні заклади‖, ―Магазин‖, ―Країна, мова якої 

вивчається‖, ―Про себе та сім‘ю‖, ―Спеціальність‖. Письмо. Навички 

написання анотації та реферату до наукової статті. Особисте листування та 

прості ділові папери, заповнення та складання анкет. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Бурбело В. Б., Андрашко К. М. Словник французько-український, 

українсько-французький. – К., 1996. 



2. Витрешко Н. Л. Учебник французского языка для неязыковых 

(гуманитарных) вузов. – М.,1997. 

3. Дроздов А.А. Граматика французької мови в таблицях та схемах. – К., 1997 

4. Князєва Д. А., Шаповал Г.Я., Яценюк М. Г. Завдання для проведення 

занять з розмовної практики для студентів неспеціальних факультетів. – 

Чернівці, 1992. 

5. Попова Г. Н., Казакова М. Грамматика французского языка: Практический 

курс. – М., 1999. 

6. Brunel F., Valetta A. Orthographe. Grammaire. Conjugaison. – Paris, 1991. 

Викладацький склад: Огуй Олександр Дмитрович, доктор філологічних 

наук, професор кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів  

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, 

індивідуальні консультації.  

Оцінювання: іспит.  

Формальна логіка 

Шифр дисципліни – 6.030101/00/3.01 

Курс – 1; семестр – 1; всього годин – 144; на тиждень – 3 год.; 4 кредити. 

Нормативна 

Мета курсу. Ознайомити студентів із фундаментальною проблематикою 

науки логіки, правилами і формами формально логічного мислення.  

Завдання курсу. Сприяти отриманню студентами вмінь та навичок 

правильного логічного мислення, побудови понять, суджень та умовиводів, 

категорій, теорій на основі наукової рефлексії. 

Зміст курсу. Основні форми мислення та їх загальнонаукове та 

світоглядне значення. 

Поняття як форма мислення, зміст та обсяг поняття, основні логічні 

прийоми формування понять: аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, 

узагальнення; види понять, операція з видами понять, узагальнення та 

обмеження понять, класифікація та її види. Роль логіки у розвитку, 

систематизації та обґрунтуванні наукових знань та розвитку особистості. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

Викладацький склад: Гасяк Орест Сільвестрович, кандидат 

філософських наук, доцент кафедри філософії 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, 

індивідуальні консультації.  

Оцінювання: іспит.  

 

Безпека життєдіяльності 

Шифр дисципліни –6.040201/00/1.05 

Курс – 4; семестр – 8; всього годин – 72; на тиждень – 2 год.; 2 кредити. 

Нормативна 

Мета курсу. Розглянути предмет та завдання ергономіки, засвоїти 

основні поняття та категорії. 



Завдання курсу. З‘ясувати соціально–психологічні та біологічні 

сутності трудової діяльності людини, проблеми забезпечення її 

працездатності, підготувати працівників до трудової діяльності.  

Зміст курсу. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. 

Психофізіологічні аспекти безпеки життєдіяльності. Правові нормативно–

технічні та організаційні основи забезпечення безпеки праці. Принципи, 

методи та засоби забезпечення безпеки життєдіяльності. Основи виробничої 

санітарії, гігієни та безпеки. Надзвичайні ситуації та дії з ліквідації їх 

наслідків. Фізіологічні та психічні функції людини у процесі праці. Важкість 

праці. Закономірності динаміки працездатності та проблема втоми. 

Психологічне забезпечення ергономічних систем. Підготовка працівників до 

трудової діяльності. Ергономічні вимоги до знарядь праці та виробничої 

обстановки. Організація ергономічних вимог під час проектування систем 

―людина–техніка–середовище‖. Принципи розподілу функцій між людиною 

та автоматикою. 

Правові та організаційні основи охорони праці; галузеві нормативні акти, 

положення, стандарти, правила, норми та інструкції; потенційна небезпека 

та наслідки взаємодії людини з небезпечними факторами; методи і форми 

навчання і пропаганди знань з безпеки життєдіяльності. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Жалібо Є.П., Завіруха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. – 

К.: Каравелла, 2001. 

2. Чирва Ю.О., Баб‘як О.С. Безпека життєдіяльності. – К.: Атіка, 2001. 

3. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник / За ред. В.Г. Цапка. – 

К.: Знання-Прес, 2003. 

4. Дуднікова І.І. Безпека життєдіяльності. – К.: Видавництво 

Європейського університету, 2002. 

5. Пістун І.І. Безпека життєдіяльності. – Суми: Університетська книга, 

2000. 

6. Безпека харчування / Бабюк А.В. та ін. – Чернівці: Рута, 2002. 

Викладацький склад: Логуш Леся Генадіївна, асистент кафедри медичної 

підготовки 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, 

індивідуальні консультації.  

Оцінювання: залік.  

 

Загальне релігієзнавство 

Шифр дисципліни – 6.030101/00/1.09 

Курс – 3; семестр – 5; всього годин – 90; на тиждень – 2 год.; 2,5 кредити. 

Нормативна 

Мета курсу. Сформувати у студентів уявлення про специфіку вивчення 

релігієзнавством світоглядних культур, основних сфер дослідження релігії 

та вільнодумства, значення релігієзнавчих знань для формування духовної 

культури суспільства та особи. 



Завдання курсу. Показати, яку роль відіграє світогляд в житті людини. 

