
СОЦІОЛОГІЯ

Цільова аудиторія: учні 10-11 класів 
загальноосвітніх шкіл України



Виконавець технічних робот курсу: доцент кафедри –
кандидат політичних наук, І.М. Доля



Зміст курсу: 4 тижні

Тема 1
• Соціологія: цікаві факти

Тема 2
• Особистість і суспільство

Тема 3
• Гендерні відносини

Тема 4
• Соціологія культури



Огюст Конт (1798—1857) є фундатором
позитивізму як особливого методу дослідження
соціальних процесів, який тяжіє не до
умоглядного, теоретизованого знання, а до
знання, котре засноване на спостереженні й
експерименті та пов'язане з використанням
математичних методів.
Порядок і прогрес — дві категорії, які є
головними темами соціальної філософії
О.Конта.
«Ідеї правлять світом і викликають у ньому
потрясіння. Увесь соціальний механізм
спирається у кінцевому підсумку на думку
людей».



Еміль Дюркгейм. Засновник прикладної
соціології.
“У кожному суспільстві є певна група
феноменів, які можна відрізнити від...
тих, що вивчаються іншими
природничими науками.”
“Соціологія в той же час не є допоміжною
для будь-якої іншої науки; вона сама є
окрема й незалежна наука.»



Зв’язок з іншими науками

Філософія та соціологія Психологія та соціологія

 1. У філософії – умоглядність, у
соціології – конкретність.

 2. У філософії застосовуються
теоретичні методи, у
соціології – як теоретичні, так
і емпіричні.

 3. Філософські дослідження
дозволяють давати відповіді
при вирішенні глобальних,
загальних проблем,
соціологічні – для вирішення
конкретних питань.

 1. Психологія вивчає вплив на
поведінку людини
індивідуальних особливостей її
психіки (характеру,
темпераменту, здатностей,
вольових якостей), а соціологія
– вплив суспільства (соціальних
норм, традицій, груп, спільнот,
до яких людина належить).

 2. Соціологія акцентує увагу на
раціональній складовій
поведінки індивіда, тобто на
відміну від психології соціологія
не вивчає несвідоме,
ірраціональне.



ФОРМИ ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ

 МАТЕРІАЛ ЛЕКЦІЙ (елемент КУРСУ Книга)

 ДИСКУСІЯ ПІД ЧАС РОБОТИ У ФОРУМАХ, ЧАТІ

 САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ ДЖЕРЕЛ

 ПІДГОТОВКА ГЛОСАРІЯ З ТЕМИ



Форми контролю

 ПО ЗАКІНЧЕННЮ ТЕМИ  10 ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

 УЧАСТЬ У ФОРУМІ ТЕМИ

 ОБГОВОРЕННЯ У ФОРМАТІ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ

 ПІДГОТОВКА ЗАВДАННЯ (ЕСЕ, РОЗРОБКА 
ІНСТРУМЕНТАРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ - АНКЕТИ)



Тема 1

• 1. Завдання. Підготовте есе на тему «Моє повсякденне життя», спираючись на терміни і категорії з якими Ви ознайомилися у
теоретичному матеріалі теми. Обсяг до 5 аркушів формат А 4, шрифт Times New Roman 14, 1,5 інтервал (Оцінка – 20 балів)

•2. Участь у Форумі - Прийміть участь у обговоренні теми «Які з методів якими оперує соціологія: опитування, спостереження,
експеримент, аналіз джерел та літератури є на вашу думку найбільш ефективним для дослідження процесів у вашому
особистому оточенні?». (Оцінка – 10 балів).

•3. Додати до глосарію прізвища відомих вчених, які внесли вклад у розвиток соціології, позначивши тези їх концепцій

• (Оцінка – 10 балів).

•4. Тестові завдання. У зручний для Вас час, опрацювавши теоретичний матеріал теми 1, надайте відповідь на тестові
запитання (Оцінка – 10 балів)

Тема 2

•1. Дискусія. Прийняти участь у обговоренні відеоролику, який демонструє короткометражну стрічку. За результатами
перегляду надати відповідь на наступні питання: 1. Чи вважаєте Ви, що у роліку є приклади девіантної поведінки? 2. Якщо Ви
вважаєте, що девіація має місто то визначте у поведінці якого героя, або сюжету Ви її визначили. 3. Поясніть в чому на ваш
погляд є причина девіації?. Відповідь оформити у вигляді файлу та прийняти участь у форумі (Оцінка – 20 балів+10 балів).

•2. Додайте терміни з теми до глосарію (Оцінка – 10 балів).

•3. Тестові завдання. У зручний для Вас час, опрацювавши теоретичний матеріал теми 2, надайте відповідь на тестові
запитання (Оцінка – 10 балів)

Тема 3

• 1. Розробити власну анкету та провести опитування друзів, родичів пересічних громадян (на Ваш вибір) з метою
визначення гендерних стереотипів. Провести аналіз отриманих результатів. Файл з анкетою та аналізом результатів надіслати
файлом (Оцінка – 10 балів + 10 балів)

•2. Форум. Прийняти участь у обговоренні теми гендерних відносин у суспільстві в цілому та оцінити анкету та результати
досліджень колег (Оцінка – 10 балів+10 балів)

•3. Тестові завдання. У зручний для Вас час, опрацювавши теоретичний матеріал теми 3, надайте відповідь на тестові
запитання (Оцінка – 10 балів)

Тема 4

•1. Завдання. Простежте ваше особисте оточення з метою визначення які види культури переважають в ньому. Аргументуйте 
прикладами наявність тих чи інших рис культури. Відповідь надайте у файлі, розмір до 5 аркушів формат А4, шрифт Times 
New Roman 14, 1,5 інтервал (Оцінка – 20 балів).

•2. Форум. Прийміть участь у обговоренні теми «Який тип культури домінує у сучасному українському суспільстві? 
Аргументуйте свою відповідь. (Оцінка – 10 балів).

•3. Додайте до глосарія приклади субкультури або контркультури суспільства. (Оцінка – 10 балів).

•4. Тестові завдання. У зручний для Вас час, опрацювавши теоретичний матеріал теми 4, надайте відповідь на тестові 
запитання (Оцінка – 10 балів)



Формування компетенцій за результатами курсу

 Соціально-організаційна компетентність –
вміння старшокласників планувати, структурувати
свою поточну діяльність, орієнтуючись на вибір
майбутньої професії;

 Предметна компетенція - розвиток знань про
суспільство та механізми соціалізації особистості у
соціумі;

 Компетентність професійного самовизначення
особи;

 Формування науково-дослідницької компетенції
у старшокласників.



Засоби зв’язку з лектором

 ФОРУМ

 СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ

 ЕЛЕКТРОННА ПОШТА

 СКАЙП



Сторінка курсу



Приклад  оформлення Теми



Приклад викладання матеріалу  до Теми1 



Приклад викладання матеріалу ДО Теми 2



Приклад викладання матеріалу до Теми 3



Приклад викладання матеріалу до Теми 4



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!


