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Назва  дисципліни:  «Соціологія малих груп» Семестр: 2  Спеціальність 

(спеціалізація): 054 – Соціологія.     Загальна кількість годин - 120 (кредитів ЄКТС - 4): 

в тому числі аудиторні години – 32 год. лекцій, 32 год. сем. занять. 

 

Анотація  навчальної   дисципліни: дисципліна передбачає формування у студентів 

соціологічних уявлень та знань про місце і роль групового чинника в суспільному житті в 

силу його системності, інституційності і багатофункційності. Це передбачає розгляд малої 

групи як невід’ємної структурної складової соціальних систем та організацій різного типу 

та призначення, а також як соціального інституту соціалізації та середовища формування 

особистості. Дисципліна покликана надати студентам знання щодо теоретико-

методологічних і методичних підходів аналізу соціально-економічних, соціокультурних і 

соціально-психологічних процесів, що відбуваються за участю малих груп, і мають місце в 

сучасному суспільстві. Набутий теоретичний і практичний досвід та знання студенти 

зможуть застосувати в конкретних прикладних соціологічних дослідженнях, що торкаються 

функціонування малих груп у сфері виробництва, економіки, політики, культури та освіти. 

 

 

 

Результати навчання:  

знати: предметне поле дисципліни «Соціологія малих груп»; загальні  поняття 

категорії  та  методологію аналізу групового чинника; особливості перебігу групових 

процесів на рівні  групової динаміки та суспільства загалом; критично підходити до оцінки 

подій, явищ, що відбуваються за участю малих груп з урахуванням різних теоретико-

методичних підходів та парадигм; вміти розмежовувати мікросоціологічні процеси на рівнях 

“особа-група”, “група-група”, “група-суспільство”;  показники та індикатори, що визначають 

феноменологію малих груп; вимоги до методів, що дозволяють діагностувати 

внутрішногрупові та міжгрупові взаємодії; аналізувати малу групу як соціальний інститут та 

важливу структурну складову та актора соціальної стратифікації суспільства. 

 

вміти: продуктивно оперувати набутою інформацією при аналізі суспільних явищ і 

процесів, що відбуваються за участю малих груп; будувати і відстоювати власну точку зору 

при реалізації власного дослідження з використанням набутих методів та розглянутих у 

межах курсу концептуальних підходів; знаходити логічний зв’язок з іншими курсами із 

соціології, що безпосередньо дотичні до функціонування та життєдіяльності малих 

соціальних груп; розробляти практичні рекомендації стосовно управління груповим 

процесом. 
 

 

Форма  звітності: іспит                                                   Мова вивчення: українська  

   

Робоча  програма  дисципліни:         http://clio.lnu.edu.ua/department/sotsiolohiji 

з подальшим переходом на позицію «Навчальні курси» у стовпчику ліворуч для 

студентів  1 к. бакалаврату    
(посилання  на  робочу  програму дисципліни на сайті кафедри) 


