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Силабус навчальної дисципліни 

«Соціологія» 
Галузь знань: 08 Право 

Спеціальність: 081 Право 

Освітньо-професійна програма: 

«Право» 

Освітньо-професійний 

ступінь 
Фаховий молодший бакалавр 

Статус 

дисципліни 
Обов’язкова навчальна дисципліна 

Форма 

навчання 
Очна (денна) 

Обсяг 

дисципліни,кредити 

ЄКТС/ 

загальна кількість годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Українська 

Анотація 

дисципліни 

Намагання пізнати, осмислити суспільство, реалізувати своє 

ставлення до нього супроводжувало людство на всіх етапах його 

історії. На цій хвилі й постала у 30-х роках XIX ст. соціологія як 

наука про функціонування і розвиток суспільства та його 

структурних елементів. 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Вивчення системи знань з основних класичних та сучасних 

напрямів розвитку соціологічної думки; ознайомлення з факторами 

детермінації та тенденціями еволюції соціологічного вивчення та 

аналізу суспільних явищ. 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Вивчення дисципліни «Соціологія» допоможе сформувати у 

майбутніх фахівців соціологічне мислення і культуру, надасть їм 

необхідну допомогу в розумінні сутності й змісту складних 

соціологічних явищ і процесів, що відбуваються в сучасному 

ринковому суспільстві, у виявленні причин та джерел їх виникнення, 

в усвідомленні природи різних соціальних конфліктів та пошуку 

адекватних шляхів їх подолання й вирішення, крім того, надасть 

допомогу в прийнятті й реалізації ефективних управлінських рішень, 

які були б спрямовані на нормальне функціонування і подальший 

розвиток соціальних об’єктів в умовах ринку. 

Вивчення цього курсу дозволить також майбутнім фахівцям 

оволодіти фундаментальними основами досить важливих знань, 

уміннями та навичками підготовки й проведення конкретних 

соціологічних досліджень у майбутній практичній діяльності по 

управлінню соціальними процесами, соціальними групами й соці-

альними організаціями, незалежно від сфери діяльності та форми 

власності. 
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Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Визначати вагомість та переконливість аргументів в оцінці 

заздалегідь невідомих умов та обставин. 
Здійснювати синтез відповідних концепцій і доктринальних 

положень публічної політики у контексті аналізованої проблеми і 
демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. 

Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 

Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу 

відомої проблеми. 

Давати короткий висновок щодо окремих проблем з достатньою 

обґрунтованістю. 

Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому 

проблему. 
Самостійно визначати та формулювати ті питання, з яких 

потрібна допомога і діяти відповідно до рекомендацій. 
Викладати матеріал з певної проблематики таким чином, щоб 

розкрити зміст основних питань. 
Відтворювати зміст, демонструючи розуміння з основних 

професійних та суспільних тем. 

Працювати в групі як учасник, формуючи власний внесок у 

виконання завдань групи. 
Демонструвати знання і розуміння щодо визначення основних 

сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування 
національної правової системи. 

Пояснювати природу та зміст основних правових інститутів та 
процедур національного права. 

Демонструвати необхідні знання та розуміння суті та змісту 
основних правових інститутів та норм фундаментальних галузей 
права. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, 

аналізу і синтезу. 

Знання і розуміння предмета та характеру професійної діяльності, 

природи етичних стандартів та здатність діяти на їх основі. 

Здатність проведення досліджень, уміння грамотно і точно 

формулювати та висловлювати свої позиції, належним чином їх 

обґрунтовувати, брати участь в аргументованій професійній 

дискусії. 

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність бути критичним і самокритичним, визнавати та 
виправляти власні помилки. 

Знання основ теорії та філософії права, структури правничої 
професії та її ролі у суспільстві. 

Навчальна 

логістика 

МОДУЛЬ І 

Тема 1. Соціологія як наука. 

Тема 2. Історія розвитку і становлення соціології. 

Тема 3. Суспільство як соціальна система, його соц. структура. 

Тема 4. Особистість у системі соціальних зв’язків. 

МОДУЛЬ ІI 

Тема 5. Соціологія культури. 

Тема 6. Соціологія права. 

Тема 7. Соціологія Інтернету. 

Тема 8. Соціологія молоді та сім’ї. 

Тема 9. Соціологія релігії. 

Тема 10. Організація соціологічних досліджень. 
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Пререквізити 

Для підвищення ефективності вивчення дисципліни «Соціологія» 

здобувач освіти повинен до початку курсу мати знання з таких 

дисциплін: «Історія: Україна і світ», «Громадянська освіта», 

«Правознавство» та ін. 

Постреквізити 

Вивчення соціології є базовим для наступного опанування 

дисциплін, які пов’язані з аналізом політичних, економічних, 

соціокультурних особливостей суспільного розвитку, управлінням 

соціальними процесами як на мікро-, так і на макрорівнях. Знання 

закономірностей поведінки людей, перебігу внутрішньо-групових 

взаємодій, конфліктогенних параметрів комунікації сприятимуть 

опануванні дисциплін сфокусованих на аналізі проблем «людина-

людина». 

