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1. Опис навчальної дисципліни «Соціально-політичні студії: Соціологія»  

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за формами 
навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни 

дисципліна, яка забезпечує 
формування спеціальних 
(фахових, предметних) 

компетентностей обов’язкової 
частини НП 

- 

Мова викладання, навчання та 
оцінювання 

українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 4 / 120 

Курс ІІ - 

Семестр ІІІ - 

Кількість змістових модулів з 
розподілом: 4 

Обсяг кредитів 4 - 

Обсяг годин, в тому числі: 120 - 

Аудиторні 56 - 

Модульний контроль 8 - 

Семестровий контроль 30 - 

Самостійна робота 26 - 

Форма семестрового контролю Екзамен - 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета – ознайомлення студентів з об’єктом, предметом, структурою, 
категоріальним апаратом соціологічної науки, історичним розвитком 
соціологічної думки, з питаннями методології, методики та технології 
конкретно-соціологічних досліджень, а також зі специфікою застосування 
результатів соціологічних досліджень та соціальних технологій у практичній 
діяльності; та формування у студентів наукового соціологічного мислення, тобто 
здатності до розуміння і інтерпретації суспільних процесів і явищ; підвищити 
рівень світоглядної і гуманітарної підготовки студентів шляхом ознайомлення із 
знаннями щодо сутності та змісту основних галузевих соціологічних теорій, їх 
місця та ролі у розвитку системи соціологічного знання. 

 

Завдання: 
 Дати цілісне уявлення про предмет, структуру і функції, принципів, методів, 

основних категорій та законів соціології як науки, історію її розвитку; 
 Ознайомлення з особливостями становлення соціології як самостійної науки; 
 Вивчення структури та змісту спеціальних соціологічних теорій; 
 Формувати у студентів соціологічні знання про місце і роль соціальних 

факторів і соціальних інститутів; 
 Аналіз суспільства як цілісної системи та її складових елементів; 
 Вивчення теоретичних основ проведення прикладних соціологічних 

досліджень, а також основних методів збору, обробки, аналізу результатів 
соціологічних досліджень;  

 Ознайомити з методикою дослідження та використання соціологічних 
матеріалів для аналізу суспільних явищ і процесів; 

 Органічно пов’язувати здобуті соціологічні знання зі складними проблемами 
сьогодення, вміло орієнтуватись у виборі шляхів їх вирішення; 

 Аналіз шляхів реалізації результатів соціологічних досліджень і соціальних 
технологій у суспільній практиці. 

 Освоїти гносеологічну специфіку, структурну будову та функціональні 
особливості галузевих концепцій і теорій у соціології.  

 Оволодіти теоретичними та методичними основами та пізнавальним 
потенціалом галузевих соціологічних теорій в системі соціології.  

 Вироблення уміння аналізувати й узагальнювати соціологічні джерела, 
рефлексувати події та явища в житті суспільства.  

 Сприяти використанню накопичених студентами базових знань у подальшій 
професійній діяльності. 
 

Діяльність студентів у Центрі критичного мислення спрямована на: 
формування 

І. Вправність мислення 

ІІ. Розвиненість рефлексії 
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ІІІ. Інтелектуальна комунікація 

ІV. Мовно-текстологічна здатність 
Організація практично-орієнтованого освітнього середовища в галузі 

філософії, яка б сприяла підвищенню ефективності підготовки студентів через 

напрацювання у них навичок аналітичного мислення, загальних і фахових 

компетентностей з її орієнтиром на підвищення якості підготовки фахівця – 

лідера, який відповідає потребам сучасного ринку праці передбачена в Центрі 
дослідження суспільства. Компетентності, формування яких забезпечує 
здатність фахівця до аналітичного мислення 

І. Вільне володіння базовим категорійно-поняттєвим та аналітично-

дослідницьким апаратом сучасної науки 

ІІ. Аналітично-текстологічна обізнаність 

ІІІ. Стратегічний аналіз 

ІV. Прогностичні компетентності 
V. Навички в організаційній діяльності 
 

 

3. Результати навчання за дисципліною  
 

Згідно матриці забезпечення програмних результатів навчання 
відповідними компонентами освітньої програми передбачено зв’язок між 
навчальною дисципліною «Соціально-політичні студії: Соціологія» та:  

Загальною компетентністю –  

 Здатність працювати в команді. Навички роботи у групі, розподіл 
функцій в колективній роботі; здатність впливати на людей задля 
отримання бажаного результату; уміння мотивувати людей та рухатись до 
спільних цілей. Здатність розуміти людей; здатність динамічно вирішувати 
складні управлінські завдання. 

Фаховою компетентністю –  

 Базові знання нормативної та позитивної політичної теорії, політичного 
аналізу, порівняльної та прикладної політології:   

 фундаментальні знання з політичної теорії до розв’язання кількісних та 
якісних задач з аналізу політики та поточного політичного аналізу; 

 ключові принципи функціонування та закономірності розвитку влади та 
публічної політики, політичних інститутів та процесів, політичної 
поведінки, політичної культури та ідеології, світової політики та політики 
окремих країн і регіонів; 

 базові особливості реалізації влади у різних політичних системах, їх 
соціально-економічного, історичного та соціокультурного контексту 
функціонування та взаємодії. 

 Аналітично-текстологічна обізнаність. Здатність конструювати дизайн, 
розробляти програму та виконувати політологічні дослідження з 
використанням якісних і кількісних методів та інструментарію 
прикладного аналізу. Здатність реферування, рецензування, коментування 
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та анотування першоджерел та дослідницької літератури з політичної 
проблематики, можливість застосовувати навички наукового редагування. 

 Навички в проектній діяльності. Навички у проектуванні науково-

теоретичних розробок та політичних кампаній, організації виборчих 
процесів, консалтинговій діяльності. 

 

Після опанування курсу студенти мають:  
 Знання на відповідному рівні загальну природу та значення політики як 

специфічного виду людської діяльності та особливої сфери пізнання, 
включаючи основні віхи розвитку уявлень про політику та її сучасні 
інтерпретації.   

 Застосовування ключових соціально-політологічних понять, теорії та 
методів до аналізу владно-політичних відносин політичних акторів, 
інститутів та ідей відповідно до певного історичного або сучасного 
контексту. 

 Використання сучасних соціально-політологічних теорій, концептів та 
методів для аналізу політики на місцевому, національному та 
міжнародному рівні. 

 Здатність проводити професійний пошук, оброблення та аналіз фактів, 
даних та інформації з різних первинних та вторинних джерел. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
оволодіти наступними спеціальними компетентностями: 
 вільно володіти понятійно-категоріальним апаратом соціології; 
 визначати завдання і функції курсу, виявляти самостійне творче мислення; 
 виявляти соціальну складову в повсякденному житті та суспільних явищах і 

процесах; 
 оцінювати групові, індивідуальні і суспільні інтереси;  
 передбачити прогностичні контури суспільного розвитку на майбутнє; 
 розробляти шляхи виходу з соціальних кризових ситуацій тощо;  
 робити узагальнення і висновки суспільних явищ і процесів; 

 виявляти латентні соціальні структури та латентні функції соціальних явищ і 
процесів; 

 сприймати соціальні явища і процеси в їхніх зв’язках і взаємодії; 
 визначати зрілість масової свідомості й характеру світової громадської 

поведінки; 
 встановити соціологічний підхід як важливий засіб і надійний інструмент 

аналізу соціальних проблем у всіх сферах життєдіяльності сучасного 
суспільства; 

 використовувати на практиці результати емпіричних соціологічних 
досліджень з метою підвищення ефективності соціального управління; 

 знати основні підходи щодо класифікації галузевих соціологічних теорій; 
 знати особливості виникнення та розвитку галузевих соціологічних теорій 

середнього рівня; 
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 знати теоретико-методологічні засади галузевих і спеціальних соціологічних 
теорій (соціології економіки, політики, культури, науки, освіти, моралі, 
релігії, сім’ї, праці, управління тощо); 

 знати особливості перебігу соціальних процесів та управління соціальними 
механізмами в межах досліджуваних процесів у різних галузях соціологічних 
теорій; 

 володіти методологічні і методичні підходи до організації соціологічних 
досліджень, визначені специфікою досліджуваних сфер соціального життя.  

 розкрити сутність основних понять та категорій спеціальних соціологічних 
теорій;  

 використовувати компаративістський метод дослідження соціологічних ідей 
та текстів; 

 застосовувати наукові методи до розгляду соціальних процесів та механізмів, 
що визначають сучасні спеціальні соціологічні теорії; 

 розмежувати окремі напрямки вивчення суспільних явищ та процесів, що 
диференціюють соціологічне знання.  
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план для денної форми навчання 

 

Назви змістових модулів і тем 

У
сь

ог
о 

Розподіл годин між видами 
робіт 

Аудиторна: 

Са
мо

ст
ій

на
 

  
Л

ек
ці

ї 

  
Се

мі
на

ри
 

  
П

ра
кт

ич
ні

 

  
Л

аб
ор

ат
ор

ні
 

  
Ін

ди
ві

ду
ал

ьн
і 

Змістовий модуль 1. Вступ до соціології. Історія 

Тема 1. Соціологія як наука. Місце і роль 
соціології в суспільстві та системі 
суспільствознавства.  

7 2 2 - - - 3 

Тема 2. Історія становлення і розвитку соціології у 
країнах Західної Європи, США. Розвиток 
соціологічної думки в Україні  

10 4 2 - - - 4 

Модульний контроль 2 

Разом 19 6 4 - - - 7 

Змістовий модуль 2.  Основи загальної соціологічної теорії. Методологія і техніка 
соціологічних досліджень 

Тема 3. Суспільство як соціальна система  5 2 2 - - - 1 

Тема 4. Соціальна структура суспільства та 
стратифікація 

5 2 2 - - - 1 

Тема 5. Особистість в системі суспільних зв’язків. 
Соціалізація особистості 6 2 - 2 - - 2 

Тема 6. Сутність і типологія соціологічних 
досліджень. Програма соціологічного дослідження, 
її структура та функції.  

