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Загальна інформація про дисципліну. Навчальна дисципліна «Європейська
Дисципліни
соціологія» дає уявлення про основні підходи, що визначають напрямок і характер
соціологічного знання, про умови становлення і логіці розвитку європейської
соціології в XIX - поч. XXI ст., відображає різноманіття теорій, концепцій, шкіл, дає
плюралістичну інтерпретацію соціального життя. У курсі європейської соціології
показані місце концепції або теоретичної моделі в загальній системі теоретичної
соціології, в якому соціальному та інтелектуальному контексті створена концепція
чи модель, тобто чиїм послідовником і чиїм опонентом був той чи інший теоретик.
Навчальна дисципліна «Європейська соціологія» відображає вклад видатних
європейських соціологів у інституалізацію соціології як самостійної науки.
Метою навчання є формування системи знань з розвитку європейської
соціологічної науки, етапів становлення, її місця у світовій науці про суспільство та
суспільні відносини, виявлення взаємозв’язку між теоретичними положеннями та
соціальною практикою.
Основні завдання вивчення дисципліни - оволодіти базовою термінологією
науки, визначити теоретичні особливості різноманітних соціологічних шкіл
європейських країн.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
- передумови виникнення соціології як самостійної науки,
- головні етапи становлення і розвитку соціології в ХІХ-ХХ ст.,
- основні теорії і концепції, європейської соціології
вміти:
- зіставляти різні теорії, що виникли в цей період,
- визначати внесок окремих вчених в розвиток європейської соціологічної
науки
Програмні результати навчання: Давати визначення і виокремлювати
основні поняття концепцій розвитку суспільства, розроблених європейськими
соціологами, використовувати власні приклади для ілюстрації відповідей, знаходити
спільні риси та відмінності при порівнянні різних концепцій європейської
соціологічної думки, описувати факти, явища суспільного життя з точки зору
соціологічного підходу.
Перелік тем
Тема 1. Європейська соціологія : об'єкт і предмет дисципліни.
Тема 2. Становлення соціології як самостійної науки. Протосоціологія.
Тема 3. Класична соціологія (сер. ХІХ - поч. XX ст).
Тема 4. Неокласична соціологія (сер. 20-х - к. 50-х рр. Хх ст.)
Тема 5. Постклассическая соціологія (1960-1970 рр). Парадигмальна криза.
Тема 6. Сучасна соціологія. Постмодернізм.
Тема 7. Соціальна антропологія.
Тема 8. Поєднання макро- і мікросоціологічної перспективи у європейській
соціології.
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