Визначити місце релігієзнавства в системі гуманітарного знання. 

Ознайомити з причинами, часом виникнення релігії та вільнодумства, їх 

еволюційними формами та сучасними типами. Показати, який принцип 

застосовує релігієзнавство при формуванні світоглядної культури студентів. 

Сформувати уміння та навики застосування релігієзнавчих знань в професії. 

Зміст курсу. Предмет, структура методологія курсу. Релігія як 

суспільно-культурне явище. Основні теорії походження релігії. 

Ранньоісторичні форми релігії. Етнічні релігії. Світові релігії. Новітні 

релігійні течії і рухи. Сучасний стан та основні тенденції розвитку релігії і 

церкви в Україні та в регіоні. Вільнодумство і атеїзм в історії культури 

людства. Свобода совісті і правове регулювання церковно-державних 

відносин в Україні. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Академічне релігієзнавство: Підручник / За наук. ред. проф.А. 

Колодного. – К., 2000. – С.829-858. 

2. Докаш В.І., Лешан В.Ю. Загальне релігієзнавство: Навчальний 

посібник. – Чернівці, 2005. – С. 210-236. 

3. Історія релігій в Україні: Навч.посібник / А.М.Колодний, 

П.Л.Яроцький, Б.О.Лобовик. – К., 1999. – С.571-626, 673-719.  

4. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство: Підручник. – К., 

2002. – С. 230-259. 

5. Кислюк К.В., Кучер О.М. Релігієзнавство: Навч. посібник для 

студентів вузів. – К., 2004. – С. 248-447. 

6. Лубський В.І., Теремко В.І., Лубська М.В. Релігієзнавство: 

Підручник. – К., 2002. – С. 367-392. 

7. Нові релігійні течії та організації в Україні (Упорядник 

Л.Филипович). – К., 1997. 

8. Новітні релігії в сучасній Україні. Збірник матеріалів / Ред. колегія 

В.Д. Боднаренко – гол. ред. і ін. – К., 2000.  

9. Релігієзнавство: Навч. посібник / За ред. С.А. Бублика. – К., 2001. – 

С.259-300. 

10. Релігієзнавство: Навч. посібник для дистанц. навч. / А.М. Колодний, 

Т.А. Ніколаюк – К. 2003. – С.152-172. 

Викладацький склад: Шкрібляк Микола Васильович, кандидат 

історичних наук, доцент кафедри релігієзнавства та теології. 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, 

індивідуальні консультації.  

Оцінювання: залік.  

Етика 

Шифр дисципліни – 6.030101/00/3.02 

Курс – 3; семестр – 5; всього годин – 72; на тиждень – 2 год.; 2 кредити. 

Нормативна 



Мета курсу. Показати місце моралі в системі факторів самостановлення 

людства; обґрунтувати ідею вирішальної ролі моральних регулятивів для 

упорядкування духовного світу людини та творення досвіду духовно–

творчих взаємин зі світом.  

Завдання курсу. Обґрунтувати сутність моралі як концентрованого 

втілення людяності і як феномену людської свободи.  

Зміст курсу. У курсі висвітлюються моральні аспекти людської 

свідомості, діяльності, моральне ставлення до світу та його закономірностей. 

Розкривається значення моралі у духовному відродженні нації, роль 

морального фактору в сфері економіки, політики, культури.  

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

 

Викладацький склад: Клічук Аліна Володимирівна, кандидат філософських 

наук, доцент кафедри релігієзнавства та теології   

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: залік 

 

Естетика 

Шифр дисципліни – 6.030101/00/3.03 

Курс – 3; семестр – 5; всього годин – 90; на тиждень – 2 год.; 2,5 кредити. 

Нормативна 

Мета курсу. Формувати естетично розвинену особистість, що володіє 

знанням естетичних явищ дійсності та мистецтва, озброєна критеріями 

естетичної оцінки, має розвинутий естетичний смак та потребу спілкування 

з естетично–художніми цінностями.  

Завдання курсу. Обґрунтувати сутність естетичної свідомості як 

концентрованого вираження краси.  

Зміст курсу. Естетика як наука: предмет і завдання естетики. 

Метакатегорія „естетичне‖; естетична свідомість, естетична діяльність, 

естетичне пізнання. Естетичне пізнання; специфіка категоріального знання в 

естетиці. Діалектика естетичної категорії. Художньо–творча діяльність. 

Мистецтво – специфічний вид естетичної діяльності. Видове та жанрове 

багатство мистецтва. Закономірності історичного життя мистецтва: стилі, 

напрями, методи. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

 

Викладацький склад: Бродецький Олександр Євгенович, кандидат 

філософських наук, доцент кафедри релігієзнавства та теології.  

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, 

індивідуальні консультації.  

Оцінювання: залік.  

 

Педагогіка 

Шифр дисципліни – 6.030101/00/3.07 



Курс – 1; семестр –2; всього годин – 108; на тиждень – 3 год.; 3 кредити. 

Нормативна 

Мета курсу. З‘ясувати сутність педагогічного процесу. 

Завдання курсу. Вивчити теоретичний блок педагогічної науки. 

Зміст курсу. Поняття про педагогіку як науку і навчальний предмет, її 

завдання, методи, закономірності, основні критерії. Проблеми розвитку 

освіти, школи, прогресивної педагогічної думки. Особливості розвитку і 

становлення національної системи освіти в Україні. Концепція і сутність 

національного виховання, його мета, форми і методи. Етнопедагогіка. 