Рекомендована 

література 

Основна (базова) 
1. Барвінський А. О. Соціологія. Курс лекцій / А. О. Барвінський. 

– Київ : ЦНЛ, 2005. – 327 с.  

2. Курчаба Т. Соціологія : навч.-метод. посіб. / Тетяна Курчаба. – 

Львів: ПП Сорока Т. Б., 2015. – 183 с.  

3. Примуш М. В. Загальна соціологія : навч. посіб. / М. В. 

Примуш. – Київ : Професіонал, 2004. – 590 с.  

4. Соціологія : підручник / за ред. В. Г. Городяненка. – Київ : 

Академія, 2003. – 560 с.  

5. Соціологія : підручник / за ред. В. Г. Городяненка. – 3-тє вид., 

перероб., допов. – Київ : Академія, 2008. – 542 с.  

6. Соціологія : підручник / за ред. В. М. Пічі. – Вид. 2-ге, 

стереотип. – Львів : Магнолія плюс ; Новий світ 2000, 2006. – 277 с.  

7. Соціологія : підручник / за ред. В. М. Пічі. – Вид. 4-те, випр. – 

Львів : Новий Світ, 2000, 2008. – 291 с.  

8. Танчин І. З. Соціологія : навч. посіб. / І. З. Танчин. – 3-тє вид., 

перероб. і допов. – Київ : Знання, 2008. – 351 с.  

9. Юрій М. Ф. Соціологія : підручник / М. Ф. Юрій. – Київ : 

Кондор, 2009. – 287 с. 

 

Допоміжна 

1. Дворецька Г.В. Соціологія: навч. посіб. К.: КНЕУ, 2000.- 472 с. 

2. Павліченко П. П., Литвининко Д. А. Соціологія: навчальний 

посібник. – К.: Лібра, 2002. 

3. Пержун І.В., Пірен М.І. Людський фактор в управлінській 

культурі та державній службі України // Вісник НАДУ при 

Президентові України. – К.: НАДУ, 2015. – С. 76-82. 

4. Пірен М.І. Соціологія релігії : Підручник. – К.: ДТ 

«Видавничий дім «Персонал», 2008. – 344 с. 

5. Сморж Л.О. Особа і суспільство. (Філос. псих. аспект). - К., 

МІЛП, 2001, - 384 с. 

6. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних 

закладів / закладів (за ред. В.Г. Городяненка). -  К.: „Академія” 2003. 

- 560 с. 

7. Соціологія. Навч. посібник (за ред. С.О. Макеєва). – К.: знання, 

2003. – 454 с. 

8. Яремчук, С. С. Соціологія: навчальний посібник / Сергій 

Яремчук. - Чернівці: Рута, 2007. - 159 с. 
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Інформаційні 

ресурси 

1. http://www.glasnet.ru/~asch/sociology/  

2. http://www.people.nnov.ru/jg/soc.htm  

3. http://socia.narod.ru/sociology/uchebnik/uchebnik.htm  

4. http://www.glasnet.ru/~asch/sociology/  

5. http://www.magister.msk.ru/library/revolt/aksel001htm  

6. http://socia.narod.ru/sociology/uchebnik/uchebnik.htm  

7. http://socia.narod.ru/sociology/uchebnik/uchebnik.htm  

8. http://www.glasnet.ru/~asch/sociology/  

9. http://socia.narod.ru/sociology/uchebnik/uchebnik.htm  

10. http://sociology.agava.ru/  

11. http://sociology.agava.ru/  

12. http://www.people.nnov.ru/jg/soc.htm 

Формат 

та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 17 

Семінарські 17 

Самостійна робота 56 

Розподіл балів, 

форма контролю 

Форми контролю Максимальна кількість балів 

Модуль 1 21 

Модуль 2 29 

ЗАЛІК 50 

Циклова комісія Гуманітарних та суспільних дисциплін 

Відділення Юридичне відділення 

Шкала оцінювання, 

національна 

та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка 

за національною шкалою 

90-100 А 

Зараховано 

80-89 В 

70-79 С 

60-69 D 

50-59 Е 

35-49 FX 

Не зараховано 

(з можливістю повторного 

складання) 

0-34 F 

Не зараховано 

(з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни) 

Викладач(і) 

 

ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ ПЕРЖУН 

Посада: викладач 

Категорія: І кваліфікаційна категорія 

Педагогічне звання: викладач І категорії 

Науковий ступінь: – 

Вчене звання: – 

Профайл викладача (-ів): 

http://college-chnu.cv.ua/article/5f80768ed6f28212d7d8b02c 
E-mail: i.perzhun@chnu.edu.ua 

 

Покликання на 

дисципліну 

(сторінка курсу 

в Moodle) 

https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=315 
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