ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з дисципліни «СОЦІОЛОГІЯ»

Практичні заняття, години - 14 Викладач к..н., доц. доц. Нікон Н.О.
Обсяг
годинах
2

в

Мета роботи
Назва та стислий зміст
практичного заняття
Заняття 1. Витоки та основи соціології. Ознайомлення
з
структурою
Структура соціологічного знання. Об'єкти соціологічного
знання
як
соціології та елементи соціологічного взаємозв'язком
теоретичних
та
знання. Рівні соціологічного знання. прикладних положень соціології, його
Основні
функції
соціології.
Витоки об'єктами. Розглянути основні сучасні
соціологічних
теорій.
Класифікація соціологічні теорії.
сучасних
соціологічних
направлень.
Актуальні проблеми розвитку соціальної
структури сучасного суспільства.
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Заняття
2.
Соціальна
структура Розглянути
соціальну
структуру
суспільства та її елементи.
суспільства та її елементи. Засвоїти
Соціальні відношення та типи соціальних соціальну
структуру
сучасного
структур. Соціальні групи та соціальна суспільства, соціальні угрупування та
мобільність. Проблеми суспільства ХХІ їхній вплив на поведінку людей.
сторіччя. (Громадянське суспільство).
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Заняття 3. Етнічна соціологія та її Ознайомитися з етнічною соціологією
сучасний стан.
та її сучасним станом.
Етнічна спільність. Етнос. Народ. Нація. Зрозуміти стан національно- етнічних
Національно-етнічні відносини сучасного відношень та рішення проблем у
суспільства.
Розв'язання
проблем
у світовому просторі.
зазначеній сфері.
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Заняття 4. Політична соціологія у Дати загальну характеристику та
світовому просторі.
визначити
основні
особливості
Поняття політики та політичної діяльності. політичної
соціології.
Виробити
Політичні процеси та політичні інститути. поняття політичного життя суспільства
Політична
система
суспільства
та для усвідомлення політичних явищ
політична свідомість.
сучасного суспільства.
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Заняття 5. Соціологія культури та її
Розглянути функції соціології культури
функції у розвитку суспільства.
та визначити її роль у розвиткові
Дефініція культури та її соціологічна суспільства. Засвоїти значення та вплив
класифікація.
Масова
культура
та культури на зміни у соціумі і вплив на
субкультура. Проблеми культури сучасного соціальні процеси.
суспільства.
Заняття
6.
Сучасні
соціологічні Вивчення
впливу
соціологічних
дослідження.
досліджень на розвиток суспільства та
Соціологічний винахід та його види. покращення життя.
Програма
соціологічного
винаходу.
Робочий план соціологічного винаходу.
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Заняття 7. Обробка соціологічного
дослідження.
Контроль
за
якістю
заповнення
інструментарію.
Кодування
та
узагальнення
інформації.
Шкала
вимірювання.
Компонування.
Інтерпретація
даних.
Звіт
про
соціологічну інформацію.

Розглянути, як відбувається обробка
соціологічного
дослідження. Здобути навички у
здобутті
інформації,
перевірки,
кодуванні, аналізуванні та наукової
інтерпретації, що необхідно для
соціологічних досліджень.