Навчальний процес в різних типах загальноосвітніх шкіл. Форми організації 

навчального процесу. Типи уроків, їх характеристика. Передовий 

педагогічний досвід та інноваційні технології проведення сучасних уроків. 

Теорія і методика виховної роботи. Особливості роботи класного 

керівника. Проблеми зв‘язку школи, вчителя з позашкільними освітньо–

виховними установами та громадськими організаціями. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

Викладацький склад:  

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: іспит.  

 

 
ІІ ЦИКЛ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

Основи інформатики 

Шифр дисципліни – 6.030101/00/1.12 

Курс – 1; семестр – 1-2; всього годин – 216; на тиждень: 1 - семестр 4 

год; 2 –семестр – 2 год.; 6 кредити. 

Нормативна 

Мета курсу. Вивчити основи інформатики та комп’ютерної техніки, 

основ програмування 

Завдання курсу. З‘ясувати роль інформатики в сучасному суспільстві, 

особливості функціонування засобів інформації та їх використання. 

Зміст курсу. Науково–технічний прогрес та інформатизація 

постіндустріального суспільства. Інформаційне забезпечення суспільства. 

Основні проблеми інформаційного забезпечення науки, техніки, 

виробництва. Інформаційний ресурс, його потенціал і можливості 

використання. Інформаційні системи. Процеси інформатизації та 

комп‘ютеризації. Інформаційні технології. Інформаційні системи. Основні 

форми, принципи та організація особистого і корпоративного 

інформаційного забезпечення ЕОМ і програмне забезпечення. 

Обчислювальні комплекси та сіті. Операційні системи. Мови 

програмування. Теорія і технологія програмування. Прикладні програмні 

продукти і системи. Лінгвістичні основи інформатики. Життєвий цикл і 



мовні засоби інформаційних систем. Основні функції мови. Класифікація 

мов. Основні поняття семіотики. Класифікатори. Мови обробки структурних 

даних. Аналіз і синтез тексту. Інформаційні системи: склад і структура 

інформаційних систем, основні елементи, порядок функціонування, 

класифікація інформаційних систем. Документальні та фактографічні 

системи. Документальні системи: інформаційно–пошукова мова, системи 

індексування, технологія обробки даних. Критерії та оцінки документальних 

систем. Фотографічні системи. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Г.Зельднер. Программируем на языке QUICK BASIC 4.5. Учебное пособие 

по курсам 

«Основы программирования», «Информатика и вычислительная техника». – 

М.: ABF, 1997. 

2. Мельникова О.И., Бонюшкина А.Ю. Начала программирования на языке 

QBASIC. ЭКОМ. 

М., 1997. 

3. Бондарев В.М., Рублинецкий В.И., Качко Е.Г. Основы программирования. 

– Харьков.: 

ФОЛИО, 2000. 

4. Глинський Я.М.. Практикум з інформатики. – Львів: ДЕОЛ, 1998. 

5. Руденко В.Д., Макарчик О.М., Патланжоглу М.О. Практичний курс 

інформатики. – К., 1997. 

6. Д. Грайс. Графические средства персонального компьютера. – М.: Мир, 

1989. 

7. Епанешников А.М., Епанешников В.А. TURBO PASCAL 7.0. – М.: 

Диалог-МИФИ, 1988. 

Викладацький склад: Клевчук Іван Іванович, кандидат фізико-

математичних наук,  доцент кафедри математичного моделювання. 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, 

індивідуальні консультації.  

Оцінювання: іспит.  

Соціологія праці і зайнятості  

Шифр дисципліни – 6.040201/00/2.10 

Курс – 4; семестр – 7; всього годин – 108; на тиждень 3 год.; 3 кредити. 

 

Метою навчального курсу "Соціологія праці" є засвоєння студентами 

основних понять дисципліни, теоретичного та практичного матеріалу, що 

стосується соціальних явищ і процесів у сфері праці, соціальних проблем, що в 

ній виникають. Праця розглядається як одна із значущих умов формування, 

функціонування і розвитку суспільства, а трудові відносини як утворювані 

соціальними. Акцент при цьому робиться на взаємозумовленості процесів 

трансформації праці і суспільства 

Завдання курсу: 

 ознайомити студентів зі специфікою спеціальної соціологічної теорії, що 

досліджує трудову сферу суспільного життя, її об'єктом, предметом; 



 ознайомити студентів з історією розвитку та основними методологічними 

підходами, що існують в соціології праці; 

 ознайомити студентів з основними напрямами досліджень соціології праці; 

 відпрацювати навички з проведення соціологічних досліджень у сфері 

праці; 

 оволодіти методикою і вимогами до організації конкретних соціологічних 

досліджень у трудовій сфері; 

 вміти використовувати соціологічну інформацію для здійснення 

ефективного соціального управління трудовим колективом.  

Соціологія праці: предмет і об‘єкт. Основні підходи до визначення 

предмету соціології праці. Соціологія праці та інші дисципліни 

соціологічного профілю. Закони і основні категорії соціології праці. Основні 

передумови виникнення та етапи становлення соціології праці. Праця як вид 

соціальної діяльності. Ринок праці: формування і розвиток. Проблеми 

зайнятості і безробіття. Професійна стратифікація та трудова мобільність. 