8 2 2 2 - - 2 

Тема 7. Основні методи збору соціологічної 
інформації. 7 2 2 2 - - 1 

Модульний контроль 2 

Разом 33 10 8 6 - - 7 

Змістовий модуль 3.  Теоретичні моделі соціальних інститутів 

Тема 8. Теоретичні засади галузевих соціологій. 
Соціологія культур. 2 

2 2 
- - - 2 

Тема 9. Соціологія релігії і моралі. 6 - - - 2 

Тема 10. Соціологія політики. 6 2 - 2 - - 2 

Тема 11. Економічна соціологія. 5 2 - 2   1 

Модульний контроль 2 

Разом 21 6 2 4 - - 7 
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Змістовий модуль 4.  Соціологічні теорії науки, освіти та соціальних спільнот. 
Теорії управління соціальними процесами 

Тема 12. Соціологія науки й освіти. 4 2 - 
2 

- - 1 

 Тема 13. Соціологія сім’ї і молоді. 6 2 - - - 1 

Тема 14. Соціологія праці й управління. 1 

2 

- 

2 

- - 1 

Тема 15. Соціологія конфліктів, злочинності та 
девіантної поведінки. 

6 - - - 2 

Модульний контроль 2 

Разом 17 6 - 4 - - 5 

Семестровий контроль 30 

Підготовка та проходження контрольних заходів - - - - - - - 

Усього 120 28 14 14 - - 26 
 

Тематичний план для заочної форми навчання не передбачено НП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І Вступ до соціології. Історія 

 

Лекція 1.   
Тема 1. Соціологія як наука. Місце і роль соціології в суспільстві та 

системі суспільствознавства.  
 Поняття “соціологія”. Об’єкт і предмет соціології. Основні функції 
соціології: пізнавальна; інструментальна; практична (прогностична; функція 
соціального проектування і конструювання соціальної реальності; організаційно-

технологічна; управлінська; ідеологічна). Головні завдання соціології як науки 
про суспільство.  

Місце соціології у системі суспільних наук, її роль. Місце соціології в 
системі наук про суспільство. Поняття “соціальне” і “соціальна реальність”. 

Основні закони. Проблема синтезу та інтеграції методологій в соціології.  
(Зв’язок історії соціології з соціологією історії, соціологією мислення та 
біографічним методом в соціології). Початковий синкретизм суспільного знання 
і процес його диференціації. Філософія історії, політекономія, соціальна 
антропологія, соціальна статистика та інші науки, що стали засадними для 
становлення соціології. 

Соціологічної думки та методи її дослідження. Сучасні соціологічні 
методології та історія їх становлення: символічний інтеракціонізм, теорія 
дзеркального “Я”, драматургійний підхід, структурний функціоналізм, 
неофункціоналізм, теорія обміну, теорія конфлікту, теорія систем, 
феноменологічна соціологія, етнометодологія, феміністична соціологія, 
структуралізм, постструктуралізм, постмодерністська соціологія, марксистська і 
неомарксистська соціологія. Макросоціологія і мікросоціологія.  

Теорії соціальної структури і теорії соціальної дії. Загальна характеристика 
соціологічного мислення. Зв’язок історії соціології з соціологічною теорією. 
Діалектика логічного та історичного  

Рекомендована література:  
Основна – 1-52. 

Додаткова – 2,4,7,9,15,17,22,24,29,30,37,39,42,44,47,50,51,55,58. 

 

Лекція 2.   

Тема 2. Історія становлення і розвитку соціології у країнах Західної 
Європи, США . Розвиток соціологічної думки в Україні. 

Періодизація соціологічної науки. Протосоціологічний етап: розвиток 
соціальних вчень до появи соціології. Соціальна проблематика в міфах, епосі та 
релігійних віруваннях. Суспільна проблема в філософії Стародавнього Сходу та 
в Античній філософії. Середньовіччя. Християнство і іслам та їх звернення до 
соціальної проблематики. Відродження. Гуманізм. Реформація і Просвітництво: 
теоретична підготовка буржуазних революцій, як новий етап в розвитку 
соціальних вчень. Соціальний утопізм початкових форм суспільного знання.  
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Суспільні і гносеологічні передумови становлення соціології як 
самостійної науки.  А. Р. Сен-Сімон, О. Конт, К. Маркс, Г. Спенсер, Е. 
Дюркгейм, М. Вебер та їх класичні соціологічні теорії. Класичний тип соціології. 
Метод Еміля Дюркгейма. Розуміюча соціологія Макса Вебера і Георга Зіммеля. 
Матеріалістична соціологія Карла Маркса. Натуралістичні та психологічні 
соціологічні концепції. Позитивізм та соціологізм. “Номіналізм” і “реалізм” в 
соціології.   

Національні соціологічні школи: французька, англійська, американська, 
німецька, італійська, російська, українська. Теоретична та ідеологічна боротьба в 
класичній та сучасній соціології. 

Етапи виникнення та розвитку соціологічної думки в Україні. 
Протоцоціологічний період. Ідея рівності людей Христофора Філарета. . 
Соціально-політичні концепції Києво-Могилянської академії. Демократизм ідей 
філософсько-соціологічних творів Г. Сковороди. Розвиток пізнання, людини, 
суспільства, гуманітарної освіти, науки та культури у творах представників 
Кирило-Мефодіївського братства. Ідея українського державництва у суспільно-

політичних поемах Т.Шевченка.  
Самостійні соціологічні праці Женевського гуртка. Соціальні зміни, 

співвідношення історії і соціології, проблеми прогресу у творах М. Драгоманов. 
Теорія соціальної стратифікації і соціальної мобільності С.А. Подолинського. 
Історична соціологія М.І. Зібера. Внесок  у розвиток історико-порівняльного 
методе в соціології М.М. Ковалевського. Соціологічні погляди І.Я. Франка, М.С. 
Грушевського, Б.О. Кістяківського, С.С. Дністрянського, М.І. Туган-

Барановського і кін. 19 – на поч. 20 ст.  
Занепад соціологічної науки в радянський перод. Соціологія як наука і 

навчальна дисципліна незалежної України. 
Рекомендована література:  
Основна – 1-52. 

Додаткова – 3,6,7,10,13,17,19,24,25,28,30,32,40,43,46,51,54,57. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ Основи загальної соціологічної теорії. Методологія 
і техніка соціологічних досліджень 

 

Лекція 3.   

Тема 3. Суспільство як соціальна система. 
Поняття “суспільство”. Суспільство як соціальна система. Культура. 

Поняття суспільства і системи. Система соціальних зв'язків, соціальних 
взаємодій, соціальних відносин. Системний аналіз суспільного життя. Концепція 
суспільства в індивідуалізмі.  

Соціальні зміни. Теорія розвитку суспільства. Соціальне у широкому й 
вузькому значеннях слова.  Соціальні явища і соціальні процеси. Соціальні 
суперечності.  Соціальні зв’язки та їх типи: контакти; дії; взаємодії; відносини. 

 Соціальні потреби і соціальні інститути. Інституцілізація (легітимація) 
суспільних відносин. Об’єктивні і суб’єктивні аспекти інституціалізації. Етапи та 



12 

 

елементи інституціалізації. Функціонування соціальних інститутів: функції та 
дисфункції, явні і латентні функції інститутів. 

Рекомендована література:  
Основна – 1-52. 

Додаткова – 1,5,6,9,10,13,15,19,21,24,29,30,36,39,42,46,48,52,54,57. 

 

Лекція 4.   

Тема 4. Соціальна структура суспільства та стратифікація. 
Соціальні елементи суспільства. Соціальна диференціація (вертикальна, 

горизонтальна). Соціальна дистанція. Соціальна структура суспільства. 
Елементи соціальної структури. Соціально-групова структура суспільства 
(класова  структура, стратифікаційна структура). Статусно-рольова структура 
(статуси, ролі, ідентичності, позиції). Ціннісно-нормативна структура 
суспільства. Інституціональна структура суспільства. Організаційна структура 
суспільства. Соціальна структура як соціальний процес (становлення соціальних 
структур, функціонування, зміни в соціальних структурах, трансформація 
соціальних структур). 

Стратифікаційний та класовий підходи у дослідженнях суспільства. 
Поняття соціальної мобільності. Сучасні дослідження соціальної мобільності. 
Поняття групи і її відмінність від агрегації, категорії та інституту. Квазігрупи: 
аудиторія, натовп, соціальні кола. Первинні та вторинні групи. Інгрупа та 
аутгрупа. Референтні групи. Специфіка малих та великих груп. Групова 
динаміка. Соціометрія як метод дослідження соціальних груп. 

Лідерство як груповий феномен. Види лідерства. 
Поняття соціальної організації. Елементи організації: соціальна структура, 

цілі, члени організації, технологія, зовнішнє середовище. Процеси управління у 
організації. Поняття бюрократії. 

Рекомендована література:  
Основна – 1-52. 

Додаткова – 2,4,8,11,12,14,16,19,23,26,30,32,35,38,40,43,46,49,53,57,58. 

 

Лекція 5.   

Тема 5. Особистість в системі суспільних зв’язків. Соціалізація 
особистості.  

Поняття “особа”, “індивід”, “особистість”, “індивідуальність”. Особистість як 
сукупність суспільних відносин. Структура особистості.  

