
Дисципліни вільного вибору студентів

циклу професійної та практичної підготовки для 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти

БЛОК ДИСЦИПЛІН 
«СОЦІОЛОГІЯ»

Викладання блоку дисциплін забезпечується кафедрою 

політології, соціології і культурології



2021/2022 навчальний рік, 3 семестр

№ 

з/п
Назва дисципліни

Кількість 

кредитів 

ЄКТС

1
Інклюзивне суспільство: 

соціологічний вимір
7



ІНКЛЮЗИВНЕ СУСПІЛЬСТВО: 

СОЦІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР

Мета: формування у студентів системних знань з

актуальних питань соціологічного аналізу модернізації

суспільства на демократичних засадах.

Завдання: визначення тематичного поля соціології

та онтології демократизації; визначення та аналіз

основних вимірів становлення інклюзивного

суспільства, а також основних форм і функцій

процесів інклюзії та ексклюзії в контексті глобалізації

і усвідомлення місця України у глобалізаційних

процесах.



2021/2022 навчальний рік, 4 семестр

№ 

з/п
Назва дисципліни

Кількість 

кредитів 

ЄКТС

1
Діяльність менеджера в системі 

управління
7



ДІЯЛЬНІСТЬ МЕНЕДЖЕРА В 

СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ

Мета: формування у студентів системних знань з

питань діяльності менеджера в системі управління за

умов інновативної економіки ХХІ століття.

Завдання: визначення якостей та функцій

менеджера; з’ясування особливостей стилів

керівництва, сутності розподілу та кооперації

управлінської праці; визначення ролі менеджерів у

формуванні корпоративної культури, значення

самоменеджменту, лідерських якостей у роботі

менеджера.



2022/2023 навчальний рік, 5 семестр

№ 

з/п
Назва дисципліни

Кількість 

кредитів 

ЄКТС

1
Публічне управління в умовах 

суспільних змін
7



ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ 

СУСПІЛЬНИХ ЗМІН

Мета: формування знань щодо сутності публічного

управління та його основних характеристик в умовах

суспільних змін.

Завдання: набуття теоретичних знань з питань

публічного управління; застосування умінь та навичок

щодо використання законів, принципів і механізмів

публічного управління у практичній діяльності;

розвиток вмінь та навичок щодо формування,

моніторингу та контролю управлінських рішень.



2022/2023 навчальний рік, 6 семестр

№ 

з/п
Назва дисципліни

Кількість 

кредитів 

ЄКТС

1 Соціологічний практикум 5

2 Основи конфліктології 5



СОЦІОЛОГІЧНИЙ ПРАКТИКУМ

Мета: ознайомлення студентів з організацією,
проведенням та інтерпретацією результатів
соціологічного дослідження, здобуття практичних
навичок дослідницької діяльності, набуття умінь і
навичок застосування пакетів комп’ютерних програм
обробки та аналізу даних (ОСА та SPSS).

Завдання: поглиблення знань студентів про
теоретичні і методологічні передумови проведення
конкретних соціологічних досліджень, про етапи
соціологічного дослідження, про складання програми
соціологічного дослідження, про інструментарій збору
і обробки інформації.



ОСНОВИ КОНФЛІКТОЛОГІЇ

Мета: формування у студентів певного рівня
соціологічного мислення, що дозволяє адекватно
сприймати соціальну дійсність i розумітися на логіці
соціального розвитку через теоретичний аналіз
перебігу різноманітних соціальних конфліктів.

Завдання: ознайомлення студентів із актуальними
питаннями конфліктології; ознайомлення студентів з
теоретичними основами соціального конфлікту як
явища та процесу, основними принципами аналізу в
різних сферах суспільного життя; набуття практичних
навичок щодо попередження, регулювання та
розв’язання конфліктних ситуацій.



2023/2024 навчальний рік, 7 семестр

№ 

з/п
Назва дисципліни

Кількість 

кредитів 

ЄКТС

1 Соціологія молоді 5

2 Ризикологія 5



СОЦІОЛОГІЯ МОЛОДІ

Мета: ознайомлення студентів з основним колом
питань молодіжної проблематики, формування у
студентів навичок діагностики соціальних проблем
та оцінки соціального самопочуття різних
соціальних груп, зокрема, молодіжної.

Завдання: формування умінь і навичок щодо
аналізу та відокремлення основних проблемних
галузей в молодіжному житті; визначення специфіки
взаємодії молодої людини з інституціональною
системою суспільства; виявлення домінуючих
цінностей у суспільній свідомості молоді та її вплив
на якісні характеристики суспільства; визначення
потреб і інтересів як механізми детермінації
суспільної поведінки молоді.



РИЗИКОЛОГІЯ

Мета: засвоєння понятійно-категоріального апарату

ризикології, опанування ризикологічної проблематики,

що визначена у соціологічних концепціях «суспільства

ризику».

Завдання: розкриття теоретичних засад ризикології

як наукової дисципліни, дослідження особливостей

сучасних суспільних ризиків, розгляд сучасних

соціологічних парадигм та моделей ризику для

формування умінь та навичок щодо використання

теоретичних знань в практиці соціологічного

дослідження ризиків, впровадження методів

соціологічного аналізу до оцінки суспільних ризиків

та загроз.



2023/2024 навчальний рік, 8 семестр

№ 

з/п
Назва дисципліни

Кількість 

кредитів 

ЄКТС

1 Споживання: соціологічний аналіз 5

2
Соціальні нерівності у 

сучасному світі
5



СПОЖИВАННЯ: СОЦІОЛОГІЧНИЙ 

АНАЛІЗ

Мета: формування у студентів системних знань з

актуальних питань соціологічного аналізу споживання

як соціальної діяльності.

Завдання: визначення тематичного поля соціології

споживання; аналіз основних теоретичних підходів

щодо аналізу споживання; з’ясування ролі споживання

у самоідентифікації, соціальній диференціації, та

соціальній комунікації, особливостей суспільства

конс’юмерів; усвідомлення на теоретичному та

прикладному рівнях змісту соціологічного аналізу в

сучасній Україні.



СОЦІАЛЬНІ НЕРІВНОСТІ У 

СУЧАСНОМУ СВІТІ

Мета: усвідомлення змісту та функціонального

потенціалу соціально-політичного аналізу різних форм

соціальних нерівностей.

Завдання: з’ясування особливостей

соціополітологічного підходу як методології вивчення

основних концепцій соціально-політичної нерівності в

суспільстві, пізнання її причин та наслідків, а також

застосування отриманих знань для соціологічного

аналізу форм і проявів соціальної нерівності в

сучасному суспільстві, зокрема, українському.


