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Назва  дисципліни:  «Сучасні соціологічні теорії» 

Семестр: 5  

Спеціальність (спеціалізація): 054 - Соціологія     

Загальна кількість годин - 90 (кредитів ЄКТС - 3); в тому числі 

аудиторні години – 16 год. лекцій, 32 год. сем. занять 

 

Анотація  навчальної   дисципліни: ця дисципліна передбачає розвиток загальних та фахових 

компетентностей студентів у ділянці розкриття процесу формування загальної соціологічної 

теорії посткласичного та постнекласичного різновидів, а також вироблення практичних навичок 

інтерпретації сучасних соціальних процесів і явищ в українському суспільстві із врахуванням 

теоретичних надбань соціологічної посткласики та постнекласики. Студенти повинні чітко 

уявляти структуру соціологічного знання та етапи розвитку соціології; розкривати взаємозв’язок 

складових структури та наповненість кожного етапу розвитку соціології; розуміти поділ 

сучасного соціологічного знання на дві головні складові – посткласичну та постнекласичну 

метапарадигми; виокремлювати сукупність аксіологічних ядер, властивих головним 

метапарадигмам сучасних соціологічних теорій; здійснювати їхній порівняльний аналіз; 

з’ясовувати міру і можливості застосування теоретичних положень сучасних соціологічних 

метапарадигм до аналізу українського суспільства. 

Результати навчання: 

знати: суть, етапи і напрямки  формування сучасних соціологічних теорій як у світовій, так і 

у вітчизняній соціології; характер відображення в них новітніх соціокультурних процесів к. 

ХХ – поч. ХХІ ст.; особливості, межі і можливості використання соціологічних теорій 

сучасності для вироблення методологічного фундаменту і теоретичного осмислення 

соціокультурних процесів і явищ українського сьогодення; основні зміни, що відбулися у 

розвинутих країнах світу в останній чверті ХХ – на поч. ХХІ ст.; чинники, що зумовили перехід 

від індустріального (модерного) до постіндустріального (постмодерного) типу суспільства, 

характерні риси обох типів соціумів; причини появи, суть і наслідки глобалізаційних процесів як 

найбільш значних соціокультурних процесів цієї доби, що призводять до формування людства як 

світової системи. У студента мають сформуватися структуровані знання тих теоретичних 

напрацювань зарубіжних і вітчизняних соціологів, в яких знайшли відображення вище зазначені 

процеси і явища; ці знання мають бути покладені в основу методологічної частини курсових 

робіт; 

вміти: класифікувати сучасні соціологічні теорії та обирати з них ті, які є релевантними  для 

написання їхніх курсових робіт; виокремлювати аксіологічні ядра посткласичної та 

постнекласичної метапарадигм; формулювати теоретичні положення з обраного напряму 

арсеналу сучасного соціологічного знання відповідно до тем курсових робіт; визначати та 

аналізувати передумови виникнення нових типів суспільств наприкінці ХХ ст. – на початку ХХІ 

ст., особливості змін характеру виробництва та капіталу, суть і зміст впливу цих процесів на 

докорінні зміни соціальної структури суспільства та на повсякденні життєві практики індивідів, 

знаходити взаємозв’язок між економічною, політичною і культурною сферами та відстежувати 

засобами соціології перебіг процесу перетворення культури на домінантний чинник сучасного 

суспільного розвитку; адаптувати теоретичні положення зарубіжних посткласичних і 

постнекласичних теорій до емпіричного аналізу соціокультурних, соціально-економічних та 

соціально-політичних реалій сучасної України. 

 

Форма  звітності: екзамен     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  

3 к. бакалавріату   

                                                              (посилання  на  робочу  програму дисципліни на сайті кафедри) 

http://clio.lnu.edu.ua/department/sotsiolohiji

