
ПРЕЗЕНТАЦІЯ

дисципліни 

«СОЦІОЛОГІЯ»

Не передавай знання тому,  хто не хоче тебе слухати.
Аншешонк,

давньоєгипетський мудрець, XV ст. до н. е. 



СОЦІОЛОГІЯ – наука про 
суспільство як цілісну

систему. 

СУСПІЛЬСТВО – це
універсальний спосіб

організації соціальних
зв’язків та взаємодій між

людьми.

Людина поза суспільством –
або бог, або звір.

Арістотель



ЗМІСТ КУРСУ

ЗМ 1 ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ СОЦІОЛОГІЇ
1.1. Соціологія як наука
1.2. Соціологічний спосіб дослідження
1.3. Історія розвитку соціологічної думки
ЗМ 2 Суспільство як соціальна система
2.1 Суспільство. Соціальна структура 
суспільства
2.2. Соціальні інститути суспільства. 
Сім'я як соціальний  інститут та мала 
соціальна група
2.3. Соціальна стратифікація і соціальна
Мобільність
ЗМ 3 ОСОБА В СИСТЕМІ КУЛЬТУРИ
3.1. Особа як суб'єкт соціальних зв'язків
3.2. Культура: соціологічний аналіз
3.3. Девіація і соціальний контроль
3.4. Соціальний конфлікт: сутність і
методи розв'язання

*Підсумковий контроль: залік!

Знання існує для того, щоб
його розповсюджувати.

У. Емерсон



ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
«СОЦІОЛОГІЯ»:

❑ 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 соціологічні знання;
❑ усвідомити свої соціальні статуси та ролі у суспільстві, вибудувати власну 

життєву стратегію з урахуванням соціальних закономірностей та 
особливостей сучасного суспільства.

Освіта — обличчя розуму.
Кей-Кавус



МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА КОНТРОЛЮ

При викладанні курсу передбачено використання сучасних та 
інноваційних методів:

❑лекції з мультимедійними презентаціями;

❑практичні заняття;

❑дистанційний курс «Соціологія» в системі MOODLE;

❑написання наукових есе;

❑тестування.

Порядок найбільш за все допомагає ясному  
засвоєнню.

Цицерон



СХЕМА ВИВЧЕННЯ КУРСУ “СОЦІОЛОГІЯ”

КУЛЬТУРА СУСПІЛЬСТВА ЯК УМОВА ІСНУВАННЯ І 
РОЗВИТКУ 

СОЦІАЛЬНИХ СТРУКТУР

СТРУКТУРА ЗМІСТ ПРИНЦИПИ

СУСПІЛЬСТВО

СОЦІАЛЬНІ ЗВ'ЯЗКИ

СОЦІАЛЬНІ СПІЛЬНОТИ

СОЦІАЛЬНІ ПРОЦЕСИ

ОСОБА СІМ'Я



❑Соціологія – наука, що вивчає відносини, процеси, події, які відбуваються
в суспільстві. Крім того, соціологія виконує функцію прогнозування, тобто
вона допомагає передбачити найближчі зміни в суспільному житті.

❑Суспільство – середовище, в якому мешкає людина. Суспільство може
впливати на кожну людину, але ні на всіх однаково, а на кожного по-своєму.

❑Соціологія дозволяє знайти відповіді на питання про суспільство, його
будову и розвиток, зрозуміти своє місце в суспільстві, виробити власну
стратегію взаємодії з ним і іншими людьми.

❑ Нормальний розвиток будь-якого суспільства неможливий без знання
реального стану речей в ньому и розуміння процесів, що в ньому
відбуваються.

ЧОМУ ПОТРІБНО ОБИРАТИ СОЦІОЛОГІЮ

Небезпека для сучасного людства 
відбувається не стільки із-за його  

здатності володарювати над фізичними 
процесами, скільки з-за його нездатності 

розумно направляти процеси соціальні. 
Конрад Лоренц



Наука — справа дуже нелегка. Наука 
придатна лише для сильних умів.

Мишель Монтень

ОТЖЕ:
Соціологія здійснює безліч практичних 
впливів на суспільне життя та індивіда:

❑забезпечує розуміння соціальної ситуації;
❑виховує культурну толерантність по відношенню до 
різних суспільних груп;
❑формує усвідомлену оцінку результатів соціальних 
дій;
❑сприяє поглибленню самопізнання та формуванню 
світогляду.



СПОДІВАЮСЬ НА ПЛІДНУ 
СПІВПРАЦЮ!


