
ПЕРЕДМОВА 
Навчальна дисципліна «Соціологія» відноситься до навчальних дисциплін вибіркового

компоненту  освітньої  програми  професійної  підготовки  здобувачів  вищої  освіти  першого
(бакалаврського) зі спеціальності 053 «Психологія».

Метою  курсу  є:  формування  у  студентів  фундаментальних  знань  теорії  та  практики
соціологічної науки з метою формування відповідних професійних компетенцій, що дозволять
майбутнім  фахівцям  розробляти  та  впроваджувати  стратегії  використання  соціологічного
підходу  інструменту  вирішення  складних  соціальних  проблем  у  всіх  сферах  своєї
життєдіяльності.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є: надати студентам цілісне
уявлення  про  суспільство;  сформувати  навички  оперування  теоретичним  та  фактичним
матеріалом; допомогти в розумінні процесів, що відбуваються в сучасному суспільстві в різних
його  проявах;  навчити  інтерпретувати  і  використовувати  у  професійній  діяльності  та  в
повсякденному житті знання з емпіричної соціології. 

Об’єктом навчальної дисципліни є суспільство, його виникнення, функціонування і
розвиток,  соціальні  спільноти,  людина  як  творець  соціальних  спільнот  і  суб'єкт  соціальних
процесів, соціальні інститути. 

Предметом  вивчення  навчальної  дисципліни  становлення  та  функціонування
соціальних спільнот, між якими складаються певні соціальні  відносини і  взаємодія,  соціальна
людина – творець цих соціальних спільнот і головний суб’єкт історичного розвитку.
Після вивчення курсу «Соціологія» здобувачі вищої освіти першого бакалаврського рівня на базі
повної  загальної  середньої  освіти  (шифр  компоненти  освітньої  програми  –  ВБ  31)  повинні
володіти такими компетентностями: 

Загальні компетентності:
ЗК 4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК 5. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК 6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
Спеціальні (фахові, предметні компетентності):
СК  11.  Здатність  до  особистісного  та  професійного  самовдосконалення,  навчання  та
саморозвитку.

Після вивчення курсу «Соціологія» здобувачі вищої освіти першого бакалаврського
рівня на базі  на базі  ОКР молодший спеціаліст,  молодший бакалавр за спорідненою (або
іншими) спеціальностями (шифр компоненти освітньої програми – ОК 4) повинні володіти
такими компетентностями: 
Загальні компетентності:
ЗК 4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК 5. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК 6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК 10.  Здатність  реалізувати  свої  права  і  обов’язки  як  члена  суспільства,  усвідомлювати
цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
Спеціальні (фахові, предметні компетентності):
СК  11.  Здатність  до  особистісного  та  професійного  самовдосконалення,  навчання  та
саморозвитку.

Методи  та  форми  навчання:  методи  теоретичного  дослідження;  лекційні,
семінарські заняття, індивідуальна й самостійна робота; робота в мережі Internet, написання
дайджестів,  есе,  розв’язання  психолого-педагогічних  ситуацій,  презентування  власних
проектів.

Організація  поточного  та  підсумкового  контролю  знань.  Метою  поточного
контролю є  перевірка  у  здобувачів  вищої  освіти  рівня  набутих  на  лекціях,  семінарських
заняттях та шляхом самостійного вивчення програмного матеріалу фахових знань та умінь.
Поточний контроль здійснюється персоніфікованим оцінюванням роботи кожного студента.
Структура поточного контролю враховує особливості денної, заочної форм навчання.

Формою підсумкового контролю знань є диференційований залік.



РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
Формулювання результатів навчання для вибіркового компоненту освітньої програми

професійної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) зі спеціальності
053 «Психологія». «Соціологія» (для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня
на базі повної загальної середньої освіти, шифр компоненти освітньої програми –  ВБ 31)
базується на результатах навчання, визначених освітньо-професійною програмою, зокрема: 

ПРН  3.  Здійснювати  пошук  інформації  з  різних  джерел,  у  т.ч.  з  використанням
інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань.

ПРН  8.  Презентувати  результати  власних  досліджень  усно/письмово  для  фахівців  і
нефахівців.

ПРН  10.  Формулювати  думку  логічно,  доступно,  дискутувати,  відстоювати  власну
позицію,  модифікувати  висловлювання  відповідно  до  культуральних  особливостей
співрозмовника.

ПРН 13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до
осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності.

ПРН  14.  Ефективно  виконувати  різні  ролі  у  команді  у  процесі  вирішення  фахових
завдань, у тому числі демонструвати лідерські якості.

«Соціологія» (для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня на основі
ОКР  молодший  спеціаліст,  молодший  бакалавр  за  спорідненою  (або  іншими)
спеціальностями, шифр компоненти освітньої програми –  ОК 4), базується на результатах
навчання, визначених освітньо-професійною програмою, зокрема:

ПРН  3.  Здійснювати  пошук  інформації  з  різних  джерел,  у  т.ч.  з  використанням
інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань.

ПРН  8.  Презентувати  результати  власних  досліджень  усно/письмово  для  фахівців  і
нефахівців.

ПРН  10.  Формулювати  думку  логічно,  доступно,  дискутувати,  відстоювати  власну
позицію,  модифікувати  висловлювання  відповідно  до  культуральних  особливостей
співрозмовника.

ПРН 13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до
осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності.

ПРН  14.  Ефективно  виконувати  різні  ролі  у  команді  у  процесі  вирішення  фахових
завдань, у тому числі демонструвати лідерські якості.

ПРН 16.  Знати,  розуміти та  дотримуватися етичних  принципів  професійної  діяльності
психолога.

ПРН  17.  Демонструвати  соціально  відповідальну  та  свідому  поведінку,  слідувати
гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності.


