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Міністерство освіти і науки України 

 

              ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 
 

 

 

 

Навчально-науковий інститут бізнесу та інформаційних технологій  

Кафедра філософії, політології, психології та права 

 

СИЛАБУС 

ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ – ВК1-4.4 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

СОЦІОЛОГІЯ 

 
Освітній рівень перший (бакалаврський) 

Програма 

навчання 
вибіркова 

Галузь знань 27 Транспорт 

Спеціальність 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 

Освітня програма Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 

Обсяг дисципліни 3,0 кредити ECTS (90 академічних годин) 

Види аудиторних 

занять 
лекції, практичні заняття 

Індивідуальні та 

(або) групові 

завдання 

Контрольна робота 

Форми 

семестрового 

контролю 

Залік 

 

Викладач: Бикова Світлана Валентинівна, к.психол.н., доцент кафедри 

філософії, політології, психології та права. 

 

В процесі вивчення даної дисципліни здобувачі вищої освіти 

ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З ОСНОВНИМИ ПОНЯТТЯМИ СОЦІОЛОГІЇ, 

ОСОБЛИВОСТЯМИ СПІЛКУВАННЯ, СПЕЦИФІКАЮ 

ТЕМПЕРАМЕНТУ ТА ХАРАКТЕРУ ОСОБИСТОСТІ.  

 

Наприклад: орієнтуватися в поняттях: гендерна нерівність, гендерна 

дискримінація, проблеми гендерного насильства, сексизм тощо.  
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Метою викладання навчальної дисципліни «Соціологія» є формування 

у здобувачів відповідних дисциплінарних компетентностей, які в свою чергу 

впливають на формування професійних компетентностей щодо аналізу 

суспільства та його проблем, аналізу соціальної поведінки особистості, 

застосування соціальних законів, соціологічних принципів, методів, 

технологій та процедур в управлінні органами державної влади і місцевого 

самоврядування об’єктами публічної сфери. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми «Транспортні 

технології (на автомобільному транспорті)» здобувачі вищої освіти: 

повинні знати: 

 основні поняття та категорії курсу;  

 загальні положення класичних соціологічних теорій;  

 сучасні напрямки соціологічного теоретизування та методологічні 

принципи;  

 основні емпіричні соціологічні методи дослідження сучасного 

суспільства.  

повинні вміти:  

 інтерпретувати елементи соціальної дійсності в категоріях соціології;  

 застосовувати основні теоретичні знання для аналізу сучасних 

процесів та явищ, що відбуваються у сучасному українському суспільстві;  

  диференційовано підходити до вивчення окремих соціальних 

процесів та явищ;  

  діагностувати соціальні проблеми та знаходити шляхи їх вирішення;  

 розумітися на евристичних обмеженнях і перевагах основних методів 

соціологічних досліджень. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ з/п Назви тем 

Кількість годин 

лекції практичні лабораторні 
самостійн

а 

1 
Соціологія як галузь 

наукового знання 
2 – – 4 

2,3 

Види, етапи та методи 

соціологічного 

дослідження. 

Можливості 

соціологічних 

досліджень в публічному 

4 2 – 6 
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№ з/п Назви тем 

Кількість годин 

лекції практичні лабораторні 
самостійн

а 

управлінні та 

адмініструванні 

4,5 
Суспільство як об’єкт 

соціології 
4 2 – 6 

6,7 

Соціальна структура 

суспільства та соціальна 

стратифікація 

4 2 – 6 

8,9 
Сутність особистості та 

проблеми її соціалізації 
4 2 – 6 

10,11 
Культура як соціальний 

феномен 
4 2 – 6 

12,13 Гендерна соціологія 4 2 – 6 

14,15 Поняття віку в науці 4 2 – 6 

 Всього 30 14 – 46 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання 

«заліку» за навчальною дисципліною «Соціологія» складає 60 та 100 балів 

відповідно, і може бути досягнений наступними засобами оцінювання: 

Засоби оцінювання 
Мінімальна 

кількість балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Вид контролю 

Кількість 

у семестрі 

Контрольна  робота 1 10 19 

Практичні роботи 

(виконання та захист) 
7 7 21 

Аудиторна контрольна 

робота 
1 13 20 

Контроль знань:    

Підсумковий (семестровий) 

контроль знань – залік 
1 30 40 

Разом  60 100 
 

 

З дисципліни передбачено виконання контрольну роботу в одному 

семестрі.  
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Контрольна робота. Навчальним планом передбачено виконання 

контрольної роботи з дисципліни «Соціологія». Зміст роботи пов’язаний із 

закріпленням теоретичних питань програми дисципліни «Соціологія».  

 

Два рази за семестр проводяться експрес контроль знань – 

стандартизовані тести (20 тестових питань), наприклад: 

1. Соціологія – це:  

а) наука про суспільство;  

б) вчення про соціальні групи і соціальні спільноти;  

в) наука про соціальні відносини; г) наука про соціальну поведінку;  

д) усі відповіді правильні..  

2. В сучасному українському суспільстві найбільш масовим є:  

а) вищий клас;  

б) середній клас;  

в) нижчий клас. 

 

Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли 

з будь яких причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що 

бажають збільшити вже набрану кількість балів. Підсумковий контроль знань 

здійснюється у вигляді усної бесіди з викладачем (комісією викладачів) по 

тематиці навчальної дисципліни. 

 

Рекомендовані джерела інформації 

 

Основна література 

1.Докаш В.І., Ципко С.Ю, Яремчук С.С. Соціологія. Чернівці, 2011.  

2 Загальна соціологія: [хрестоматія] / концепція, упоряд., перекл. А.В. Фурман, 

В.С.Біскуп, О.С. Морщакова. Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. 354 с.  

3 Кузьменко Т.М. Соціологія. Центр навчальної літератури, 2019. 320 с.  

4 Особистість і соціальні інститути в урбанізованому суспільстві: місто 

Дніпро: монографія: в 2 томах / В. В. Кривошеїн, О. Ю. Висоцький, В. В. 

Ніколенко та ін.; за заг. ред. професора В. В. Кривошеїна.– Том 1.– Д.: 

Видавництво ЛізуновПрес, 2018. 292 с.  

 

Інтернет-ресурси: 

1. http://www.president.gov.ua. – офіційний веб-сайт Президента України.  

2. http://www.portal.rada.gov.ua – офіційний веб-сайт Верховної Ради України.  

3. http://www.kmu.gov.ua – офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України. 


