ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Назва дисципліни: «Соціологія молоді»
Семестр: 3
Спеціальність (спеціалізація): 054 - Соціологія
Загальна кількість годин - 120 (кредитів ЄКТС - 3); в тому числі
аудиторні години – 16 год. лекцій, 32 год. сем. занять

Анотація навчальної дисципліни: дисципліна передбачає розгляд молоді як
соціальної спільноти, яка займає ключову позицію у сучасному суспільстві, з’ясування
основних потреб, проблем та перспектив молодих людей у різноманітних сферах
життєдіяльності, зокрема таких, як політика, економіка, культура, релігія тощо.
Методологічною метою є скерувати студентів до дослідження молодіжної
проблематики за допомогою кількісних та якісних методів соціологічного
дослідження; виховною - сприяти розвитку творчих і комунікативних здібностей у
студентів шляхом застосування інтерактивних методів навчання, зокрема залучення їх
до групової роботи, дискусій, рольових ігор тощо.
Результати навчання:
знати: основні наукові поняття і категорії, спираючись на знання їх традиційних
і сучасних пояснень та формулювань; зміст цих понять та категорій; ознаки та зв’язки
з іншими поняттями і категоріями; тенденції процесів та явищ у молодіжному
середовищі; основні молодіжні проблеми; основні ознаки сучасного політичного
життя країни та його вплив на молодіжне середовище: економічний стан та
можливості прогнозування соціально-економічних проблеми молоді на сучасному
етапі; види аналізу проблем молодіжної освіти.
вміти: правильно та науково обґрунтовано застосовувати отримані теоретичні
знання, власну наукову ерудицію та особистий життєвий досвід для аналізу, пошуку
правильних рішень у ході навчання та науково-практичної діяльності, відстоюючи при
цьому свої наукові переконання та дослідницьку позицію; грамотно працювати з
тематичною літературою, самостійно збагачувати свій науковий та творчий потенціал,
застосовувати прогресивні та раціонально виважені методи оволодіння знаннями;
орієнтуватись у науковій та періодичній літературі та інформації з молодіжних питань,
відібрати із цієї інформації найголовніше та систематизувати її; працювати з науковометодичними посібниками; самостійно робити висновки з отриманої інформації,
використовуючи їх відповідно до вимог теми; готувати виступи з молодіжної
проблематики різних рівнів (конференція, диспут, наукове повідомлення, рецензія,
доповідь тощо); застосовуючи знання з курсу «Соціологія молоді» демонструвати своє
бачення основних наукових ідей, вміти їх сформулювати, розгорнуто розкрити їх
зміст, спираючись на відповідні поняття.
Форма звітності: залік
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
2 к. бакалавріату