Критерії професійно-посадових груп.   Трудова поведінка як різновид 

соціальної поведінки. Соціальний контроль у сфері праці, його види та типи. 

Мотивація трудової діяльності. Соціальна сутність задоволеності працею, її 

структура, фактори та емпіричні індикатори. Стимулювання трудової 

діяльності. Трудова організація і трудовий колектив. Специфіка 

соціологічних досліджень проблем трудової організації в умовах ринку. 

Трудова адаптація працівників та основні стадії. Професійне самовизначення. 

Трудова кар‘єра та основні форми.  
 
Для засвоєння курсу пропонується така література: 

 

1. Дворецька Г.В. Соціологія праці: Навч.посіб. — К.: КНЕУ, 2001. — 

244с. 

2. Лукашевич Н.П. Социология труда: Конспект лекций для 

менеджеров. — К.: МАУП, 2001. — 315 с. 

3. Лукашевич М.П. Соціологія праці: Підручник. — К.: Либідь, 2004. 

— 440 с. 

4. Огаренко В.М., Малахова Ж.Д. Соціологія праці: Навч. посіб. — 

Запоріжжя: ГУ "ЗІДМУ", 2001. — 303 с. 

5. Ромашов О.В. Социология труда: Учеб. пособие для вузов. — М.: 

Гардарики, 2003. — 318 с. 

6. Роффе А.И. Экономика и социология труда: Учеб. пособие. — М.: 

МИК, 1996. — 120 с. 

7. Соколова Г.Н. Социология труда: Учеб. для вузов. — Минск: 

Вышейш. шк., 2002. — 316 с. 

Викладацький склад: Медіна Тетяна В’ячеславівна, кандидат 

соціологічних наук,  доцент кафедри соціології. 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, 

індивідуальні консультації.  

Оцінювання: іспит.  



 

ІІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

ГЕНДЕРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

   

Шифр дисципліни – 6.030101/00/3.15 

Курс – 3; семестр – 6; всього годин – 72; на тиждень 2 год.; 2 кредити. 

 

Метою вивчення курсу є формування поглибленого, практично 

орієнтованого уявлення про гендерний підхід до дослідження суспільства.  

Завдання: 

- орієнтувати слухачів на осмислення проблем і перешкод, що стоять 

перед чоловіками і жінками як представниками певної статі;  

- сприяти розвитку гендерної свідомості, вільної від статеворольових 

стереотипів;  

- сприяти осмисленню проблем і причин насильства;  

- сформувати уявлення про соціокультурний вплив на формування 

статевої ролі і її сприйняття оточуючими. 

        Вступ у гендерні дослідження - джерела і завдання. Від фемінізму до 

гендерних досліджень: основні ідеї фемінізму, причини ігнорування. 

Гендерна соціалізація: етапи, теорії, агенти, результати. Мова і гендер: 

ознаки андроцентричності мови, гендерні стереотипи. Патріархат і 

виробництво: зміни в сфері поділу праці між статями, професійна сегрегація. 

Гендерні аспекти влади, лідерства і політики. Проблема гендерного 

насильства в суспільстві: види і причини. Формування сексуальної 

ідентичності: етапи, теорії. Гендерна статистика: визначення й основні 

показники. 

Для засвоєння курсу пропонується така література: 

1. Теория и методология гендерных исследований. М.: МЦГИ, 2001. 

2. Хрестоматия по курсу "Основы гендерных исследований" М.: МЦГИ, 

2000. 

3. Хрестоматия феминистских текстов. С-Пб., 2000 

4. Антология гендерной теории. Минск, 2000.  

5. Клецин А. Дилеммы гендерной социологии // Гендерные исследования: 

Феминистская методология в социальных науках. Под ред. Жеребкиной 

И. Харьков: ХЦГИ, 1998. - С. 187-193. 

6. Булавина Т. Первый опыт гендерной социологии в Украине // Гендерные 

иследования. – 1999. - N 3. - С.352-355. Смелзер Н. Социология. - М: 

Фенікс, 1994.  

7. Гідденс Е. Соціологія. - К.: Наука, 2000. – 587 с. 

8. Здравомыслова Е, Темкина А. Исследования женщин и гендерные 

исследования на Западе и в России // Общественные науки и 

современность. – 1999. - № 6. - С. 177-185. 

9. Здравомыслова Е, Темкина А. Социальное конструирование гендера // 

Социологический журнал. – 1998. - N 3/4. - С. 171-182.  



Викладацький склад: Медіна Тетяна В’ячеславівна, кандидат 

соціологічних наук,  доцент кафедри соціології. 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, 

індивідуальні консультації.  

Оцінювання: залік.  

 
 

Соціальні структури та соціальна стратифікація 

 

Шифр дисципліни – 6.040201/00/4.01 

Курс – 4; семестр – 7-8; всього годин – 216; на тиждень 3 год.; 6 кредити. 

Метою вивчення курсу є поглиблення загальнотеоретичних соціологічних 

знань стосовно суспільства як соціальної системи, механізмів її 

самоорганізації, розвитку та змін.  

Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: 

– окреслити теоретичні підходи, які склались в соціології, до вивчення 

соціальної структури та соціальної стратифікації, що дасть можливість 

поглибити розуміння студентами соціології як поліпарадигмальної науки; 

– ознайомитись з роботами класиків та ідеями провідних вчених з питань 

структурування суспільства, механізмів та чинників стратифікаційних 

процесів; 

– провести аналіз основних соціально-структурних зрізів сучасного 

українського суспільства та стратифікаційних процесів.  

