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Навчальну програму дисципліни «Протосоціологія» розроблено на основі 

освітньо-професійної програми та навчального плану № НБ-8-054/16 підготовки 
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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Навчальна програма навчальної дисципліни «Протосоціологія» розроблена на 

основі «Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої 

навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. 

№37/роз. 

Ця навчальна дисципліна є важливою складовою сукупності знань та вмінь, що 

формують фаховий профіль соціолога та соціального працівника. 

Метою викладання навчальної дисципліни є послідовне й всебічне вивчення 

соціальних концепцій, які були сформульовані до виникнення соціології як 

самостійної науки, що надасть змогу прослідкувати й дослідити динаміку розвитку й 

трансформації соціологічних вчень в їх історичній ретроспективі. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

 оволодіти знаннями стосовно основних протосоціологічних теорій у різні 

історичні періоди; 

 сформувати теоретичну базу для подальшого використання набутих знань у 

практичній соціологічній діяльності; 

 виявити сутність еволюції уявлень про соціум, умови забезпечення його 

цілісності та прогресу; 

 окреслити культурно-цивілізаційний контур становлення основних 

соціологічних концепцій у період І тис. до н.е. до кінця XVII ст. 

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: 

Знати: 

 основні теоретичні визначення щодо протосоціологічних концепцій 

минулого; 

 причини виникнення та історичні чинники формування протосоціологічних 

концепцій у різні історичні періоди; 

 особливості трансформації протосоціологічних концепцій від давніх часів 

до становлення соціології як самостійної науки; 

Вміти: 

 оперувати теоретичними знаннями щодо протосоціологічних концепцій; 

 відрізняти та порівнювати особливості протосоціологічних концепцій 

найвизначніших представників минулого; 

 проводити дослідження щодо трансформації протосоціологічних 

концепцій; 

 застосовувати у практичній роботі знання щодо протосоціологічних 

концепцій минулого; 

 оцінювати сучасні теорії розвитку суспільства на предмет їх відповідності 

предмету соціології; 

 залучати історично складені соціальні концепції до аналізу сучасних 

соціальних процесів; 

 визначати позитивну чи негативну динаміку трансформації соціологічних 

уявлень сучасності у порівняння із протосоціологічними концепціями минулого. 

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і 

складається з двох навчальних модулів, а саме: навчального модуля № 1 «Історія 
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протосоціологічних вчень: від давніх цивілізацій до Середньовіччя»; навчального 

модуля № 2 «Історія протосоціологічних вчень: від доби Відродження до Нового 

часу», кожен з яких є логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною 

частиною навчальної дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення модульної 

контрольної роботи та аналіз результатів її виконання. 

Навчальна дисципліна «Протосоціологія» є базою для вивчення таких 

дисциплін як: Історія соціології, Сучасні соціологічні теорії, Історія соціологічної 

думки в Україні, Загальна соціологічна теорія, Політологія, Соціальна філософія. 

 