Поняття ролі, статусу, ідентифікації та ідентичності, позиції.   Типи статусів. 
Особистість і соціальна структура. Одномірна особистість і всесторонньо-

розвинена особистість. Соціальна психіка особистості. Суспільна психологія. 
Соціальні почуття. 

Діалектика процесу соціалізації. Інтеріоризація, екстеріоризація. Соціальна 
творчість. Стихійна та організована соціалізація. Взаємовплив процесів 
інституціоналізації і соціалізації. 

 Роль інституту освіти у процесі соціалізації. Соціологія виховання і 
соціологія освіти.  
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Рекомендована література:  
Основна – 1-52. 

Додаткова – 2,5,8,11,13,16,19,25,27,30,32,35,36,39,40,43,45,48,51,52,55. 

 

Лекція 6.   

Тема 6. Сутність і типологія соціологічних досліджень. Програма 
соціологічного дослідження, її структура та функції.  

Соціальне і соціологічне дослідження. Види соціологічних досліджень. 
Основні етапи соціологічного дослідження. 

Особливості вибіркових соціологічних досліджень. Поняття генеральної та 
вибіркової сукупностей. Особливості суцільних і монографічних досліджень. 
Вибіркова сукупність як модель генеральної сукупності. Поняття 
репрезентативності вибірки. Випадкові та систематичні похибки, їх джерела. 
Основні типи вибіркових досліджень. 

Конкретне соціологічне дослідження (КСД). Робочий план КСД. Об’єкт, 
предмет, проблема, мета, завдання, логічний аналіз основних понять, гіпотеза. 
Нормативні вимоги до програми соціологічного дослідження. 

Розробка програмного забезпечення. Методологія дослідження. Інтерпретація 
даних. Анкета, бланк інтерв’ю, кодувальний бланк. Формування дослідницької 
групи. Інструментарій дослідження. Польове дослідження. Складання програми 
оброблення даних. Методологічна та процедурна частини програми 
соціологічного дослідження, особливості їх елементів. 

Методологічна, методична, організаційна функція КСД. Визначення досліджу 
вальної сукупності. Розробка вибірки дослідження. Визначення соціальних 
проблем.  

Теоретична та емпірична інтерпретація понять. Пошуковий план. Описовий 
план. Експериментальний план. 

Програма соціологічного дослідження.  
Рекомендована література:  
Основна – 1-52. 

Додаткова – 3,5,8,9,12,14,19,20,23,27,29,34,37,39,40,44,47,48,53,55,58. 

 

Лекція 7.   
Тема 7. Основні методи збору соціологічної інформації. 

Загальна характеристика основних методів збору первинної соціологічної 
інформації.  

Спостереження як метод збору соціологічної інформації, види спостережень.  
Вивчення та аналіз документальної інформації: традиційний та формальний 
аналіз текстів.  

Опитування як метод збору соціологічної інформації, види опитувань. Анкета 
як основний інструмент соціологічного опитування. Підготовка анкети. Основні 
помилки при складанні анкети.  

Особливості експерименту як методу збору інформації.  
Проблема виміру у соціологічних дослідженнях. Види шкал: номінальні, 

порядкові, метричні. Обробка та аналіз соціологічної інформації. 
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Неструктуровані, інтерпретативні (розуміючі) якісні методи збору інформації. 
Чиказька школи 30-х рр.. 20 ст. Якісна парадигма в соціології. Індивіди – агенти 
соціальної дії. Мікросоціологія. Символічний інтеракціонізм. Феноменологічна 
школа в соціології. Етнометодологічний аналіз. Інтерактивна інформація. Види 
якісних досліджень і логіка дій послідовника. «Кейс-стаді» - дослідження 
окремого випадку, окремої спільноти. Етнографічні дослідження. Історичне 
дослідження. Історія родини. Біографічна розповідь. Метод «фокус-груп» в 
соціології. 

Рекомендована література:  
Основна – 1-52. 

Додаткова – 3,5,8,9,12,14,19,20,23,27,29,34,37,39,40,44,47,48,53,55,58 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ Галузеві соціології 
 

Лекція 8.   

Тема 8. Теоретичні засади галузевих соціологій. Соціологія культури. 
Три основі структурні рівні соціологічного знання. Емпіричні дослідження. 

Галузеві соціологічні теорії (узагальнюючі): економічна соціологія, політична 
соціологія, соціологія соціальної і духовної сфер життя суспільства. Спеціальні 
соціологічні теорії. Загальні соціологічні теорії. 

Поняття культури та особливості її дослідження в соціології. Основні 
концепції і теорії походження культури. Базисні елементи культури: мова як 
знаково-символічна система, цінності (смисложиттєві цінності, цінності 
суспільного визнання і покликання, цінності міжособистісного спілкування, 
вітальні, демократичні та партикулярні цінності), норми, санкції, соціокультурні 
зразки поведінки (звичаї, обряди, традиції), соціокультурні уявлення і поняття, 
соціально-культурне середовище. 

Внутрішня структура культури та її форми: загальнолюдська культура, 
субкультура, контркультура, девіантна культура, особистісна культура. 
Різновиди культури: професійні, територіальні, вікові. Культурні конфлікти. 
Культурний етноцентризм та релятивізм. Культурні універсалії. Народна та 
елітарна культура. Масова культура. Основні соціальні функції культури. 
Специфіка соціокультурної ситуації в Україні. 

Рекомендована література:  
Основна – 1-52. 

Додаткова – 4,6,9,10,13,18,19,23,27,29,30,34,36,39,45,57,49,52,54,57. 

  

Тема 9. Соціологія релігії і моралі. 
Соціологія релігії як спеціальна соціологічна теорія. Витоки соціології 

релігії. Поняття про релігію як духовний і соціальний феномен. Основні функції 
релігії. Наукові концепції походження релігії. Типології релігії: примітивні 
(первісні) племінні вірування, архаїчні народно-національні релігії, світові 
релігії та сучасні і нетрадиційні релігії.  

Компоненти релігії як духовного феномену і соціального інституту: 
релігійна свідомість, релігійна діяльність і релігійна організація. Релігійна віра. 
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Релігійна діяльність: культова та позакультова. Релігійні групи та релігійні 
організації. Церква (еклесія) як соціальний інститут та соціальна організація. 
Основні соціальні характеристики релігійного сектантства. Харизматичний 

культ як первинний тип релігійної громади. Релігійна деномінація. Соціальні 
процеси в релігійній сфері. Релігія і політика. Держава і церква в Україні. 
Секуляризація та її наслідки. Екуменізм. 

Мораль як об’єкт наукового аналізу. Етика як теоретична наука про 
мораль. Основні концепції походження моралі. Мораль як органічна основа 
природного права. Морально-етичні категорії: «совість», «добро», «зло», 
справедливість», «несправедливість». Співвідношення моралі як суспільного 
феномену і моральності як духовно-особистісного феномену. Історія розвитку 
західної морально-практичної філософії та соціології моралі. Співвідношення 
етики й етикету. Моральні традиції українського суспільства. Розвиток 
вітчизняних досліджень у сфері соціології моралі. 

 

Лекція 9.   
Тема 10. Соціологія політики.  

Предмет соціології політики та його складові. Політика як соціальний 
феномен. Основні поняття соціології політики: «політичний суб’єкт», 
«політична сфера», «влада», «держава». Функції політики як соціального 
інституту.  

Специфіка соціологічного дослідження політичної сфери суспільства. 
Основні етапи розвитку соціально-політичних досліджень: протосоціологічний 
(релігійно-філософський), класичний, посткласичний. Вітчизняні дослідники 
феномену політики: М.Костомаров, В.Антонович, М.Драгоманов, 
М.Грушевський, Д.Донцов, В.Липинський. Марксистсько-ленінська ідеологія та 
радянська тоталітарна політична практика. Концепція прав людини як основа 
ліберальної ідеології.  

Основні традиційні та сучасні соціально-політичні концепції: інтересу та 
суспільного договору, згоди за цінностями, панування ідеології, гегемонії, 
вільного дискурсу. Форми політичного правління. М.Вебер про види 
легітимного панування. Концепції правлячих еліт. Варіанти легітимації влади, 
згідно Д.Хелду. Основні види політичних режимів. Участь громадян у 
політичному процесі. 

Політичні реалії сучасної України. Становлення громадянського суспільства 
і формування ліберально-демократичної правової держави. Електоральні 
дослідження. Моделі електоральної поведінки. Екзіт-поли у виборах. 

Рекомендована література:  
Основна – 1-52. 

Додаткова – 2,5,9,11,14,19,20,21,22,28,30,34,37,40,42,46,49,50,51,54,56. 
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Лекція 10.   
Тема 11. Економічна соціологія. 
Об’єкт і предмет соціології економіки. Історія становлення і розвитку 

наукової економічної соціології. Британська школа політичної економії. 
Марксистський підхід до економічної соціології та його критика. 

Сучасні західні концепції економічної соціології: Т.Парсонса, Г.Беккера, 
О.Вудворта, Ч.Арджіріса, Ф.Уріберна. Суб’єкти економічних відносин. 

Дослідження економічної поведінки соціальних індивідів. Основні види 
економічної мотивації. Масова культура і масове виробництво як основа 
формування суспільства споживачів. 

Соціально-економічні орієнтації населення України в умовах розвитку 
соціального ринкового господарства. Наслідки приватизації. Ринок праці і 
трудова міграція. Економічні перспективи України в умовах ліквідації 
пострадянської моделі господарювання та інтеграції до європейських суспільно-

економічних структур.  
Рекомендована література:  
Основна – 1-52. 

