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Кафедра Кафедра історії та суспільних дисциплін 
Освітня програма  
Тип дисципліни, кількість 
кредитів та годин (лекції/ 
практичні/семінарські/ 
лабораторні 
заняття/самостійна 
робота) 

Тип дисципліни (обов’язкова чи вибіркова): вибіркова 
Кількість кредитів: 4 
Лекції: 14 
Практичні (семінарські) заняття: 16 
Лабораторні заняття: 0 
Самостійна робота: 90 
 

Викладач(і) 
відповідальний(і) за 
викладання навчальної 
дисципліни (імена, 
прізвища, наукові ступені 
і звання, адреса 
електронної пошти 
викладача/ів) 

 
 
Гіреш-Ласлов Корнелія Каролівна, PhD 
доцент кафедри історії та суспільних дисциплін 
hires.laszlo.kornelia@kmf.org.ua 

Пререквізити навчальної 
дисципліни 

- 

Анотація дисципліни, 
мета, завдання та 
очікувані програмні 
результати  навчальної 
дисципліни, загальні та 
фахові компетентності, 
основна тематика 
дисципліни  

Метою Формувати системи знань про соціальну систему 
суспільства, розуміння сутності соціального життя та соціальної 
структури суспільства, а також навичок аналізу соціальних явищ 
і процесів. 
Поглибити знання студентів про соціальні спільності (групи), 
соціальні відносини, соціальні інститути, соціальні структуру 
суспільства, соціальну стратифікацію, спеціальні і галузеві 
соціологічні теорії. 
 
Завданнями дисципліни є формування у студентів знань про 
методико-методологічні, організаційно-технічні та процедурні 
аспекти соціологічних досліджень; про різновиди, сутність та 
специфіку наукових методів отримання соціологічної інформації; 
вироблення вмінь та навичок планування, організації та 
проведення соціологічних досліджень на основі використання 
різних методів; вмінь та навичок опрацювання, аналізу, 
інтерпретації емпіричних даних та презентації результатів 
соціологічних досліджень  
 
Компетентності: 
- загальну характеристику суспільства як цілісної системи та її 
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складових елементів; 
- пояснювати, оцінювати, узагальнювати знання про суспільство 
з елементами структурно-функціонального аналізу; 
 
Основна тематика дисципліни: 
I. модуль. Основні поняття соціології. 
II. модуль. Соціологія особистості, освіти та культури 
III. модуль (практика). Найважливіші проблеми в суспільстві 
 

Критерії контролю та 
оцінювання результатів 
навчання 

Критерії та засоби оцінювання:  
У навчальний період можливо здобути максимально 40 
балів, а на іспиті 60 балів. Іспит складається з трьох питань: 
по 20 балів за кожне. 

Інша інформація про 
дисципліну (технічне та 
програмне забезпечення 
дисципліни тощо)  

Інформаційні ресурси: 
 
http://kmf.uz.ua/hu/a-foiskola-egysegei/tanszekek/tortenelem-
es-tarsadalomtudomanyi-tanszek/ 
 
http://okt.kmf.uz.ua/ 
 

Рекомендовані джерела 
(основна та допоміжна 
література), електронні 
інформаційні ресурси 

1. Andorka Rudolf (2006) Bevezetés a szociológiába. Bp.: Osiris, 
2006 

2. Giddens, Anthony (2008) Szociológia. Bp.: Osiris, 2008 
3. В.Г. Городяненка (За ред.) Соціологія: Підручник для 

студентів вищих навчальних закладів /– К., 2003. 
4. Піча В.М. Соціологія. Підручник./В.М. Піча. -  Львів: «Новий 

світ 2000», 2004р. 
5. Піча В.М. Соціологія./ В.М. Піча. -  К.: «Каравелла», 2002р. 
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