
АНОТАЦІЯ 

вибіркової навчальної дисципліни «Соціологія» 

 

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) 

Форма навчання: денна/заочна 

Спеціальність: 041 «Богослов’я» 

Рік навчання: другий 

Кількість кредитів ЄКТС: 4 кредити/120 годин  

Мова викладання: українська мова 

Форма підсумкового контролю: залік 

 

Опис навчальної дисципліни 

 

Навчальна дисципліна знайомить студентів з історією європейської та 

української соціології, сучасними спеціальними та галузевими 

соціологічними теоріями, методологією, методами й методикою збору і 

аналізу кількісної та якісної соціальної інформації, формує уявлення про 

соціальні проблеми й підходи до їх вирішення, зокрема у сфері церковно-

державних відносин, допомагає опанувати науково-понятійний апарат 

соціологічної науки і визначити місце соціології як в цілому комплексі 

знання про суспільство, так і соціології релігії, зокрема, в системі 

соціогуманітарної підготовки бакалаврів богослов’я. Програма складена з 

урахуванням специфіки фахової підготовки майбутніх служителів церкви у 

вищому духовному навчальному закладі. У рамках програми студенти 

знайомляться з сучасними уявленнями про соціальні проблеми й підходами 

до їх вирішення, практично опановують методику збору й аналізу отриманої 

інформації, здобувають базові знання про теоретико-методологічні засади й 

ключові результати досліджень окремих галузей соціологічного знання. 

 

Мета вивчення навчальної дисципліни 

 

Метою вивчення дисципліни «Соціологія» є формування у студентів 

системи знань про соціальну систему суспільства, розуміння сутності 

соціального життя та соціальної структури суспільства, набуття навичок 

аналізу соціальних явищ та процесів на основі отримання знань про 

становлення соціологічного знання, уявлення про головні етапи історії 

соціології і основні соціологічні концепції та ознайомлення з методикою 

проведення соціологічного дослідження, що сприятиме формуванню 

загальної соціологічної культури та компетентності студентів, їх готовності 

до більш ефективного служіння Богові і людям. 

 

Тематика лекційних занять 

 

Тема 1. Соціологія як наука, її предмет, методи і функції. 

Тема 2. Історія розвитку соціології в країнах Західної Європи, США та в 
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Україні. 

Тема 3. Класики соціології та соціології релігії. 

Тема 4. Суспільство як соціальна система. 

Тема 5. Соціальна структура суспільства та соціальна стратифікація. 

Тема 6. Релігія і суспільство. 

Тема 7. Особистість у системі соціальних зв’язків. 

Тема 8. Соціальні конфлікти в суспільстві та шляхи їх розв’язання. 

Тема 9. Соціологія сім’ї та молоді. 

Тема 10. Соціологія громадської думки й засобів масової комунікації. 

Тема 11. Соціологія політики і економіки. 

Тема 12. Соціологія культури і освіти.  

Тема 13. Соціологія релігії як наука. 

Тема 14. Програмування та організація дослідження. 

Тема 15. Методика та техніка соціологічного дослідження. 