Додаткова – 1,9,13,15,17,19,23,26,27,31,34,38,39,43,44,48,49,52,55. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV. Соціологічні теорії науки, освіти та 
соціальних спільнот. Теорії управління соціальними процесами 

 

Лекція 11.   
Тема 12. Соціологія науки й освіти. 

Соціокультурні основи формування і розвитку науки як соціального 
інституту. Позитивістські концепції розвитку наукового знання і його 
відокремлення від філософії. Постпозитивістські культурологічні концепції 
наукових революцій і науково-технічного прогресу. Формування соціології 
науки в ХХ ст. Основні напрями дослідження соціології науки. 

Підвищення соціального статусу науки і науковців у ХІХ-ХХ ст. 
Професіоналізація науки. Криза науки на рубежі ХІХ-ХХ ст. і формування 
некласичної науки. Науково-технічна революція. Види мотивації наукової 
діяльності. Структурні частини організації науки: академічна, галузева, 
проектна. Українська наука як об’єкт соціологічного аналізу. Заснування 
української Академії наук. Розвиток науки в УРСР. Кризові процеси у 
вітчизняній науці.  

Місце соціології освіти в системі соціологічного знання. Предмет, об’єкт та 
основні категорії соціології освіти. Функції соціології освіти в суспільстві 
(прогностична, інформаційна, інтеграційна, трансформаційна). Принципи 
соціології освіти (гуманітаризації, історизму, демократизації, безперервної 
освіти). Структура соціології освіти.  

Становлення освіти як соціального інституту. Основні елементи освіти як 
соціального інституту. Соціальні функції освіти: репродуктивна, комунікативна, 
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селективна, зміни соціального статусу, культурної реконверсії, соціальної 
позиції. Освіта і нерівність. 

Рекомендована література:  
Основна – 1-52. 

Додаткова – 3,7,8,10,13,17,19,23,26,29,31,36,38,40,42,44,49,50,51. 

 

Лекція 12.   
Тема 13. Соціологія сім’ї і молоді 

Сім’я як соціальний феномен. Поняття „сім’я” та „шлюб”. Сім’я як 
соціальний інститут і мала соціальна група. Категорії соціологічного 
дослідження сім’ї: умови життя, структура сім’ї, життєвий цикл сім’ї. 

Функції сім’ї: виховна, господарсько-побутова, економічна, первинного 
соціального контролю, духовного спілкування, соціально-статусна, дозвільна, 
емоційна, сексуальна.  

Проблеми сучасної сім’ї, тенденції розвитку та демографічна політика. 
Соціологія молоді як спеціальна соціологічна теорія. Історія виникнення та 

становлення соціології молоді в Україні. Об’єкт, предмет, завдання. Практичне 
значення досліджень соціології молоді. Система заходів державної молодіжної 
політики та перешкоди її втілення.  

Поняття «молодь». Основні риси молоді та її відмінність від інших 
соціально-демографічних груп. Критерії (фізіологічні, культурно-освітні, 
соціально-психологічні, соціально-економічні) та необхідність вивчення вікових 
меж молоді. Вікові межі молоді в Україні. Соціальний портрет молодого 
покоління в Україні. Ціннісні орієнтації сучасної молоді.  

Рекомендована література:  
Основна – 1-52. 

Додаткова – 2,7,9,11,14,18,19,23,25,28,30,35,37,39,45,47,48,52,54,57,58. 

 

Лекція 13.   
Тема 14. Соціологія праці та управління 

Соціологія праці та зайнятості як спеціальна соціологічна теорія. 
Особливості соціологічного підходу до вивчення праці: об’єкт, предмет і методи 
досліджень соціології праці. Функції соціології праці як сукупність науково-

пізнавальних (відкриття нових знань, прогнозування) та інституційних 
(рекомендації органам управління, підготовка кадрів) цілей діяльності фахівців.  

Праця як соціологічна категорія. Поняття: «характер праці» та «зміст 
праці». Форми праці: фізична і розумова, репродуктивна і творча, проста і 
складна, виконавська і управлінська, некваліфікована і кваліфікована. Ставлення 
до праці як найважливіша ознака характеру праці. Поняття змістовності праці. 
Структура мотиваційного процесу (потреби, інтереси, мотиви, цінності). 

Трудова мобільність. Форми трудової мобільності: професійно-

кваліфікаційна, територіальна, галузева, внутрішньо-організаційна, групова та 
індивідуальна. Трудова кар’єра. Соціальне значення трудової кар’єри. 
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Соціологія управління як галузь соціологічного знання. Менеджер та його 
функції. Види менеджменту: урядовий, державний, військовий, асоціативний, 
бізнесовий, державної власності. Завдання менеджменту.  

Соціальне програмування та прогнозування в управлінні. Види 
соціального прогнозування. Соціальне проектування та соціальне планування. 

 

Лекція 13.   
Тема 15. Соціологія конфліктів, злочинності та девіантної поведінки 

Предмет та основні категорії соціології конфлікту: соціальний конфлікт, 
гострота конфлікту, тривалість конфлікту, межі конфлікту. Типологія 
конфліктів: внутріособистісні; міжособистісні та групові; конфлікти в 
організаціях; міжгрупові конфлікти. Методологічні прийоми дослідження 
конфліктів. 

Структура конфліктів (сторони, що конфліктують; зона конфліктної 
взаємодії; уявлення про ситуацію; причини, мотиви; умови, за яких відбувається 
конфлікт; дії; наслідки), конструктивні (сигналізування про осередки соціальної 
напруги; інноваційна; консолідуюча; активізація соціальних зв’язків; 
комунікативна, зняття психологічної напруги) та деструктивні (дестабілізуюча, 
дезінтегруючи, аксіологічна) функції, причини (протилежні орієнтації сторін; 
різноспрямованість ідеологічних засад; різновекторність соціально-економічних 
орієнтацій; суперечності між елементами соціальної структури; соціально-

економічні та морально-етичні) механізми соціального конфлікту.  
Соціологія злочинності та девіантної поведінки як спеціальна соціологічна 

теорія. Сутність понять: «аморальної», «девіантної» і «делінквентної» поведінки. 
Основні різновиди девіантної поведінки. 

Соціальний контроль як засіб регуляції соціальної поведінки. Типи 
соціального контролю: внутрішній і зовнішній (формальний, неформальний). 
Моральні норми як суспільний регулятор поведінки. Громадська думка як 
елемент соціального контролю. 

Рекомендована література:  
Основна – 1-52. 

Додаткова – 5,7,9,10,13,15,18,19,20,24,27,30,30,35,38,43,46,49,53,54. 

 

6. Контроль навчальних досягнень   
6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів  
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1 Відвідування лекцій 14 3 1 5 1 3 1 3 1 

2 Відвідування практичних занять - - - - - - - - - 

3 Виконання завдань для самостійної роботи  70 2 10 7 35 3 15 2 10 

4 
Робота на практичних (семінарських) 
заняттях  140 2 20 7 70 3 30 2 20 
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6 Опрацювання фахових видань 10 - - - - - - - - 

7 Написання реферату 15 - - - - - - - - 

8 Виконання модульної контрольної роботи 100 1 25 1 25 1 25 1 25 

9 Виконання тестового контролю 10 - - - - - - - - 

10 
Лабораторне заняття (допуск, виконання, 
захист) 10 - - - - - - - - 

11 Творча робота (в т.ч. есе) 20 - - - - - - - - 

12 ІНДЗ 30 30 

Макс. кількість балів за видами поточного 
контролю   (МВ) 

- - 58 - 135 - 73 - 88 

Максимальна кількість балів: 354 

Розрахунок коефіцієнта: Фактична кількість балів, отриманих студентом 
за видами поточного контролю 60/354=0,169 

 

6.2  Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 
Різновидами самостійної роботи є:  

 вивчення лекційного матеріалу;  
 самостійне опрацювання за відповідними темами окремих питань з 

навчальної дисципліни;  
 робота з рекомендованою основною і додатковою літературою;  
 підготовка доповідей, підготовка до обговорень за відповідними темами на 

семінарських заняттях;  
 підготовка творчих робіт (есе, виступу на конференції та ін.);  
 систематизація теоретичних та практичних знань перед модульними 

контрольними роботами та заліком.  
Контроль виконання самостійної роботи відбувається при обговореннях на 

семінарах, при написанні модульних контрольних робіт, екзамену. 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 
Бали 

1 Соціальні інститути сім'ї, освіти, релігії та ЗМІ. 
Соціальні інститути держави, права та моралі. 3 5 

2 Ринок як соціальний інститут. Специфічні риси 
безробіття в Україні. Менеджмент і соціологія. 3 10 

3 Суть подвійного характеру функцій конфлікту. 
Головні механізми виникнення між групових 
конфліктів сучасності. Основні форми розв’язання 
соціальних конфліктів. 

3 10 

4 Молодіжна субкультура. Рівні функціонування 
молодіжної свідомості. Прояви державної молодіжної 
політики. 

4 5 

5 Методи збирання та аналізу соціологічної інформації: 
опитування, аналіз документів, спостереження 
експеримент, соціометрія.  

4 10 

6 Марксистський підхід до розуміння взаємозв’язку 3 10 
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способу виробництва матеріальних і духовних благ і 
соціально-класовою структурою суспільства. Підхід 
М.Вебера до впливу релігійно-етичних настанов на 
формування моделей економічної поведінки. 

