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Назва навчальної 

дисципліни  
Соціологія 

Викладач 

Лекції, консультації: Виговський Леонід Антонович, доктор 
філософських наук, професор 
Семінарські заняття, консультації: Виговський Леонід Антонович, 

доктор філософських наук, професор 

Контактна 

інформація та 

науковий профіль 

викладача 

Електронна адреса: l_vyhovskyi@univer.km.ua  

Профіль у соціальних мережах 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8281-5347 

GoogleScholar: 
https://scholar.google.com/citations?user=Dox2NHAAAAAJ   

Інформаційні 

ресурси  

Код для приєднання в Google клас «________»: ________. 

Електронна бібліотека: http://elibrary.univer.km.ua/index.php 

Консультації  

Офлайн консультації: навчальний корпус № 4, вул. Проскурівська 

57,  
ауд. 217: 
Виговський Леонід Антонович: понеділок з 15.00 до 16.20; 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю електронною 
поштою у робочі дні з 9.00 до 17.00 

Консультації до заліку: напередодні заліку згідно із затвердженим 
розкладом. 

 
Опис навчальної дисципліни 

 

 

Цілі та 

особливості 

навчальної 

дисципліни 

 

 

 

 

 

Ціль навчальної дисципліни «Соціологія» - аналізувати актуальні 
проблеми в галузі соціологічних наук та обирати конкретні шляхи 

та завдання для їх вирішення, будувати багатофакторні та 
багатовимірні моделі соціальної реальності. 

http://univer.km.ua/doc/OPP_Bakalavr_072_Finansi_bankivska_sprava.pdf
https://orcid.org/0000-0002-8281-5347
https://scholar.google.com/citations?user=Dox2NHAAAAAJ


Програмні 

компетентності, 

які здобуваються 

під час вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Компетентності, які має набути студент: 
Взято зі стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю та 

освітнім рівнем виходячи зі змісту навчальної дисципліни: 
Загальні компетентності 

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК 02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК 06. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК 07. Здатність вчитися оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК 11. Здатність спілкуватися з представниками інших професій груп 

різного рівня (з експертами інших галузей знань/ видів економічної 
діяльності). 

Спеціальні компетентності 

СК 01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою 
інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні 
економічні явища. 

СК 05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, 
фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку. 

Результати 

навчання 

Взято зі стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю та 

освітнім рівнем виходячи зі змісту навчальної дисципліни: 
ПР 1. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові 
та функціональні зв’язки між процесами та явищами на різних рівнях 
економічних систем. 

ПР 14. Вміти абстрактно мислити , застосовувати аналіз та синтез для 
виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також 
особливостей поведінки їх суб’єктів. 

ПР 16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 
завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. 

ПР 21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені 
необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як 
демократичної, соціальної, правової держави. 

Місце дисципліни 

в логічній схемі  

Курс навчання – 1-й, семестр – 2-й. 
Тип дисципліни - вибіркова. 

Компоненти, що передують вивченню не передбачено. 
Дисципліни, на які безпосередньо впливає вивчення - ЗПО 11 

Філософія, ЗПВ 1.2.Економічна психологія, ЗПВ 2.3. Логіка, ЗПВ 4.2. 
Психологія спілкування, ЗПВ 1.1. Психологія, ЗПВ 2.1. Політологія, 
ЗПВ 4.1.Етика ділового спілкування.  

Обсяг навчальної 

дисципліни 
3,0 кредитів ЄКТС / 90 годин, у тому числі, самостійної роботи - 56 
години, лекційних - 16 години, семінарських - 18 години.  

Форма навчання  очна 

Мова викладання українська 

Формат вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Онлайн: лекції, семінарські заняття, консультації, залік. 

Онлайн: консультації.  
Для осіб із особливими освітніми потребами розробляється 

індивідуальний формат вивчення навчальної дисципліни   

Необхідне Мультимедійний проектор, комп’ютер. 



обладнання 

Зміст навчальної 

дисципліни та 

організація 

поточного та 

підсумкового 

контролю 

 
Години  
(лек. /  

Тема Методи навчання та 

форми поточного 

контролю 

Максимальна 

кількість 

балів сем. / СРС)  

2/2/7 

Тема 1. 
Соціологія як 
наука про 
суспільство 
  
 

Усний виклад, 
слайдова презентація 
матеріалу, дискусійні 
обговорення 
проблемних питань. 
Робота з підручником, 
довідковою 
літературою. Пошук 
інформації та її 
обробка в мережі 
Інтернет. 

Лекція – 1 
Семінарське 
заняття-5 
СРС –2 

2/2/7 

Тема 2. 
Суспільство як 
соціальна 
система  

Усний виклад, 
слайдова презентація 
матеріалу, дискусійні 
обговорення 
проблемних питань 
бліц-опитування, 
виконання тестових 
завдань. 
Робота з підручником, 
довідковою 
літературою, 
першоджерелами, в 
тому числі з 
оформленням 
результату у вигляді 
реферату. Пошук 
інформації та її 
обробка робота в 
мережі Інтернет. 

Лекція –2 
Семінарське 
заняття – 5 
СРС –2 

2/2/7 

Тема 3. 
Соціологія 
особистості та 
культури  

Усний виклад, 
слайдова презентація 
матеріалу, дискусійні 
обговорення 
проблемних питань. 
Робота з підручником, 
довідковою 
літературою. Пошук 
інформації та її 
обробка робота в 
мережі Інтернет. 