 Предмет, мета та завдання курсу. Місце та значення курсу в системі 

підготовки соціологів. Методичне забезпечення та організація роботи по 

опрацюванню курсу.  

Соціальні групи та соціальні статуси. Символи статусу. Соціальна 

мобільність та статусно-рольові характеристики індивіда.  

Критерії виділення соціально-демографічних груп. Історична ґенеза 

типів етнічних спільнот: сім‘я, клан, плем‘я, народність, нація.  

         Соціально-професійна структура як ієрархічна система. Соціальна 

організація як вид соціальної системи Соціальна нерівність та соціальна 

стратифікація. 

 Історична  та соціокультурна зумовленість основних типів 

стратифікації: рабство, касти, стани, класи. Процеси соціальної мобільності в 

стратифікаційних  системах. Класи та прошарки в сучасних стратифікаційних  

теоріях. 
 
Для засвоєння курсу пропонується така література: 

  

1. Аберкромби Н., Хилл Д., Тернер Б. Социологический словарь. – М., 

2004.– С.101-102, 437-438,  

2. Кравченко А.И. Социология: Общий курс: Учебное пособие для 

вузов. – М.,2002. 



3. Практикум з соціології: Навчальний посібник для студентів вищих 

закладів освіти / За ред. В.М.Пічі. – Львів, 2004.– С. 84-88,92-112. 

4. Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация. Учебное 

пособие. – М.,1995. 

5. Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, соціальні 

та галузеві теорії / Навч. посібник. – К., 2004.– С.66-94.  

6. Смелзер Н. Социология. – М., 1994.– С.146-167, 243-272. 

7. Современная западня социология. Словарь. – М., 1990.– С.72, 335-

336. 

8. Соціологія: Навчальний посібник / За ред. С.О. Макеєва. – К., 2003.– 

С.133-156. 

9. Соціологія: Підручник / За ред. Н.П.Осипової. – Харків, 2003. – 

С.101-130. 

Викладацький склад: Ципко Світлана Юріївна, кандидат соціологічних наук,  

доцент кафедри соціології 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, 

індивідуальні консультації.  

Оцінювання: іспит.  

 

Соціологія релігії 

Шифр дисципліни – 6.030101/00/6.02 

       Курс – 3; семестр – 5; всього годин – 108; на тиждень 2 год.; 3 кредити. 

Мета вивчення  курсу – надати студентам знання про специфіку 

соціологічного  вивчення феномену релігії та  аналізу релігійності, як 

сутнісного стану світосприйняття людини; сформувати уміння орієнтуватись 

в результатах соціального вивчення релігії як соціокультурного явища та  

вироблення навиків використання соціологічних методів у практичній і 

дослідницькій роботі. 

Завдання: 

– сформувати уявлення про концептуальні підходи, які склались в соціології  

щодо вивчення релігії як соціального інституту суспільства, важливої сфери 

життєдіяльності сучасної людини; 

– ознайомитись з роботами класиків та ідеями провідних вчених в галузі 

соціології щодо формування, розвитку та функціонування феномену релігії і 

стану релігійності в суспільстві; 

– виробити у студентів уміння та навички застосування методів 

соціологічного аналізу релігії та релігійності в сучасних умовах 

трансформації соціальних процесів в Україні 

Соціологія релігії: об‘єкт та предмет. Історія виникнення та розвитку 

соціології релігії. Методи та принципи дослідження релігії і релігійності. 

Релігія як об‘єкт  соціологічного аналізу. Соціологічне визначення поняття 

релігії. Основні категорії соціології релігії. Типологія релігійності в 

соціології. Суспільно-функціональна структура релігії   (релігійна свідомість, 



діяльність, відносини, релігійні організації). Складові компоненти 

релігійності. Релігійні відносини та їх проблемний характер. Релігійна 

діяльність як різновид суспільної  діяльності. Релігія як соціальний інститут. 

Соціологічні виміри свободи совісті, свободи релігії та церкви. 

Соціологічний аналіз релігії та релігійності в сучасному суспільстві. 

Секуляризація як соціально-історичний феномен. Роль ЗМІ у формуванні 

„електронної церкви‖. 
 
Для засвоєння курсу пропонується така література: 

1. Академічне релігієзнавство /За ред. проф. А.Колодного. – К.,2000.. 

2. Белла. Социолигя религии // Американская социология. – М., 1972. 

3. Вебер М. Социология религии // Избранное. – М., 1994. 

4. Кобецкий В. Социология изучение религии. – Ленинград., 1978. 

5. Самыгин С., Нечипуренко В., Полонская И. Религиозная социология и  

психология религии.–  Р.-н-Д.,1996. 

6. Самыгин С. и др. Религиоведение: социология и психология религии.–  

Ростов,1996. 

7. Гараджа В.И. Социология религии: Учебник для вузов. М.,1996. 

8. Ерышев А.А., Лукашевич Н.П. Социология религии: Учеб. пособие. – 

К.,1999. 

9. Лубський В.І., Козленко В.М., Горбаченко Т.Г. Соціологія релігії: Курс 

лекцій для студентів філософс. факультетів, відділень релігієзнавства, 

соціології, філософії, політології. – К.,1999. 

10. Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии / Сост. В.И. 