7 Поняття системи освіти та її соціальні 
характеристики. Структура системи освіти в Україні, 
її основні складові. Формальний, неформальний та 
інформальний сектори системи освіти 

3 10 

8 Попередження та розв’язання конфліктів. Концепції 
девіантної поведінки: біологічні (Ц.Ламброзо, 
У.Шелдон), психологічні (З.Фрейд, Селлінг, Міллер), 
соціологічні (Е.Дюркгейм, С.Шоу, Д.Маккей, 
Р.Мертон) 

3 10 

 Разом  26 70 

 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) є видом 
позааудиторної індивідуальної роботи студента навчального, навчально-

дослідницького або проектно-дослідницького характеру, яке використовується в 
процесі вивчення програмного матеріалу навчального курсу, має на меті 
поглиблення, систематизацію, узагальнення та закріплення знань, які студенти 
отримують у процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці і 
завершується обов’язковим звітом щодо його виконання.  

ІНДЗ спрямоване на дослідження і стислий опис ситуації, який прагнуть 
сформувати безпосередньо після завершення дослідження. Завдання можуть 
формулюватися у вигляді економічних і соціальних  результатів, рішень щодо 
соціальних та екологічних проблем тощо. Виконується у вигляді соціологічного 
дослідження. 

Основні етапи виконання ІНДЗ: 

1. Підготовчий: розробка програми і робочого плану. 
2. Польовий: збір інформації; обробка інформації. Проведення КСД. 
3. Етап інтерпретації та узагальнення зібраних даних: оцінка результатів. 
4. Оформлення ІНДЗ у вигляді реферату чи електронної презентації. 
5. Подання роботи на кафедру. 
6. Захист ІНДЗ. 

Кожному студенту викладач призначає наукову соціальну проблему 
(реальна життєва ситуація, що містись соціальне протиріччя і вимагає 
цілеспрямованих дій для її вирішення). Студент складає план ІНДЗ, контролює 
дотримання графіку виконання. 

 

Орієнтовна тематика ІНДЗ 

 

1. Перспективи вступу України до НАТО. 
2. Україна на шляху до входження в Європейський Союз: міф чи реальність. 
3. Внесення змін до конституції України як запорука політичної стабільності 

держави і суспільства. 
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4. Впровадження «відкритих списків» кандидатів на виборах до Верховної Ради 
і місцевих органів самоуправління: шлях відповідальності влади перед 
народом чи політичний піар. 

5. Роль «майдану» в виборах президента України: випадковість чи 
закономірність українського політикуму. 

6. Причини нестабільності банківського сектору економіки в останні роки і її 
прояви в настроях українського суспільства. 

7. Падіння і знецінення національної валюти як один з чинників зниження 
добробуту населення України. 

8. Проблеми формування єдиної української еліти. 
9. Занепад «культури села»: шляхи виходу із кризи. 
10. Російська мова – державна мова: перспектива введення до основного закону 

України. 
11. Мовне середовище у національних вищих навчальних закладах України на 

поч. XXI ст. 
12. Інтернет: універсальне джерело знань чи всесвітня «наркотична» павутина. 
13. Проблеми формування соціального і особистісного статусу української жінки 

– керівника. 
14. Працююча жінка як головний чинник фінансової стабільності сім’ї. 
15. Доступність соціального житла для молодої сім’ї. 
16. Вплив соціальних інститутів освіти на формування молодого покоління 

України. 
17. Вплив неформальних молодіжних об’єднань на формування молодої людини 

як особистості. 
18. Ведення здорового способу життя як альтернатива тютюнопалінню, 

алкоголізму і наркотикам. 
19. Реклама цигарок і алкогольних напоїв в мас-медіа і пропагування їх серед 

молоді. 
20. Фінансова і правова незахищеність найманих працівників на приватному 

підприємстві. 
21. Введення трудового контракту як гарантії правової захищеності працівника 

на підприємстві (установі). 
22. Проблеми взаємовідносин роботодавців і працівників на підприємствах 

державної форми власності. Шляхи подолання конфліктів. 
23. Попередження та розв’язання конфліктів між керівниками і підлеглими у 

невиробничих колективах. 
24. Безробіття молоді в Україні і шляхи його подолання. 
25. Легалізованість сектантських релігійних організацій в Україні і їх вплив на 

релігійну свідомість громадян. 
26. Вплив масової культури на формування духовних цінностей нації. 
27. Насильство в сім’ї та шляхи його подолання. 
28. Насильство у школі та шляхи його подолання. 
29. Масові розлучення як фактор соціальної нестабільності в суспільстві. 
30. Матеріальна незахищеність молодої сім’ї та шляхи її подолання. 
31. Легалізованість абортів в Україні. 
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32. Впровадження медичного страхування в Україні як чинник розв’язання 
соціальних проблем у сфері охорони здоров’я. 

33. Правова і кримінальна відповідальність лікарів і педагогів за «корпоративні 
злочини». 

 

6.3  Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 
Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульно-

рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної 
звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи 
оцінювання рівня знань, умінь та навичок, розширення кількості підсумкових 
балів до 100. 

Оцінка за кожний змістовий модуль включає бали за поточну роботу 
студента на семінарських заняттях, за виконання індивідуальних самостійних 
завдань, за модульну контрольну роботу. Виконання модульних контрольних 
робіт здійснюється в електронному вигляді або з використанням роздрукованих 
завдань. Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 
вивчення навчального матеріалу змістового модуля. 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 
методи: 

а) Методи усного контролю: робота в малих групах, інтерактивні 
презентації, індивідуальний контроль, брифінг, дискусія, розгляд 
проблемних питань, фронтальне (комбіноване) усне опитування, 
колоквіум, ігрові ситуації, контрольна співбесіда з проблеми модуля, 
тренінг, підбір власної бібліотеки, складання тез. 

б) Методи письмового контролю: вхідні тести, соціопедагогічний практикум, 
контрольна робота, розробка графіків, таблиць, схем, діаграм, презентація 
соціального проекту, міні-диктант з визначення термінів, контрольна 
робота, творчі (дослідницькі) завдання, підготовка письмових відповідей 
на проблемні питання. 

в) Комп’ютерного (дистанційного) контролю: мережеве навчання, 
консультаційного форуму, практичних робіт в асинхронному режимі, 
навчального проекту (моделювання політичного процесу чи явища) в 
синхронному режимі, хмарні технології, заняття з представленням  знань 
та умінь моделі кореспондентського навчання, проект з залученням 
SMART- технологій. 

г) Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 
самоаналіз.  

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти дисципліни 
(п. 7), де зазначено види контролю і кількість балів за видами. Систему 
рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у 
національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано нижче у таблицях.  
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Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 

№  Вид діяльності Кількість балів 

1 Відвідування лекційних занять 0-14(разом 0-14) 

2 Усна відповідь на семінарському занятті/ 
письмова відповідь на практичному занятті 

0-10 (разом 0-140) 

3 Самостійна робота 0-05 (разом 0-70) 

4 МК 0-25 (разом 0-100) 

 Підсумковий бал 0-354 

 Коефіцієнт 0,169 

 

 

6.4  Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання  

Змістовний контроль закінчується письмовою контрольною роботою.  
Підсумковий контроль (екзамен) закінчується письмовою контрольною 

роботою – максимальна кількість балів – 40. Для допуску студента до 
підсумкового семестрового контролю (екзамену) сума набраних балів за 1 - 3 

поточні рубіжні модулі повинна становити як мінімум 35 балів. 
 

Критерії оцінювання:  

37-40 б. В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно 
та аргументовано його викладає під час усного виступу, глибоко та 
всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу .  
25-36 б. Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його 

викладає під час усного виступу, в основному розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при 
цьому обов’язкову літературу.  
Але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та 
аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та 
незначні помилки.  

15-24 б. В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний 
зміст під час усного виступу, але без глибокого всебічного аналізу,  
обґрунтування та аргументації, без використання необхідної 
літератури, допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та 
помилки.  

5-14 б. Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, 
поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час 
усного виступу, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та 
практичних завдань,  допускаючи при цьому суттєві неточності. 

0-4 б. Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст 
більшості питань теми під час усних виступів та письмових 
відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки.  

перелік допоміжних матеріалів – відсутній 
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Форма підсумкового контролю: 
№ п/п питань Кількість питань Кількість балів 

1 1 10 

2 1 10 

3 1 10 

4 10 тестів 10 

Всього 4 питання 40 балів 

 

6.5 Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю  
 

Питання на іспит 
Орієнтовний перелік питань до макромодулю «Основи соціології» (1-2 питання) 

1. Структура соціологічного знання.  
2. Об'єкт та предмет соціології. Предметна специфіка соціології. 
3. Соціологія в системі суспільствознавства та її співвідношення і зв'язок з 

іншими науками. 
4. Основні поняття соціології.  
5. Функції соціології. 
6. Основні етапи становлення та розвитку соціології як науки. 
7. Соціологічна думка в Давній Греції (Платон, Аристотель). 
8. Соціальний утопізм епохи Відродження (Т.Мор, Т.Кампанела). 
9. Теорія суспільного договору в Новий час (Т.Гоббс, Г.Гроцій, Ж.Ж.Руссо). 
10. Позитивізм О.Конта. 
11. Соціологічні погляди Г. Спенсера. 

