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Галузева матриця сучасної соціології 
 
Анотація. Дисципліна належить до переліку фахових дисциплін вільного вибору аспірантів. Вона 
сприяє формуванню в них особистісного і соціального  потенціалу,  набуттю ними сучасних 
професійних знань, умінь і навичок, необхідних успішному досліднику і викладачу вищої школи, 
орієнтованому на вивчення проблем сучасного суспільства,  розуміння суспільних потреб і умов 
соціального життя, а також здатних своєю професійною діяльністю і активною громадянською 
позицією сприяти суспільному розвитку. Ключова задача дисципліни – на основі порівняльного аналізу 
результатів соціологічних досліджень висвітлити базові засади галузевої матриці сучасної соціології 
та обгрунтувати аналітичні сценарії  парадигмального розвитку галузевого соціологічного знання.  
Особлива увага буде сконцентрована на визначенні наукового статусу, структури, предметної сфери, 
експліцитної бази, парадигмального комплексу, пізнавальних стратегій та шляхів дивергентного 
розвитку галузевої матриці сучасної соціології.  Важливою складовою дисципліни буде звернення до 
сучасної трансформації функціональних ролей галузевої соціології на окреслення її приорітетних 
напрямів подальшого розвитку  в умовах глобальних змін і суспільних трансформацій.  
Кількість кредитів: 4 
Мета навчальної дисципліни: надати сучасне соціологічне знання про проблеми і перспективи 
розвитку галузевої соціології, а також окресли її функціональні ролі та пізнавальні можливості щодо 
вивчення різних аспектів сучасного суспільного  буття індивідів і соціальних груп, що сприятиме їх 
ефективній  соціалізації та формуванню в них активної  громадянської позиції у побудові безпечного 
та комфортного соціального середовища для власного, в тому числі й професійного життя. 
Попередні вимоги: 
Аспірант повинен знати: основи загальної, спеціальної та галузевої соціології, політології, економіки, 
психології, менеджменту та історії, а також ключові соціологічні парадигми та базові теорії, які 
пояснюють  соціальні взаємодії, відносини і процеси у сучасному суспільстві. Аспірант повинен 
вміти: застосовувати критичний аналіз, понятійний апарат і методологічний інструментарій 
соціологічної науки для вивчення різноманітних соціальних явищ і процесів, розрізняти наукове і 
буденне знання, вміти формулювати наукові гіпотези та визначати логіку їх перевірки, а також уміти 
працювати в групі, бути відкритим у спілкуванні та вести наукову дискусію. 
Змістові модулі:  

Модуль1.Концептуальні засади  галузевої матриці сучасної соціології: (1.1.Науковий статус і 
предметне поле галузевої соціології. 1.2. Місце галузевої соціології в системі сучасного 
соціологічного знання. 1.3. Передумови виникнення та основні вектори становлення галузевої 
соціології.)  
Модуль2.Структурація галузевої матриці сучасної соціології:( 2.1.Концепція «теорій 
середнього рівня» як засіб формування галузевої соціології. 2.2.Експлицитна база формування 
галузевої соціології. 2.3.Парадигмальний комплекс галузевої соціології. 2.4. Структурна 
дивергенції галузевої соціології.) 
Модуль3.Перспективи розвитку галузевої матриці сучасної соціології: (3.1.Трансформація 
функціональних ролей і пізнавальних стратегій галузевої соціології. 3.2. Пріоритетні напрями 
розвитку галузевої соціології.)  

Мова викладання: українська. 
Місце у структурно-логічній схемі: дисципліна відноситься до третього блоку дисциплін – вільного 
вибору аспірантів, шифр у навчальному плані -  ДВА.3.02.07. 
Термін вивчення: читається на другому році навчання за освітньо-науковим рівнем «доктор 
філософії»; обсяг дисципліни 120 год., у тому числі 24 год. навчальних занять (18 год. – лекційні 
заняття, 4 год. – практичні заняття, 2 год. – консультація), 96 год.- самостійної роботи. 

 


