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Загальна інформація про дисципліну. Розвиток соціологічної науки
Дисципліни
відбувається за рахунок як фундаментальних досліджень, що ґрунтуються
здебільшого на методології загально соціологічних теорій, так і прикладних
досліджень, що спираються переважно на теоретичні засади соціологічних теорій
середнього рівня, які вивчають окремі сфери суспільного життя, а також притаманні
їм процеси і явища. За допомогою галузевих соціології можливе отримання
цілісного уявлення про економічну, соціальну, політичну та духовну сфери
суспільного життя.
Мета: формування у студентів вміння використовувати соціологічний підхід
до вивчення окремих сфер суспільства.
Завдання: ознайомити студентів із структурними елементами – сферами
суспільства, та соціальними процесами, що в них відбуваються.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
- основні поняття, категорії , функції галузевих соціології;
- характеристику суспільства як системи та його складових частин;
- тенденції розвитку суспільства та його інститутів;
- напрями розвитку галузевої соціології в Україні.
вміти:
- аналізувати сучасні проблеми соціального розвитку сфер українського
суспільства та можливі варіанти їх вирішення;
- працювати з науковою літературою,
- проводити соціологічний аналіз процесів, що відбуваються в суспільстві та
його сферах;
- застосовувати теоретичні знання специфічних законів суспільного розвитку
в соціальній практиці.
Програмні результати навчання: Давати визначення і виокремлювати
основні поняття, використовувати власні приклади для ілюстрації відповідей,
знаходити спільні риси та відмінності при порівнянні фактів, явищ, характеризувати
соціальні явища.
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