Гараджа, Е.Д.Руткевич. – М.,1996. 

11. Филатова О.Г. Социология релгии: Конспект лекций. – СПб.,2000. 

12. Яблоков И.Н. Социология религии. – М.,1979. 

 

Викладацький склад: Докаш Віталій  Іванович, доктор філософських наук, 

професор кафедри соціології 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, 

індивідуальні консультації.  

Оцінювання: іспит.  

 

Соціологія молоді 

Шифр дисципліни – 6.030101/00/2.11 

Курс – 3; семестр – 5; всього годин – 108; на тиждень 3 год; 3 кредити. 

 

Мета курсу: ознайомити студентів з історією становлення соціології 

молоді як галузевої соціологічної теорії, її предметом, особливостями 

соціального портрету молоді як специфічної демографічної групи.  

 Завдання курсу:  

– познайомити слухачів з основними методологічними, методичними 

підходами вивчення молоді як соціального феномена,  



– описати дослідницькі стратегії в західній і вітчизняній соціології 

молоді,  

– проаналізувати соціальні проблеми молоді в суспільстві, що 

змінюється,  

– розкрити напрями молодіжної політики і соціальної роботи з 

молоддю. 

– показати можливості соціології молоді в дослідженні молоді як 

особливої соціально-демографічнлї групи; межі застосування 

отриманих даних у формуванні молодіжної політики; 

– розкрити зміст і значення соціології молоді як наукової дисципліни і 

навчального предмета, показати її місце в системі суспільних і 

гуманітарних наук.  

 Предмет і основні поняття соціології молоді. Роль і місце молоді в 

суспільстві. Соціализація особистості: фактори, етапи, сфери. Юність як 

соціальна проблема. Сучасні теорії юності. Освітній потенціал молоді та її 

соціальне становище. Рівень задоволеності соціальним статусом. 

Особливості та тенденції професійного самовизначення молоді.  Ціннісні 

орієнтації молодого покоління. Молодіжна субкультура. Специфічні риси 

української молодіжної субкультури. Проблеми статевого виховання та 

сімейно-шлюбних відносин. Сучасні проблеми молодих сімей Сім‘я як 

соціальний інститут і мала соціальна група.   Студентство як соціально-

демографічна група. Основні форми та тенденції студентського дозвілля. 

Проблеми девіантної поведінки молоді та шляхи її подолання. Молодіжна 

політика  

  
Для засвоєння курсу пропонується така література: 

 

1. Головатий М.Ф. Соціологія молоді. – К.: МАУП, 1999. 

2. Лисовский В.Т. Советское студенчество. Социологические очерки.  

М.,1990. 

3. Павловский В.В. Ювенология: становление науки о молодежи / 

Краснояр. гос. ун-т. – Красноярск, 1997. – 188 с. 

4. Пирожков С.І. Молодь у стратегії людського розвитку України // 

Вивчення молоді на сучасному етапі: питання методології та методики. – 

К., 1996. 

5. Социология молодежи. Учебник. /Отв. ред. В.Т.Лисовский. - СПб.,  

1996. 

6. Социология молодежи: Учебное пособие / Под ред. проф. Ю.Г. 

Волкова. – Ростов-н/Д.: Феникс, 2001. 

7. Соціологія молоді // Соціологія культури: Навч. посібник. // 

О.М.Семашко, В.М.Піча, О.І.Погорілий та ін.- К.: „Каравела‖, Львів: 

„Новий світ-2000‖, 2002. – 334 с.             

8. Головенько В.А. Молоде покоління України в алгоритмі суспільних 

процесів // Український соціум. – 2006. - № 2. – С. 20-34. 

9. Ковалѐва А. И. Социализация личности: норма и отклонение. М., 1996. 



Викладацький склад: Медіна Тетяна В’ячеславівна, кандидат 

соціологічних наук,  доцент кафедри соціології. 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, 

індивідуальні консультації.  

Оцінювання: іспит.  

 

Соціологія освіти 

Шифр дисципліни – 6.030101/00/2.02 

Курс – 3; семестр – 6; всього годин – 108; на тиждень 3 год.; 3 кредити. 

 
Мета курсу: надати студентам знання про специфіку соціологічного  

вивчення освіти як соціального інституту, систему взаємодії освіти з іншими 

сферами суспільного життя; сформувати уміння аналізувати стан і динаміку 

соціокультурних та соціально-психологічних процесів у сфері освіти та  

вироблення навиків використання соціологічних методів у практичній і 

дослідницькій роботі. 

Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: 

– сформувати знання про теоретичні підходи, які склались в соціології до 

вивчення освіти як соціального інституту, актуалізувати значення 

соціологічного аналізу системи освіти в сучасному суспільстві; 

– ознайомитись з роботами класиків та ідеями провідних вчених в галузі 

соціології освіти, окреслити основні проблеми освіти в сучасному світі, їх 

соціальну зумовленість та перспективи вирішення; напрями та завдання 

реформування системи освіти. 

– виробити у студентів уміння та навики застосування соціологічних методів 

дослідження при аналізі процесів реформування в сучасній українській 

системі освіти.  

Основні категорії: освіта, соціальний інститут, система освіти, 

структура освіти, соціальні функції освіти, соціальні процеси, соціальні 

групи, соціальна дія, соціальна взаємодія. 

Актуальність соціологічного аналізу освіти. Соціологія освіти як галузь 

соціологічних знань. Історична еволюція і сучасний стан соціології освіти. 

