
Силабус навчальної дисципліни «Соціологія та соціальні технології» 
 

№ Назва поля Детальний контент, коментарі 
1. Назва факультету  Для всіх факультетів 
2. Рівень вищої освіти Бакалаврський 
3. Код і назва спеціальності Всі спеціальності 
4. Тип і назва освітньої 

програми 
ОПП 

5. Код і назва дисципліни 
(інформація з ЦІСТ) 

Соціологія та соціальні технології 

6. Кількість ЄКТС кредитів  
7. Структура дисципліни 

(розподіл за видами та 
годинами навчання) 

18 г. – 9лк, 12 г. – 6 пз, 6 г. – 3 конс, 54 г. – самостійна 
робота, вид контролю: залік 

8. Графік (терміни) вивчення 
дисципліни  

3-й рік, 5-й або 6-й семестр 

9. Передумови для навчання за 
дисципліною 

Раніше має бути вивчена дисципліна «Філософія» 

10. Анотація (зміст) дисципліни  Обов’язкова дисципліна професійної та практичної 
підготовки, містить змістові модулі: 
1. Соціологія, соціальні технології та суспільство 
2. Культура і особистість: соціологічні підходи до 
аналізу 
3. Соціальна структура та соціальна стратифікація 
суспільства 

11. Компетентності, знання, 
вміння, розуміння, якими 
оволодіє здобувач вищої 
освіти в процесі навчання 

Застосовувати основи соціологічної теорії для аналізу 
соціальних явищ і процесів на мікро-, мезо- та 
макрорівні; використовувати на практиці результати 
емпіричних соціологічних досліджень, коректно 
інтерпретувати їх. 

12. Результати навчання 
здобувача вищої освіти  

Володіння навичками застосування положень 
основних класичних та сучасних соціологічних теорій 
для аналізу соціальних проблем, властивих сучасному 
українському суспільстві; навичками коректної подачі 
емпіричної соціологічної інформації; навичками 
використання соціальних технологій при роботі з 
персоналом організацій, для поліпшення соціально-
психологічного клімату в колективі, розв`язання 
міжособистісних і трудових конфліктів. 

13. Система оцінювання 
відповідно до кожного 
завдання для складання 
заліку/екзамену  

1. Виконати поточні перевірочні тести (модуль 1, 
модуль 2). 
2. Виконати 1 домашню контрольну роботу. 
3. Виступити з доповіддю (презентацією) на семінарі. 
4. Виконати підсумковий перевірочний тест. 
5. Отримати за семестр не менше 60 балів. 

14. Якість освітнього процесу  Дотримання принципів академічної доброчесності 
(http://lib.nure.ua/plagiat). Оновлення робочої програми 
дисципліни – 2019 р. 



15. Методичне забезпечення  1. Комплекс навчально-методичного забезпечення 
навчальної дисципліни «Соціологія та соціальні 
технології» підготовки бакалавра всіх спеціальностей 
[Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; 
розроб. Омельченко В.В. – Харків, 2020. – 319 с.   
http://catalogue.nure.ua/knmz. 
2. Соціологія: [навчальний посібник для студентів усіх 
форм навчання / упоряд.: В. В. Омельченко, 
Яковлев А. О.]. – Харків: ХНУРЕ, 2016. –  244 с. 
3. Методичні вказівки до семінарських занять і 
самостійної роботи з дисципліни «Соціологія та 
соціальні технології» для студентів усіх 
спеціальностей денної форми навчання/ Омельченко 
В.В. – Харків: ХНУРЕ, 2018. – 64 с. 

16. Розробник силабусу (посада, 
ПІБ, ел. пошта) 

В.В. Омельченко, доц. каф. Філософії, к.соц.н., доцент 
Е-mail: viktoriia.omelchenko@nure.ua 

 