Лекці- 1 
Семінарське 
заняття-5 
СРС-2 

2/4/7 

Тема 4. 
Соціологія 
політики 
та публічного 
управління та 
адміністрування  

Усний виклад, 
слайдова презентація 
матеріалу, дискусійні 
обговорення 
проблемних питань. 
Робота з підручником, 
довідковою 
літературою. Пошук 
інформації та її 

Лекція- 2 
Семінарське 
заняття- 5 
СРС- 6 



обробка робота в 
мережі Інтернет. 

2/2/7 

Тема 5. 
Соціологія 
економіки, 
грошей і 
фінансової 
поведінки 

Усний виклад, 
слайдова презентація 
матеріалу, дискусійні 
обговорення 
проблемних питань. 
Робота з підручником, 
довідковою 
літературою. Пошук 
інформації та її 
обробка робота в 
мережі Інтернет. 

Лекція- 1 
Семінарське 
заняття-5 
СРС-2  

2/2/7 Тема 6. 

Соціологія 
менеджменту 

Усний виклад, 
слайдова презентація 
матеріалу, дискусійні 
обговорення 
проблемних питань. 
Робота з підручником, 
довідковою 
літературою. Пошук 
інформації та її 
обробка робота в 
мережі Інтернет. 

Лекція- 1 

Семінарське 
заняття- 5 

СРС- 2 

2/2/7 Тема 7. 

Соціологія 
туризму  

Усний виклад, 
слайдова презентація 
матеріалу, дискусійні 
обговорення 
проблемних питань. 
Робота з підручником, 
довідковою 
літературою. Пошук 
інформації та її 
обробка робота в 
мережі Інтернет. 

Лекція- 1 

Семінарське 
заняття- 5 

СРС-2 

2/2/7 Тема 8.  

Теорія, 
методика і 

техніка 
організації та 
проведення 

соціологічних 
досліджень 

 

Усний виклад, 
слайдова презентація 
матеріалу, дискусійні 
обговорення 
проблемних питань. 
Робота з підручником, 
довідковою 
літературою. Пошук 
інформації та її 
обробка робота в 
мережі Інтернет. 

Лекція- 1 

Семінарське 
заняття- 5 

СРС-2 

 
 
Методи навчання та форми поточного контролю, порядок 

накопичення балів визначені у робочій програмі та навчально-
методичних матеріалах навчальної дисципліни «______» (розміщені у 

Google класі «______» (код приєднання: ______) та в електронній 
бібліотеці університету (http://elibrary.univer.km.ua/index.php)).  
Під час лекційних занять застосовуються: 

- традиційний усний виклад змісту теми; 



- слайдова презентація матеріалу; 
- дискусійні обговорення проблемних питань. 

На семінарських та практичних заняттях застосовуються: 
- дискусійні обговорення проблемних питань; 

- вирішення ситуаційних завдань, кейсів; 
- повідомлення про виконання самостійної роботи. 
Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

проводиться у формі усного або письмового (у тому числі тестового) 
опитування на семінарських заняттях, бліц-опитування щодо 

засвоєння матеріалу лекцій. 
 
Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-

методичних матеріалах дисципліни «______» (у Google класі 
«______» (код приєднання: ______) та в електронній бібліотеці 

університету (http://elibrary.univer.km.ua/index.php) 
Екзамен усний. Структура екзаменаційного/залікового білету 
включає 3 екзаменаційні питання. 

Рекомендовані 

джерела для 

вивчення 

навчальної 

дисципліни  

Основні джерела 

1. Білоус В. С. Соціологія у визначеннях, поясненнях, схемах, 

таблицях: Навч. посібник. Київ : КНЕУ, 2002. 140 с. 

2. Вебер Макс. Господарство і суспільство: нариси соціології 

розуміння; з нім. пер. М.Кушнір. Київ : Вид. дім «Всесвіт», 2012.  

3. Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму. Київ : Основи. 
1994.  

4. Загальна соціологія: [хрестоматія] / концепція, упоряд., перекл. 
А.В.Фурман, В.С.Біскуп, О.С.Моршакова. – К.: Ліра-К, 2019. 354 

с.  

5. Лукашевич М., Шандор Ф. Соціологія соціальної роботи: теорія 
та практика: Підручник. Ужгород, ТОВ «РІК-У», 2018. 232 с.  

6. Соціологія : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів – 2-ге 
вид., доопр., доп / за заг. ред. В.І.Докаша. Чернівці : Чернівецький 

нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2012. 448 с.  

7. Соціологія: короткий енциклопедичний словник / Підзаг. ред. 
В.І.Воловича. Київ : Український центр духовної культури, 1998.  

736 с.  

8. Сурмін Ю.П. Соціологія управління : підруч. / Ю.П. Сурмін, І.П. 

Бедзюра. Київ : Освіта України, 2012. 686 с.  

9. Тематичний словник-довідник з соціології / За ред. В.В.Кохана,; 
укл. А.Александровська, Є.Буга, Ю.Ткачук та ін. Чернівці : 

Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія федьковича, 2009. 112 с.  

Інформаційні ресурси в Інтернеті 

10. http://pidruchniki.ws/sotsiologiya/ 

11. http://soc.lib.ru/ http://sociolog.in.ua/  

12. http://i-soc.com.ua/ukr/index.php  

13. http://www.sociology.kharkov.ua/socio/  

http://pidruchniki.ws/sotsiologiya/
http://i-soc.com.ua/ukr/index.php%2011
http://i-soc.com.ua/ukr/index.php%2011


  