Освіти як соціальна система та соціальний інститут. Освіта і соціальна 

структура суспільства. . Інституційна організація освіти та навчальні 

соціальні організації. Соціогрупова структура педагогічного процесу. 

Сучасні напрями досліджень в соціології освіти. 

Нова парадигма освіти. Національна доктрина розвитку освіти України 

у ХХІ ст. Основні принципи розвитку вищої освіти. Організаційні основи 

системи вищої освіти в Україні. Болонський процес – європейська інтеграція 

системи вищої освіти. Статусно-рольові характеристики студентів та 

викладачів вищих навчальних закладів. Соціальна політика в сфері вищої 

освіти. . Наука як соціальна інституція. 
Для засвоєння курсу пропонується така література: 

1. Гавриленко І.М., Скідін О.Л. Соціологія освіти. Навчальний 

посібник. – Запоріжжя, 1998. 



2. Гіденс Е. Соціологія. – К.,1999. 

3.  Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні 

та галузеві теорії / Навч. посібник. – К.,2004. 

4. Социология образования: Учеб. Пособие. – Ростов н/Д., 2005. 

5. Соціологія. Підручник / За ред. В.Городяненка. – К.,2003. 

6. Спеціальні та галузеві соціології: навч. посіб. – К.,2007. 

7. Демиденко Э.С. Перспективы образования в меняющемся мире // 

СОЦИС. – 2005. – №2 

Викладацький склад: Ципко Світлана Юріївна, кандидат соціологічних наук,  

доцент кафедри соціології 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, 

індивідуальні консультації.  

Оцінювання: залік.  

 

 

Методика викладання соціології 

 

Шифр дисципліни – 6.040201/00/2.12 

Курс – 4; семестр – 7; всього годин – 144; на тиждень 3 год; 4 кредити. 

Мета курсу – науково-теоретична та навчально-методична підготовка 

студентів до самостійної викладацької діяльності в системі середньої та 

вищої освіти. 

Завдання курсу: 

– ознайомити студентів з основними поняттями, принципами, 

концепціями і системою організації викладання соціології; 

– розкрити особливості організації різних форм викладання 

соціології, вимоги до навчально-педагогічної діяльності , до 

особистості викладача; 

– формування у студентів компетенції, навики та уміння 

викладання соціології, які вони повинні закріпити та розвинути 

в процесі проходження педагогічної практики в навчальних 

закладах різних профілів та рівнів. 

Основні категорії: навчання, учіння, викладання, принципи 

дидактики, зміст та структура курсу, методи навчання, форми контролю, 

мотивація навчальної діяльності, інновації. 

Методика викладання соціології як навчальна дисципліна. 

Загальнодидактичні засади викладання соціології. Соціологія як навчальна 

дисципліна. Основні вимоги до викладача соціології. Мотиваційні аспекти 

викладання соціології. Лекція як форма викладання соціології. Методика 

проведення семінарських занять. Науково-дослідна та самостійна робота 

студентів при вивчення курсу соціології. Новаційні  методики викладання 

соціології. Інформаційно-методичне забезпечення курсу соціології. Форми 

контролю знань. 

 
Для засвоєння курсу пропонується така література: 



1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти. – К.,1998. 

2. Елсуков А.Н. Методика преподавания социологии в высшей школе. 

–Минск,2003. 

3. Кнодель Л.В. Педагогіка вищої школи. – К.,2008. 

4. Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі. – К.,2007. 

5. Нетрадиционные методы преподавания социологии: Учебное 

пособие / А.Н.Горбач, И.Д.Ковалева, О.А.Редько, Ю.Г.Сорока, под 

ред. И.Д.Ковалевой. – Харьков, 2001. – 328 с. 

6. Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. 

– К.,2005. 

7. Волович В.І. Соціологічна освіта а Україні: проблеми та 

перспективи // Соціально-гуманітарна освіта України та шляхи її 

розбудови. – К.: Генеза, 1997. – С. 78-842. 

8. Рубина Л.Я., Антрапетова С.Н. Может ли социология помочь в 

формировании социального заказа на образование ? // СОЦИС. – 

2000. – №5. 

Викладацький склад: Ципко Світлана Юріївна, кандидат соціологічних наук,  

доцент кафедри соціології 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, 

індивідуальні консультації.  

Оцінювання: залік.  

 

Соціальна структура суспільства 

Шифр дисципліни – 6.030101/00/2.14 

Курс – 2; семестр – 4; всього годин – 144; на тиждень 3 год; 4 кредити. 

 

Метою вивчення курсу є поглиблення загальнотеоретичних соціологічних 

знань стосовно суспільства як соціальної системи, механізмів її 

самоорганізації, розвитку та змін, формування практичних навиків та умінь у 

проведені соціологічного аналізу соціальної структури.  

Завдання: 

– окреслити теоретичні підходи, які склались в соціології, щодо вивчення 

соціальної структури суспільства;  

– ознайомитись з роботами класиків та ідеями провідних вчених з питань 

структурування суспільства, механізмів та чинників стратифікаційних 

процесів; 

– провести аналіз основних соціально-структурних зрізів сучасного 

українського суспільства та стратифікаційних процесів; 

–  освоїти основні методи соціологічного аналізу соціальної структури 

суспільства. 

