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Результати навчання 

 В результаті опанування курсу слухачі мають  

знати:  

– основні характеристики сучасних соціологічних концепцій, критично їх 

оцінювати;  

– мати уявлення про актуальні проблеми соціології, вміти формулювати 

гіпотези щодо способів вирішення цих проблем; 

–  прогнозувати можливі варіанти розвитку соціокультурних подій;  

– опанувати категоріальний і понятійний апарат навчальної дисципліни, 

володіти базовими знаннями з теорії актуальних соціологічних проблем;  

– уміти зберігати толерантність та коректно захищати свою позицію в 

теоретичній дискусії;  

– самостійно відшуковувати, накопичувати і використовувати наукову 

інформацію за тематикою курсу; 

вміти:  

– орієнтуватися у складній системі вчень, шкіл, напрямків сучасної 

соціології, критично їх аналізувати та мати власну позицію;  

– творчо аналізувати різні явища життя сучасного суспільства, зіставляючи їх 

з теорією та методологією сучасного соціологічного знання;   

– на основі набутих знань в галузі сучасної соціологічної теорії вміти 

формувати власні цінності, власну світоглядну та громадянську позицію. 



Необхідні обов'язкові попередні й супутні модулі: «Теорія пізнання»; 

«Методологія наукового дослідження»; «Актуальні проблеми філософського 

пізнання». 

Зміст дисципліни:  

Змістовний модуль 1.  Порівняльна соціологія: системний погляд на 

суспільство: порівняльні соціологічні та соціально-політичні дослідження; 

порівняльні соціокультурні дослідження; порівняльні соціо-економічні 

дослідження; порівняльні ґендерні дослідження. 

Змістовний модуль 2. Соціальні проблеми та виклики сучасного 

суспільства: соціальні зміни у сучасному світі; виклики тероризму, міграції, 

екологічних та техногенних катастроф; соціально-демографічна структура 

суспільства; проблеми гендерної та вікової нерівності сучасних суспільств; 

соціологічні дослідження релігії; реальна та віртуальна релігія; соціологічні 

дослідження засобів масової комунікації (ЗМК). 
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Форми та методи навчання: лекції, самостійна робота. 
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шкалою. 
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