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Назва  дисципліни: Соціологія особистості 
Семестр: 2-й  
Спеціальність (спеціалізація):  054 - Соціологія 
 

 загальна кількість годин - 120 (кредитів ЄКТС - 4); 
  аудиторні години - 64 (лекції - 32 ,  семінарські - 32) 

 
Анотація  навчальної   дисципліни:  
 

Навчальна дисципліна «Соціологія особистості» орієнтована на формування у 
студентів першого курсу спеціальності «Соціологія» базових знань про сутність 
особистості, об`єктивні і суб`єктивні фактори її формування, місце та роль у системі 
соціальних зв’язків і взаємодій; ставлення особистості до соціальної реальності, до 
інших людей, до себе; про особливості конструювання життєвого світу особистості у 
багатовимірній соціальній реальності; формування у студентів соціологічного 
погляду на особистість, яка є не тільки основним елементом будь-яких соціальних 
спільнот і систем, але і сама є складною системою зі своєрідною структурою.  

Запропонований курс складається з 2-х тематичних блоків: 1. Теоретичні засади 
соціології особистості. 2. Особистість і суспільство . 

У результаті опанування цієї дисципліни студенти ознайомляться: з базовими 
соціологічними поняттями та теоріями у контексті соціології особистості, її 
предметним полем; специфікою філософського, психологічного та соціологічного 
підходів до тлумачення особистості; основними елементами, що складають соціальну 
структуру особистості; підходами до окреслення типології особистості; проблемами, 
пов’язаними з процесами ідентифікації та формуванням ідентичностей особистості; 
особливостями поведінки особистості; сутністю та особливостями стилю і способу 
життя. 

 
Результати навчання: 

 
знати: зміст поняття “особистість”; специфіку психологічного і 

соціологічного підходів до проблем особистості; основні соціологічні концепції 
особистості; основні соціальні типи особистості та їх характерні риси; компоненти, 
етапи, основні підходи до визначення сутності соціалізації; взаємозв’язок особистості 
і основних цінностей суспільства; основні проблеми сучасного суспільства з точки 
зору самореалізації особистості в ньому;  

вміти: оперувати ключовими поняттями та термінами в контексті соціології 
особистості; аналізувати соціологічну структур особистості, окреслити роль та 
взаємодію її основних компонентів; розкрити суть механізму взаємодії особистості та 
суспільства, визначити його складові елементи; охарактеризувати становище 
особистості в українському суспільстві на різних етапах його розвитку; 
проаналізувати об’єктивні та суб’єктивні умови формування особистості, чинники її 
гармонійного розвитку; виокремити найважливіші проблеми особистості як суб’єкта 
суспільних взаємовідносин; охарактеризувати сутність та особливості способу життя 
особистості.. 

 
Форма  звітності: іспит 
Мова навчання:              українська   
Робоча  програма  дисципліни:      http://clio.lnu.edu.ua/course/sotsiolohiya-osobystosti-2 

                                                                                          (посилання  на  робочу  програму дисципліни на сайті Університету) 
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