Загальна теорія соціальної структури. Основні елементи соціальної 

структури. Структурні парадигми в соціології. Сучасні класифікації 

теоретичних підходів до аналізу соціальної структури. Соціальна група як 

елемент соціальної структури. Проблеми соціогрупової ідентифікації. 

Соціальний статус і система соціально-функціональних ролей особистості в 



структурі суспільства. Поняття трьохвимірного соціального простору. 

Поняття та види соціальних статусів і соціальних ролей. Соціальна 

мобільність та статусно-рольові характеристики індивіда. Соціальні 

інститути та організації в структурі суспільства. Особливості соціальних 

відносин і поведінки індивідів в суспільстві перехідного типу. Процеси 

інституалізації  та трансформації  інституційної структури. Соціальні 

організації в структурі сучасного українського суспільства. Характеристика 

основних зрізів соціальної структури. Критерії виділення соціально-

демографічних груп. Історична ґенеза типів етнічних спільнот: сім‘я, клан, 

плем‘я, народність, нація. Історична обумовленість соціально-поселенської 

структури суспільства. Історичні та сучасні теорії стратифікації. Класичні та 

сучасні підходи до вивчення соціальної нерівності. Типи стратифікаційних 

систем. Процеси соціальної мобільності в стратифікаційних системах. 

Особливості соціально-класової структури сучасного українського 

суспільства. 
  
Для засвоєння курсу пропонується така література: 

 

1. Аберкромби Н., Хилл Д., Тернер Б. Социологический словарь. – М., 

2004. 

2. Гіденс Е. Соціологія. – К., 1999. 

3. Практикум з соціології: Навчальний посібник для студентів вищих 

закладів освіти / За ред. В.М.Пічі. – Львів, 2004. 

4. Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, соціальні 

та галузеві теорії / Навч. посіб. – К., 2004. 

5. Смелзер Н. Социология. – М., 1994.. 

6. Соціологія: Підручник / За ред. В.М.Пічі. – Львів, 2004. 

7. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За 

ред. В.Г. Городяненка. – К., 2003.    

8. Черниш Н.Й. Соціологія. Курс лекцій. – Львів, 2003. 

Викладацький склад: Ципко Світлана Юріївна, кандидат соціологічних наук,  

доцент кафедри соціології 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, 

індивідуальні консультації.  

Оцінювання: іспит.  

 

Загальна соціологічна теорія 

Шифр дисципліни – 6.030101/00/2.14 

Курс – 2; семестр – 3; всього годин – 126; на тиждень 3 год; 3,5 кредити. 

 

Мета курсу – сформувати у студентів основи фахових знань про 

суспільство як соціальну систему, соціальні зв‘язки і відносини, 

соціальні інститути і групи, способи їх організації, закономірності 

протікання і розвитку соціальних процесів;  сприяти розвитку 



соціологічного мислення та уяви як необхідної умови пізнання, а в 

подальшому – творенні, сучасної соціологічної теорії. 

Завдання:  
- на основі отриманих теоретичних знань з основ загальної 

соціологічної теорії виробити у студентів уміння оперувати 

основними соціологічними категоріями; 
- засвоїти основні положення класичної соціології; 

- навчити орієнтуватися в структурі сучасного суспільства;  
-  сформувати навики проведення аналізу, порівняння, систематизації 

про розгляді різних теоретичних підходів щодо вивчення соціальних 

явищ і процесів. 

Предметна специфіка соціології як науки. Категоріальний апарат соціології. 

Структура соціологічного знання та функції соціології. Соціологія в системі  

соціальних наук. Природничі та соціокультурні  фактори життя суспільства. 

Ноосфера як фактор в системі взаємодії ―суспільство-природа‖. Формування 

екологічного менталітету людства. Культура як специфічна форма 

соціального буття людини. 

 Суспільство як соціальна система. Поняття суспільства в соціології, його 

ознаки. Типи суспільства. Джерела суспільного розвитку. Соціальна 

структура суспільства її основні елементи та різновиди. Поняття, ознаки та 

типологія соціальних груп. Соціальна нерівність. Соціальна стратифікація та 

соціальна мобільність. Соціальна взаємодія та соціальні відносини. Сучасні 

теорії соціальної взаємодії (теорія соціального обміну, теорія символічного 

інтеракціонізму, психоаналітична теорія, теорія рольового наслідування). 

Особистість в системі соціальних зв‘язків. Особа як об‘єкт і суб‘єкт 

соціальних взаємодій та суспільних відносин. Соціальний статус та соціальна 

роль особи.  Соціальні інститути та організації в структурі суспільства. 

Поняття та основні риси соціальної організації. Соціальні зміни та 

соціальний розвиток. Сучасні соціологічні теорії соціальних змін. 

Формаційний та цивілізаційний підходи щодо пояснення історичного 

розвитку суспільства. Теоретико-методологічне розмаїття в сучасній 

соціології. Основні риси та структура теоретичної соціології. Основні 

напрями розвитку загальної соціологічної теорії у вітчизняній соціології. 
  
Для засвоєння курсу пропонується така література: 

 

1. Аберкромби Н., Хилл Д., Тернер Б. Социологический словарь. – М., 

2004. 

2. Гіденс Е. Соціологія. – К., 1999. 

3. Практикум з соціології: Навчальний посібник для студентів вищих 

закладів освіти / За ред. В.М.Пічі. – Львів, 2004. 

4. Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, соціальні 
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