12. Класова теорія і соціально-економічні формації К.Маркса. 
13. «Соціологізм» Е.Дюркгейма: концепція соціального факту та аномії. 
14. «Розуміюча» соціологія М. Вебера. концепція соціальної дії та ідеальних 

типів. 
15. Соціологічна концепція П.Сорокіна. 
16. «Формальна соціологія» Г Зіммеля.  
17. Концепція циркуляції еліт В Паретто. 
18. Соціологічні концепції Т.Парсонса. 
19. Символічний інтеракціоналізм Дж.Міда. 
20. Емпірична соціологія XX ст. (Чиказька школа в США) 
21. Розвиток соціології в Україні. 
22. Поняття про суспільство. 
23. Типологізація суспільства. 
24. Суспільство як цілісна система. 
25. Складові елементи соціальної системи. 
26. Структура соціальної системи Класифікація соціальних систем.  
27. Поняття соціальної структури суспільства.  
28. Типологія елементів соціальної структури. 
29. Поняття соціальної стратифікації. Поняття про середній клас. 
30. Соціальні ролі та статуси. 
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31. Соціальні групи та соціальні спільноти. 
32. Поняття соціального інституту. Соціальні інститути як засоби організації, 

управління та регулювання системи суспільних відносин. 
33. Структура соціальних інститутів та механізми їхнього функціонування. 
34. Поняття соціальної організації. Структура соціальних організацій. 
35. Типологія соціальних організацій. 
36. Функції соціальних організацій. 
37. Поняття та сутність соціальних змін. 
38. Види соціальних змін (відкриття, винахід, інновація, дифузія // 

функціональні, реформістські, революційні, модернізаційні, 
трансформаційні, кризові).  

39. Зміст поняття «соціальних процесів». 
40. Класифікація   соціальних   процесів   (кооперація,   конкуренція,   

пристосування,   конфлікт, асиміляція, амальгамація). 
41. Природа та причини виникнення соціальних рухів.  
42. Типи соціальних рухів (експресивні, утопічні, реформістські, 

революційні). 
43. Біологічні, економічні та культурні засади соціального життя. 
44. Соціальні ліфти – загальна характеристика та роль в житті суспільства. 
45. Соціальна характеристика явища легальності, легітимності. 
46. Поняття про особистість в соціології. 
47. Соціалізація особистості: фактори, механізми та інститути соціалізації 
48. Людина в процесі соціалізації: завдання, етапи , результати. 
49. Основні концепції особистості («homo sapiens» - «homo divinus» - «homo 

faber» - «homo affectus» - «homo divisus») в історично-соціальній динаміці 
та їх вплив на сучасне розуміння феномену особистості. 

50. Основні характерні риси особистості (самосвідомість, ціннісні орієнтації, 
соціальні відносини, автономність) та їх вплив на розвиток людини та 
суспільства. 

51. Потреби та інтереси в житті людини й суспільства. Ієрархія потреб та її 
вплив на цивілізаційний розвиток людства. 

52. Особистість в системі соціальних зв’язків та відносин. Соціальні 
регулятори діяльності та проблеми девіантної поведінки. 

53. Поняття про соціальну девіацію. 
54. Поняття про соціальну норму та патологію. 
55. Поняття про соціальне та соціологічне дослідження. 
56. Основні етапи соціологічного дослідження. 
57. Типологія соціологічних досліджень. 
58. Якісні та кількісні методи соціологічного дослідження.  
59. Соціологічне опитування. 
60. Види опитувань: анкетування, інтерв'ю; тестування, соціометрія, експертне 

оцінювання, фокус-група). 
61. Специфіка соціометричного дослідження. 
62. Програмування соціологічного дослідження. 
63. Методологічна частина програми соціологічного дослідження. 
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64. Процедурна (методична) частина програми соціологічного дослідження. 
65. Місце та роль соціології в розбудові сучасного соціального життя. 

 

Орієнтовний перелік питань до макромодулю «Галузеві соціології» (3 питання) 
1. Сім’я як мала соціальна група та соціальний інститут. Функції сім’ї у 

суспільстві. 
2. Шлюб як соціальний інститут. Проблеми стійкості шлюбу. 
3. Освіта як об'єкт та предмет вивчення соціології. 
4. Об’єкт, предмет, завдання, практичне значення досліджень соціології 

молоді.  
5. Соціологія молоді як спеціальна соціологічна теорія.  
6. Соціальний портрет молодого покоління в Україні. Ціннісні орієнтації 

сучасної молоді. 
7. Сутність конфлікту, його види та функції у суспільстві.  
8. Порівняльний аналіз основних соціологічних концепцій конфлікту. 
9. Конфлікти у перехідних суспільствах та шляхи їх подолання. 
10. Соціологічна інтерпретація релігії, її місце і роль у суспільстві.  
11. Релігія як соціокультурний інститут, рівні соціологічного аналізу.  
12.Релігійні групи та релігійні організації. Церква (еклесія) як соціальний 

інститут та соціальна організація. 
13. Взаємозв'язок окремих дисциплін гуманітарного циклу з соціологією 

гендеру. 
14. Фемінні та маскулінпі тенденції сучасного суспільства. 
15. Сутність та роль гендерних стереотипів, тенденцію до їх змінювання в 

сучасному суспільстві. Сучасні прояви гендерних стереотипів. 
16.Предмет, об’єкт і функції етносоціології. 
17. Нація як предмет дослідження етносоціології. 
18. Предмет, категорії та функції соціології політики. 
19. Політика як соціальне явище та соціальний інститут. 
20. Політичні реалії сучасної України. Становлення громадянського 

суспільства і формування ліберально-демократичної правової держави. 
21. Предмет соціології культури та її функції. 
22. Народна та елітарна культура. Масова культура. 

23. Особливості національної культури у контексті відродження українського 
соціуму. 

 

6.6  Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 

відмінно /А 100-90 

добре /B 

добре /C 

82-98 

75-81 

задовільно /D 

задовільно /E 

69-74 

60-68 

незадовільно /FX 

незадовільно /F 

34-59 

0-34 



27 

 

7. Навчально-методична картка дисципліни  
 

Разом: 120 год., із них: лекції – 28 год., семінари/практичні заняття –  14/14 год., модульний контроль – 8 год., 
самостійна робота – 26 год., семестровий контроль – 30 год. 

 
Семестр  
Тиждень 1-3 4-7 8-11 12-15 
Модулі 
(назви, 

бали) 

Змістовий модуль 1 

Вступ до соціології. 
Історія 

 

Змістовий модуль 2  Основи загальної соціологічної теорії. 
Методологія і техніка соціологічних досліджень 

Змістовий модуль 3. Теоретичні моделі 
соціальних інститутів. 

Змістовий модуль 4. Соціологічні теорії 
науки, освіти та соціальних спільнот. 

Теорії управління соціальними 
процесами 

К-ть 
балів 

за 
модуль 

58 балів 135 балів 73 балів 88 балів 

Теми 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Лекції 
(теми,  
бали) 

Соціологія 
як наука 
(1 бал) 

Історія 
становлення 
і розвитку 
соціології 

(1 бал) 

Суспіль-

ство як 
со-

ціальна 
система 
(1 бал) 

Соціальна 
структур-

ра 
суспіль-

ства та 
страти-

фікація 
(1 бал) 

Особис-

тість в 
системі 

суспільних 
відносин 

(1 бал) 

Програма 
соціологі-

чного 
дослідже-

ння, її 
структура 
та функції 

(1 бал) 

Основні 
методи 

збору соці-
ологічної 

інформації 
(1 бал)  

Теоретич-

ні засади 
галузевих 
соціолог-

гій. 
Соціоло-

гія 
культури 

(1 бал) 

Соціологія 
релігії і 
моралі. 
(1 бал)  

Соціологія 
політики 

(1 бал) 

Економічна 
соціологія 

(1 бал) 

Соціологія 
науки й 
освіти 
(1 бал) 

Соціологія 
сім’ї і 
молоді 
(1 бал) 

Соціоло-

гія 
праці й 
управ-

ління 
(1 бал) 

Соціоло-

гія 
конфлік

тів, 
злочин-

ності та 
девіант-

ної 
поведін

ко 
(1 бал) 

Семінар
ські/ 

практич
ні 

заняття 

(теми, 
бали) 

Основні 
категорії і 

закони 
соціолог-

гії. 
Функції 
соціаль-

ної науки. 
(10 балів) 

Історія 
соціологічної 

думки. 
Характерні 
риси. (10 

балів) 

Поняття 
та 

ознаки 
сус-

пільства
Типоло-

гізація 
сус-

пільств. 
(10 

Стратифі-
каційна 
система. 
Середній 

клас: 
ознаки, 
функції 

(10 балів) 

Поняття 
особистості 

Теорія 
соціальних 

ролей. 
Соціаліза-

ція (10 
балів) 

Соціологіч-

не 
дослідже-

ння: види, 
етапи. 

Програма 
соціологіч-

ного 
дослідже-

ння, її 

Методи 
збирання та 

аналізу 
соціологіч-

ної 
інформації. 
(10 балів) 

Теоретич
ні засади 
галузевих 
соціолог-

гій. 
Соціо-

логія 
культури 
(10 балів) 

Соціологія 
релігії і 
моралі. 

(10 балів) 

Соціологія 
політики 

(10 балів) 

Економічна 
соціологія 
(10 балів) 

Соціологія 
науки й 
освіти  

(10 балів) 

Соціологія 
сім’ї і 
молоді 

(10 балів) 

Соціо-

логія 
праці й 
управ-

ління 
(10 

балів) 

Соціо-

логія 
конф-

ліктів, 
злочин-

ності та 
девіант-

ної 
пове-

дінки 
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балів) структура 
та функції 
(10 балів). 

(10 

балів) 

Самост
ійна 

робота 

Самостійна робота  
(10 балів) 

Самостійна робота (35 балів) Самостійна робота (15 балів) Самостійна робота (10 балів) 

Види 
поточн

ого 
контро

лю 
(вид, 
бали) 

Модульна контрольна 
робота 

(25 балів) 

Модульна контрольна робота 

(25 балів) 
Модульна контрольна робота 

(25 балів) 
Модульна контрольна робота 

(25 балів) 

ІНДЗ 30 балів 

Підсум
-ковий 
контро

ль 
(вид, 
бали) 

Екзамен (40 балів) 
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8. Рекомендовані джерела 

а) джерела, які наявні у бібліотечних фондах Університету, основна 
література: 

1. Байрак І.Р. Соціологія [Текст] : навч. посібник / за заг. ред. В. Ф. Ятченка ; 
Навчально-науковий природничо-гуманітарний інститут Національного 
університету біоресурсів і природокористування України. - Київ : Міленіум, 
2010. - 394 с. 

