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ВСТУП
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Соціологія» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста напряму 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» спеціальності
5.01020101 «Фізичне виховання».
Предметом курсу є суспільство і соціальна реальність у всій багатоманітності їх якісних характеристик, що перебувають у постійному русі, розвитку і становленні.
Міждисциплінарні зв’язки:
Предмет має структурні зв`язки з такими дисциплінами як «Основи філософських знань» «Культурологія», «Історія України», «Основи правознавства», «Економічна теорія», «Педагогіка», «Психологія», «Вступ до спеціальності».
Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів:
1. Теоретична соціологія.
2. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Соціологія» є формування у студентів – майбутніх фахівців системи знань, здатностей та умінь у соціальній
діяльності, що дає можливість оволодіти систематизованими науковими
знаннями про суспільство, методиками його соціологічного дослідження і,
таким чином, підвищувати рівень професійної культури.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Соціологія» є формування розуміння сутності соціального життя та соціальної структури суспільства, а
також навичок аналізу соціальних явищ та процесів.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
- про становлення і розвиток соціології як науки, процеси суспільного життя,
закони функціонування і розвитку суспільства та його складових компонентів;
вміти:
- оперувати термінологією соціологічної науки;
- аналізувати на емпіричному та науковому рівні процеси, що відбуваються в
соціальному житті;
- використовувати в професійній діяльності основні теоретичні і практичні
положення соціології, дані конкретно-соціологічних досліджень.
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На вивчення навчальної дисципліни відводиться 54години/ 1,5 кредити ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Розділ І. Теоретична соціологія
Тема 1. Соціологія як самостійна наука про суспільство.
Соціологія в системі суспільних і гуманітарних наук. Об’єкт і предмет соціології. Закони і категорії соціології. Структура і функції соціології. Зв’язок соціології з іншими науками.
Тема 2. Історія становлення соціології.
Виникнення і розвиток соціології як окремої науки. Основні парадигми і напрямки американської і західноєвропейської соціології ХХ ст. Соціологічні ідеї
представників української суспільної думки другої половини ХІХ – початку ХХ
ст. Соціологія в Україні в 20-30х роках. Українська соціологія сьогодні: стан,
проблеми, перспективи.
Тема 3. Суспільство як соціальна система, його соціальна структура. Теорія соціальної стратифікації.
Суспільство як цілісна система, його характеристики. Примітивне, традиційне, індустріальне, постіндустріальне суспільства та їх характеристика. Сутність,
види, чинники соціальних змін. Проблема стабільності та розвитку суспільства.
Соціальна структура суспільства. Сутність соціальної стратифікації, її історичні
типи. Соціальна мобільність, її причини та види.
Тема 4. Особистість у системі соціальних зв’язків.
Поняття особистості. Особливості соціологічного аналізу особистості. Соціалізація особистості: сутність, агенти, етапи. Соціальний статус та соціальні ролі
особистості. Соціальна структура особистості. Соціальні регулятори діяльності та
проблеми девіантної поведінки. Соціальні типи особистості. Нові тенденції взаємодії людини і суспільства у сучасних умовах.
Розділ ІІ. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії
Тема 5. Економічна соціологія.
Особливості економічної та соціальної сфер суспільства. Становлення економічної соціології як науки. Об’єкт та предмет економічної соціології. Економічна культура у системі економічної соціології. Проблемні пошуки вітчизняної
економічної соціології.
Тема 6. Соціологія культури.
Соціальна сутність культури. Предмет соціології культури та її функції.
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Структурні елементи та форми вияву культури в житті людини і суспільства. Методологічні підходи соціологічного аналізу культури. Особливості національної
культури у контексті відродження українського соціуму.
Тема 7. Соціологія політики.
Політика як вираз соціальної взаємодії. Структура і функції політики. Взаємовідносини політики з іншими сферами суспільства. Науковий статус, об’єкт та
предмет соціології політики. Історія становлення та сучасні дослідницькі перспективи соціології політики.
Тема 8 Соціологія сім’ї.
Сім’я як об’єкт соціологічного вивчення. Функції сім’ї у суспільстві. Основні
тенденції розвитку сучасної сім’ї.
Тема 9. Соціологія конфлікту.
Сутність конфлікту, його види та функції у суспільстві. Порівняльний аналіз
основних соціологічних концепцій конфлікту. Стратегії виходу з конфліктів та
умови застосування основних методів та їх вирішення. Конфлікти у перехідних
суспільствах та шляхи їх подолання.
3. Рекомендована література
1. Городяненко В.Г.– Соціологія. Підручник для студентів вищих навчальних
закладів. К.: ВЦ «Академія» - 2005. – 560с.
2. Городяненко В.Г.– Соціологія. Підручник для студентів вищих навчальних
закладів. К.: ВЦ «Академія» - 2008. – 544с.
3. Малахова Ж. Д. – Викладання соціології. – 2008.
4. Подольська Є.А. , Подольська Т.В. Соціологія: 100 питань, 100 відпові-дей.
К.: Фырма «ІНКОС», 2009. – 352с.
5. В.І.Волович, М.І.Горлач, В.Г.Кремень. Соціологія. Підручник. Центр учбової літератури, 2009. – 808с.
6. М.М.Візитей. Соціологія спорту. Курс лекцій. К.: Олімп. література, 2005. –
248с.
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік
5. Засоби діагностики успішності навчання: семінарські та практичні заняття, тестові завдання, реферати, контрольні роботи.

