ПЛАН
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
з дисципліни «ЗАГАЛЬНА СОЦІОЛОГІЯ»
Практичні заняття, годин – 30
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Назва та стислий зміст практичного
Мета роботи
заняття
Змістовий модуль 1. ВВЕДЕННЯ В СОЦІОЛОГІЮ
Оволодіти навичками відокремлення
Заняття 1. Соціологія як наука.
предмета
та об`єкта соціології і
Предмет і функції соціології.
1. Поняття соціології.
вироблення багатофакторного підходу до
2. Об’єкт і предмет соціології. Структура аналізу явищ, процесів та подій
соціологічного знання.
соціальної реальності. За допомогою
3. Функції соціології та їх роль у
прикладів охарактеризувати основні
розвитку суспільства.
риси об`єкта і предмета соціології і
4. Місце соціології в системі наук.
схематично зобразити структуру
соціологічного знання.
Сформувати уявлення про концепції
Заняття 2. Становлення та основні
суспільства.
етапи розвитку соціології.
1. Протосоціологічні концепції.
2. Класична соціологія.
3.Соціологія другої половини ХХ –
початку ХХІ ст.
4. Етапи розвитку української соціології
Сформувати уявлення про суспільство
Заняття 3. Суспільство як об’єкт
його структуру, складові та їхнє
вивчення соціології.
1. Складові частини структури
функціонування.
суспільства.
2. Функціонування соціальних інститутів
та організацій.
3. Соціальні спільноти та групи.
Класифікація соціальних груп.
Заняття 4. Особистість як соціальна Сформувати уявлення про соціологію
особистості як галузь соціологічного
система.
1. Поняття особистості у соціології.
знання.
2. Соціальний статус і ролі особистості. Охарактеризувати категорії «людина»,
3. Соціальний тип особистості.
«індивід», «особистість». Розглянути
соціальні складові особистості та їх
формування.
Сформувати уявлення про соціалізацію
Заняття 5. Соціалізація особистості.
1. Поняття соціалізації особистості.
особистості та її важливість в
2. Механізми та чинники соціалізації.
становленні особистості.
3. Етапи соціалізації.
4. Агенти соціалізації.
Заняття 6. Соціальна стратифікація Ознайомлення з причинами виникнення
нерівності у людському суспільстві та
та мобільність.
1. Социальная стратификация: понятие, наслідки цього факту для соціальної
происхождение, теории.
структури. Ознайомлення з
2. Системы социальной стратификации. засновниками теорії соціальної

3. Социальная мобильность.
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стратифікації та їх поглядами на
соціальну нерівність. Представлення
поняття соціальної стратифікації,
визначення типів соціальної
стратифікації та соціальної мобільності.
Визначення типів мобільності.
Розкриття соціальної сутності поняття
«соціальна девіантність» як
соціального феномена, аналіз
основних передумов соціальної
девіантності у суспільстві.

Заняття 7. Девіація та соціальний
контроль.
1. Девіантна поведінка та її вивчення в
соціології.
2. Основні теорії поведінки, що
відхиляється.
3. Мікросередовище та її вплив на
відхиляю чуюся поведінку.
4. Значення соціального контролю в
суспільстві.
Змістовий модуль 2. СОЦІАЛЬНІ ПРОЦЕСИ
Формування уявлень про соціальні
Заняття 8. Соціальні зміни.
1. Соціальні та культурні зміни і
зміни в суспільстві, які відбуваються в
соціальні процеси.
процесі модернізації, розгляд
2. Види соціальних змін.
основних видів соціальних змін, їх
3. Соціальні процеси.
чинників та наслідків .
Формування уявлень про соціальну
Заняття 9. Соціальні взаємодії.
1. Соціальна дія як основа соціальної
дію та соціальну взаємодію, їх типами,
взаємодії.
рівнями досліджень . Ознайомлення з
2. Типи соціальної дії та соціальної
теоріями соціальної взаємодії в
взаємодії.
соціології.
3. Рівні дослідження соціальної
взаємодії.
4. Теорії соціальної взаємодії.
Ознайомлення з основами
Заняття 10. Соціальні відносини.
1. Характеристика соціальних відносин.
характеристиками, системою, видами
2. Система соціальних відносин.
та умовами виникнення соціальних
3. Умови виникнення соціальних
відносин.
відносин.
4. Види соціальних відносин.
Ознайомлення з теоретикоЗаняття 11. Соціальні комунікації.
1. Поняття інформації (кількісні та якісні методологічними, організаційнопідходи). Масова інформація.
методичними основами системи
2. Поняття комунікації. Комунікація як
соціальних комунікацій, окреслення
процес.
напрямів їхньої діяльності в умовах
3. Теорії соціальної комунікації.
формування інформаційного
Головні парадигми.
суспільства.
Ознайомлення з теоретикоЗаняття 12. Соціальні рухи.
1. Природа соціальних рухів.
методологічними основами соціальних
2. Соціальні ситуації, що сприяють
рухів, окреслення ситуацій, що їх
виникненню і розвитку соціальних рухів. спричиняють.
3. Особистісна сприйнятливість до
соціальних рухів.
Придбання навичок аналізу
Заняття 13. Соціальні конфлікти.
1. Етапи протікання конфлікту.
конкретних конфліктних ситуацій,
2. Характеристики конфлікту.
знайомство з методиками і

3. Види соціальних конфліктів.
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Заняття 14. Соціальне управління.
1. Сутність та зміст соціального
управління.
2. Закони та принципи соціального
управління.
3. Методи соціального управління.
4. Сучасні технології соціального
управління.
Заняття 15. Соціологія громадської
думки.
1. Умови формування, об’єкт, суб’єкт та
функції громадської думки.
2. Когнітивні компоненти громадської
думки: їх види та функції. Соціальні
стереотипи.
3. Афективні компоненти громадської
думки: їх види та функції.
4. Афективно-поведінкові компоненти
громадської думки.

технологіями вирішення конфліктів
різного рівня.
Опанувати знання про основи теорії та
практики соціального управління; про
закономірності, принципи, методи,
форми та механізми управління
різноманітними явищами та
процесами сучасного суспільства, як
на мікрорівнях, так і на макрорівнях.
Освоєння предмета, основних
теоретичних підходів, методів і
методик, що застосовуються для
вивчення громадської думки.