2. Барвінський  А. О. Соціологія : курс лекцій для студентів вищих 
навчальних закладів / А. О. Барвінський ; рецензент: О. Ю. Щербина-Яковлева, 
В. О. Цикін. - Київ : Центр навчальної літератури, 2005. - 328 с.  

3. Борисова Ю.В. Методологія та методи соціальних досліджень [Текст] : 
навч. посібник / Ю. В. Борисова. - київ : ДЦССМ, 2003. - 216 с. 

4. Василенко П.М. Соціальна термінологія : словник-довідник / П. М. 
Василенко, В. С. Васильченко, В. М. Галицький, П. В. Швець. - Київ : Знання 
України, 2007. - 367 с. 

5. Вербець В.В. Соціологія [Текст] : курс лекцій / В. В. Вербець, О. А. Субот, 
Т. А. Христюк. - Київ : Кондор, 2009. - 550 с. 

6. Гловатий Н.Ф. Социология молодежи [Текст] : курс лекций / Н. Ф. 
Головатый. - Київ : МАУП, 1999. - 224 с. 

7. Городяненко В. Г. Социологический практикум : учебно-методическое 
пособие / В. Г. Городяненко ; ред. Т. В. Тихонович ; рецензент: В. И. Волович, Е. 
Я. Якуба. - Киев : Издательский центр "Академия", 1999. - 160 с. 

8. Гречинський А. Соціоніка про людину. Кн. 1. Знайди гармонію в житті / А. 
Гречинський, Т. Педан. - Київ : Задруга, 2002. - 370 с. 

9. Дворецька Г.В. Соціологія : навчальний посібник / Г. В. Дворецька ; ред. І. 
О. Соломарський ; Міністерство освіти України, Київський національний 
економічний університет. - Київ : КНЕУ, 1999. - 338 с. 

10. Краткий словарь по социологии / ред.: Д. М. Гвишиани, Н. И. Лапин 
; сост.: Э. М. Коржев, Н. Ф. Наумов. - Москва : Политиздат, 1989. - 479 с. 

11. Кузьменко Т.М. Соціологія : навчальний посібник / Т. М. Кузьменко 
; Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка. - Київ : Центр учбової літератури, 2010. - 320 с. 

12. Купрій Т.Г. Соціологія [Текст] : схеми, таблиці, діаграми, графіки : 
навчальний посібник/Т. Г. Купрій ; Київський університет імені Бориса 
Грінченка, Київський ун-т ім. Б. Грінченка, Інститут лідерства та соціальних 
наук. - Київ : Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2011. - 160 с. 

13. Лукашевич Н.П. Социология : учебное пособие / Н. П. Лукашевич, 
Н. В. Туленков ; Міжрегіональна академія управління персоналом. - Київ : 
МАУП, 1998. - 274 с. 

14. Лукашевич М.П. Соціалізація : виховні механізми і технології / М.П. 
Лукашевич. - Киiв : [б. в.], 1998. - 112 с. 

15. Нестуля О.О. Соціологія: практикум. Модульний варіант [Текст] : 
навчальні посібники / О. О. Нестуля. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 
269. с.  
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16. Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження : курс лекцій / Н. 
В. Паніна. - Київ : Наукова думка, 1996. - 232 с. 

17. Піча В.М. Соціологія: загальний курс [Текст] : навчальний посібник 
для студ. вищ. навч. закл. / Піча В. М. - Київ : Каравела, 1999. - 248 с. 

18. Погорілий О.І. Соціологічна думка ХХ століття. [Текст] : навч. 
посібник / О. І. Погорілий. - Київ : Либідь, 1996. - 224 с. 

19. Подольська Є. А.  Соціологія : 100 питань – 100 відповідей [Текст] : 
навчальний посібник / Є. А. Подольська, Т. В. Подольська. - Київ: Фірма ІНКОС, 
2009. - 352с 

20. Жоль К.К. Соціологія [Текст] : навч. посібник для вузів / К. К. Жоль. 
- Київ : Либідь, 2005. - 440 с. 

21. Попова І.М. Соцiологiя. Пропедевтичний курс : підручник для 
студентів вищих навчальних закладів / I. М. Попова. - Київ : Тандем, 1996. - 271 

с.  
22. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги [Текст] = The open 

society and its enemies / К. Поппер. - Київ : Основи, 1994. -444с. 
23. Примуш М.В. Загальна соціологія : навчальний посібник / М. В. 

Примуш. - Київ: Професіонал, 2004. - 590 с.  
24. Пшеничнюк О.В. Соціологія : посібник для підготовки до іспитів / О. 

В. Пшеничнюк, О. В. Романовська. - Вид. 4-те, стереотипне. - Київ : Паливода А. 
В., 2008. - 172 с. 

25. Радугин А.А. Социология : курс лекций / А. А. Радугин, К. А. 
Радугин ; рецензент Ю. А. Ярецкий ; Московский государственный университет 
имени М. В. Ломоносова, Институт государственного управления и социальных 
исследований, Воронежская государственная архитектурно-строительная 
академия. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Центр, 1996. - 208 с.  

26. Ричков, М. О. Соціологія [Текст] : учебник / М. О. Ричков ; Державна 
податкова адміністрація України. Академія державної податкової служби 
України. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. - 224 с., 

27. Ручка А.О. Курс iсторiї теоретичної соцiологiї : навчальний посібник 
/ А. О. Ручка , В. В. Танчер. - Київ : Наукова думка, 1995. - 223 с. 

28. Семигіна Т. Словник із соціальної політики / Т. Семигіна. - Київ : 
Києво-Могилянська академія, 2005. - 253 с. 

29. Система социологического знания [Текст] / сост. Г. В. Щёкин. - 4-е 
изд., стереотип. - київ : МАУП, 2011. - 207 с.  

30. Современная западная социология : словарь / сост. Ю. Н. Давыдов, 
М. С. Ковалева, А. Ф. Филиппов. - Москва : Политиздат, 1990. - 432 c.  

31. Социологический справочник / сост.: В. И. Тарасенко, В. И. 
Паниотто, А. И. Вишняк ; под общ. ред. В. И. Воловича. - Киев : Политиздат 
Украины, 1990. - 382 с. 

32. Социология : учебник / В. Н. Лавриненко [и др.] ; под ред. проф. В. 

Н. Лавриненко. - Москва : Культура и спорт ; Москва : ЮНИТИ, 1998. - 349 с. 
33. Социология : учебник для вузов / ред. В. Н. Лавриненко. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Москва : Юнити, 2000. - 407 с. 

http://ek.kubg.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=KUBG&P21DBN=KUBG&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%9C%2E%20%D0%9E%2E
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34. Социология [Текст] : энциклопедия / [Сост.: Грицанов А.А. и др.]. - 
Минск : Кн. дом, 2003. - 1311 с.  

35. Социология: наука об обществе : учеб. пособие для студентов вузов / 
В. П. Андрущенко, В. И. Волович, Г. Т. Головченко ; под общ. ред.: Андрущенко 
В. П., Горлача Н. И. - Харьков : Изд-во ин-та востоковедения и междунар. 
отношений, 1996. - 688 с. 

36. Соціологічна думка України : навчальний посібник / М. В. 
Захарченко, В. Ф. Бурлачук, М. О. Молчанов, В. П. Степаненко . - Київ : Заповіт, 
1996. - 423 с.  

37. Соціологія : курс лекцій / О. М. Семашко, Н. Й. Черниш ; ред. В. М. 
Піча. - Київ : Заповіт, 1997. - 344 с. 

38. Соціологія : модульний курс : навчальний посібник. - Харків : 
Торсінг плюс, 2009. - 351 с. 

39. Соціологія : навчальний посібник / за ред. С. О. Макеєва. - 3-тє вид., 
стереотип. - Київ : Знання, 2005. - 454 с. 

40. Соціологія : навчальний посібник / М. В. Антоненко, І. Р. Байрак ; 
ред. В. Ф. Ятченко ; рецензент М. М. Кисельов. - Київ : Міленіум, 2014. - 398 с. 

41. Соціологія : навчальний посібник / упоряд. П. П. Марчук. - 

Тернопіль : Астон, 1998. - 300 с 

42. Соціологія : підручник / В. П. Андрущенко [та ін.] ; ред.: В. П. 
Андрущенко, М. І. Горлач. - 3-тє вид., перероб. і доп. - Київ ; Харків : Єдинорог, 
1998. - 624 с.  

43. Соціологія [Текст] : підручник для вищих навч. закладів / В. Г. 
Городяненко [та ін.] ; ред. В. Г. Городяненко. - 3-тє вид., перероб. і доп. - Київ : 
Академія, 2008. - 544 с. 

44. Соціологія [Текст] : словник термінів і понять / Упоряд. Білецький Є. 
А., Дебой В. М., Козловець М. А. та ін. - Київ : Кондор, 2006. - 370 с. 

45. Соціологія: короткий енциклопедичний словник [Текст] / В. І. 
Волович, В. І. Тарасенко, М. В. Захарченко ; ред. В. І. Волович. - Київ : Укр. 
Центр духовн. культури, 1998. - 736 с. 

46. Тощенко Ж.Т. Социология [Текст] : общий курс / Ж.Т. Тощенко. - 

Москва : Прометей, 1994. - 383 с.  
47. Українське суспільство на шляху перетворень: західна інтерпретація 

[Текст] / ред. В. Ісаїв ; пер. А. Ю. Іщенко. - Київ : КМ Академія, 2004. - 360 с.  
48. Черниш Н.Й. Соціологія [Текст] : підручник за рейтингово-

модульною системою навч. вид. 5-те, перероб. і допов. / Н. Й. Черниш. - вид. 5-

те, перероб. і допов. - Київ : Знання, 2009. - 468 с. 
49. Шаповал М.Загальна соціологія [Текст] / М. Шаповал. - 3-тє вид. - 

Київ : Центр духовної культури, 1996. - 368 с. 
50. Юрій М. Ф. Соціологія [Текст] : підручник / М. Ф. Юрій. - Київ : 

Дакор, 2005. - 552 с. 
51. Юрій М.Ф. Соціологія [Текст] : підручник / М.Ф. Юрій. - Київ : 

Кондор, 2009. - 287. с. 
52. Якуба О.О. Соцiологiя : навчальний посiбник / О. О. Якуба. - Харків : 

Константа, 1996. - 192 с. 



32 

 

 

в) додаткова література:  
1. Американская социологическая мысль: Тексты /Под ред. В. И. Добренкова. 

— М., 1994. 
2. Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. – 

М., 1995. 
3. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по 

социологии знания. - М., 1995. 
4. Бергер П. Приглашение в социологию: Гуманистическая перспектива. - М., 

1996. 

5. Бурдье П. Начала. - М., 1994. 
6. Вебер М. Избранные произведения. - М.1990 

7. Городяненко В. Г. Историография социологии: Учеб., пособие. — 

Днепропетровск, 2000. 
8. Гоулднер А.У. наступающий кризис западной социологии. – СПб, 2003. 
9. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. – Екатеринбург, 

1998. 

10. Девятко И.Ф. Модели объяснения и логика социологического 
исследования. – М., 1996. 

11. Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. - М., 1995. 
12. Економічна соціологія: Навч. посібник / В. М. Ворона, В. Є. Пилипенко та 

ін. — К., 1997. 
13. Захарченко М.В. Погорілий О.І. Історія соціології. Від античності до 

початку ХХ ст. - К., 1993 

14. Здравомыслов А.Г. Методология и процедура социологических 
исследований. – М., 1969.  

15. Іванов В. Ф. Соціологія масової комунікації: Навч. посібник. — К 1999.  
16. Ионин Л. Г. Социология культуры: Учеб. пособ.: Изд. 3-е, доп. — М., 2000. 
17. История буржуазной социологии первой половины ХХ века. - М., 1979. 
18. История буржуазной социологии ХIХ - начала ХХ века. - М., 1979. 
19. История теоретической социологии. // в 4 тт. – М., 2002. 
20. Капитонов Э.А. Социология ХХ века: история и технология. - Р-н-Д., 1995. 
21. Козер Л.А. Мастера социологической мысли. Идеи в историческом и 

социальном контексте. – М., 2006. 
22. Конт О. В поисках себя: личность и ее самосознание. – М., 1984 

23. Конт О. Открытие “Я”. – М., 1978 

24. Конт О. Социология личности. – М., 1967 

25. Кравченко А.И.Социология: Учеб. для вузов.-М. -  Екатеринбург, 2003. 
26. Кравченко А.И. Общая социология: Учебн. пособие для вузов. - М, 2001.  
27. Курбатов В.И. Современная западная социология. Аналитический обзор 

концепций. – Р-н-Д., 2001.  
28. Макеев С.А., Оксамитная С.Н., Швачко Е.В. Социальные идентификации и 

идентичности. - К., 1996. 
29. Миллс Ч.Р. Социологическое воображение. – М.: 1998. 
30. Михайлова Л. И. Социология культуры: Учеб. пособие. — М., 1999.  
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31. Немировский В.Г. Социология личности. – Красноярск, 1989 

32. Паніна Н. В. Технологія соціологічного дослідження. Курс лекцій.  – К., 
1996. 

33. Парсонс Т. О структуре социального действия. – М.: 2000. 
34. Парсонс Т. Система современных обществ. – М.: 1997. 
35. Политическая социология / Отв. ред. В. Н. Иванов, Г. Ю. Семгин. - М., 

2000 

36. Попова И.М. Социология. Введение в специальность. - К., 1998. 
37. Попова І. М. Соціологія: Пропедевтичний курс. – К., 1996.  
38. Практикум по прикладной социологии. – М., 1987.  
39. Радугин А.А. Социология. Курс лекций. - М., 1995. 
40. Ритцер Дж. Современные социологические теории. - СПб., 2002. 
41. Смелзер  Н. Социология. - М., 1994. 
42. Современная западная социология. Словарь. - М., 1990 

43. Соколов В.М. Социология нравственного развития личности. – М., 1986 

44. Сорокин П. Человек, цивилизация, общество. - М., 1992 

45. Социальная идентификация личности. – М., 1994 

46. Социологическая теория сегодня. - К., 1994. 
47. Социология. Основы общей теории. / Г.В.Осипов. - М., 1998. 
48. Теоретическая социология: Антология: в 2 ч. - М., 2002. 
49. Тернер Дж. Структура социологической теории. – М., 2005.  
50. Толстова Ю.Н. Измерение в социологии. – М., 1998. 
51. Фролов С.С. Основы социологии: Учебное пособие. - М., 1997. 
52. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. - СПб., 

2001. 

53. Хмелько В.Е. Номинальная шкала личностных качеств (опыт построения 
базового тезауруса). //Соц. исследования. – 1982. - № 2. С.58-69 

54. Человек и общество. Хрестоматия/ Под. Ред.С.А.Макеева. - К., 1999. 
55. Чурилов Н.Н. Планирование выборки в социологическом исследовании. – 

М., 1980. 
56. Штомпка П. Социология социальных изменений. - М., 1996. 
57. Энциклопедический социологический словарь. Общ. ред. акад. РАН 

Осипова Г.В. – М.: 1995 

58. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. - М., 1998. 
 

9. Додаткові ресурси  
 

9.1. Програмне забезпечення та Інтернет-ресурси:  
1. http://ihtik.lib.ru/dedic_natahaus_17yanv2008.html 

2. http://www.takebooks.com/ 

3. http://nehudlit.ru/books/ 

4. http://www.zipsites.ru/?n=4/1/ 

5. http://sci-lib.com/sociology 

6. http://www.socd.univ.kiev.ua/PUBLICAT/index.phtml 

7. http://www.people.nnov.ru/jg/soc.htm 

http://ihtik.lib.ru/dedic_natahaus_17yanv2008.html
http://www.takebooks.com/
http://nehudlit.ru/books/
http://www.zipsites.ru/?n=4/1/
http://sci-lib.com/sociology
http://www.socd.univ.kiev.ua/PUBLICAT/index.phtml
http://www.people.nnov.ru/jg/soc.htm
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8. http://www.univer.omsk.su/socsys/course.win.html 

9. http://www.socioline.ru/ 

10. http://www.soc4u.org.ua/editors/index.html 

11. http://socnet.narod.ru 

12. http://socium.fom-discurs.ru 

13. http://krizis.by.ru 

14. http://www.dailinet.ru 

15. http://daer.narod.ru 

16. http://christsocio.info 

17. http://www.sociology.kharkov.ua 

18. http://www.gender.univer.kharkov.ua 

19. http://www.soc.lib.ru/su/ 

20. http://www.indepsocres.spb.ru  

21. http://www.rubrikon.com 

9.2. Методичне забезпечення 

На заняттях і під час самостійній роботі студентів використовуються 
методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни, ілюстративні комп’ютерні 
дидактичні матеріали, які розроблені на кафедрі, а саме: 

1. Соціально-політичні студії: соціологія. Робоча навчальна програма. /Укл. 
Купрій Т.Г.– К.: Видавництво «Університет» КУ імені Бориса Грінченка, 
2019. –  34 с.  

2. Опорні конспекти лекцій. 
3. Навчальні посібники, підручники, навчально-методичні посібники, 

методичні рекомендації з курсу «Соціально-політичні студії: соціологія». 

4. Плани семінарських занять  та завдання для самоконтролю. 
5. Наочний роздатковий матеріал у вигляді таблиць та схем, діаграм, 

графіків; є у електронному варіанті. 
6. Тексти праць мислителів попередніх поколінь та сучасників, 

законодавчо-нормативні акти, статистичні дані (наявні у читальній залі 
та у електронному варіанті).  

7. Засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування, 
комплект друкованих завдань для підсумкового контролю).  

8. Збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) 
оцінювання навчальних досягнень студентів.  

9. Презентації.  
Викладання навчальної дисципліни забезпечується сучасними технічними 

засобами навчання, які побудовані на новітніх інформаційно-комунікаційних 
технологіях (мультимедійний комп’ютер, мультимедійний проектор, 
інтерактивний комплекс SMART Board, авторські засоби мультимедіа). 

 

http://www.univer.omsk.su/socsys/course.win.html
http://www.socioline.ru/
http://www.soc4u.org.ua/editors/index.html
http://www.osvita.org.ua/iresource/?ires_id=1091
http://www.osvita.org.ua/iresource/?ires_id=1090
http://www.osvita.org.ua/iresource/?ires_id=1481
http://www.osvita.org.ua/iresource/?ires_id=1381
http://www.osvita.org.ua/iresource/?ires_id=830
http://www.osvita.org.ua/iresource/?ires_id=2134
http://www.osvita.org.ua/iresource/?ires_id=411
http://www.osvita.org.ua/iresource/?ires_id=1092
http://www.soc.lib.ru/

	ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І Вступ до соціології. Історія
	ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ Основи загальної соціологічної теорії. Методологія і техніка соціологічних досліджень

