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Голова циклової комісії гуманітарних дисциплін 

                         (О.В.Неонета) 

31 серпня 2017 року 



 

1. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

 

Найменування показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів: 1,5 
Галузь знань 

24 Сфера обслуговування 
Нормативна 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 
 

Семестр 

Загальна кількість годин – 

45 год. 

7-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2,5 год. 

самостійної роботи 

студента – 3.1 год. 

Освітньо –

кваліфікаційний 

рівень: 

 

Молодший спеціаліст 

14 год. - 

Практичні, семінарські 

6 год. - 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

25 год. - 

Індивідуальні завдання 

Вид контролю - залік 

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загальної 

кількості годин: 

для денної форми навчання – 0,44.  



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: основною метою викладання курсу «Соціологія» є формування у 

студентів сукупності знань  про суспільство, про основні соціальні процеси 

та взаємодії, набуття ними навичок вивчення основних соціальних 

формувань, навчити застосовувати соціологічні знання до особистих 

соціальних ситуацій.  

Завдання: основними завданнями, що мають бути вирішені в процесі 

вивчення дисципліни, є засвоєння студентами основних принципів та 

інститутів соціального життя, а саме:  

− відмінностей соціального і біологічного в людині; 

− участі людини в соціальних взаємодіях і основних процесах; 

− відображення загально – соціальних законів, тенденцій в особистому, 

індивідуальному житті окремої особи. 

Студенти повинні знати:  

місце соціології в системі в суспільствознавства, її зв'язок з іншими науками, 

системи соціологічних знань та її елементи; значення соціології для 

розв’язання соціально – економічних і політичних проблем модернізації 

українського суспільства; поняття суспільства, суспільного життя, 

соціальних систем, соціальної структури суспільства, соціальної 

стратифікації, соціальної мобільності; знати соціальну взаємодію, контакт, 

соціальну норму та їх основні види, поняття соціальних відносин; сутність та 

призначення соціальних інститутів та їх основні види; поняття особи, 

індивіда, особистості, індивідуальності, процес соціалізації особи; соціальні 

функції сім’ї та роль держави у вирішенні демографічних проблем 

суспільства, основні види вільного часу. 

Студенти повинні вміти:  

− на основі аналізу державних нормативно – правових документів про 

суспільні об’єднання,програмних документів суспільних об’єднань, 

використовуючи критерії класифікації суспільних об’єднань та рухів, 

визначати тип конкретного суспільного об’єднання та його місце в 

соціальній структурі суспільства; 

− на основі аналізу результатів самоспостережень, використовуючи 

процедури соціологічного аналізу, встановлювати власний соціальний 

статус; 

− на основі аналізу результатів соціологічного дослідження, літератури про 

стратифікацію суспільства визначати його структуру та класифікувати 

характеристики розвитку суспільної системи конкретної держави; 



− на основі аналізу результатів соціологічного дослідження, 

використовуючи критерії класифікації та ознаки соціальних інститутів та 

спільностей, визначати їх функції в конкретній державі; 

− на основі аналізу виробничого завдання визначати мету емпіричного 

соціологічного дослідження; 

− залежно від визначеної мети обрати адекватну технологію соціального 

дослідження; 

− на основі аналізу результатів соціологічного дослідження, 

використовуючи базової ознаки і типологію суспільства, визначати тип 

суспільства у конкретній державі, його мобільність та маргінальність; 

− визначити стан і дієздатність трудового колективу.



 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. Соціологія як наука 

Тема 1.1 Предмет, об’єкт, структура та функція соціології 

Тема 1.2 Основні етапи історії соціологічної думки 

Розділ 2. Суспільство як соціальна система 

Тема 2.1 Суспільство, його структура та стратифікація 

Тема 2.2 Соціальна взаємодія, соціальні відносини та соціальний контроль 

Тема 2.3 Соціальні зміни та процеси 

Тема 2.4 Соціальні інститути суспільства 

Тема 2.5 Особистість у системі соціальних зв’язків 

Розділ 3. Соціальні та галузеві соціологічні теорії 

Тема 3.1 Соціологія праці та управління 

Тема 3.2 Соціологія особистості 

Тема 3.3 Соціологія сім’ї і вільного часу 

Розділ 4. Соціологічні дослідження 

Тема 4.1 Теорія і практика конкретних соціологічних досліджень



 

4. Структура навчальної дисципліни 
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Розділ 1. Соціологія як наука 8 2  2  4       

Тема 1.1 Предмет, об’єкт, 

структура та функція соціології 4 2  -  2       

Тема 1.2 Основні етапи історії 

соціологічної думки 4 -  2  2       

Розділ 2. Суспільство як 

соціальна система 20 8  -  12       

Тема 2.1 Суспільство, його 

структура та стратифікація 6 2  -  4       

Тема 2.2 Соціальна взаємодія, соц. 

відносини та соціальний контроль 4 2  -  2       

Тема 2.3 Соціальні зміни та 

процеси 4 2  -  2       

Тема 2.4 Соціальні інститути 

суспільства 2 -  -  2       

Тема 2.5 Особистість у системі 

соціальних зв’язків 4 2  -  2       

Розділ 3. Соціальні та галузеві 

соціологічні теорії 12 4  2  6       

Тема 3.1 Соціологія праці та 

управління 4 -  2  2       

 

Тема 3.2 Соціологія особистості 4 2  -  2       

Тема 3.3 Соціологія сім’ї і вільного 

часу 4 2  -  2       

Розділ 4. Соціологічні 

дослідження 5 -  2  3       

Тема 4.1 Теорія і практика 

конкретних соціологічних 

досліджень 5 -  2  3       

 

Усього годин 45 14  6  25       



5. Теми лекційних занять 
 

№  

з/п 

№ 

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1.  1. Розділ 1. Соціологія як наука 

Тема 1.1 Предмет, об’єкт, структура та функції соціології 
 

Тема лекції 1. Предмет, об’єкт, структура та функції соціології  

План 

1. Об’єкт та предмет соціології. Виникнення соціології як науки. 

2. Структура соціологічного знання. 

3. Функції та місце соціології в системі суспільствознавства, її зв’язок 

з іншими науками. 

2 

2.  3. Розділ 2. Суспільство як соціальна система 

Тема 2.1 Суспільство, його структура та стратифікація 
 

Тема лекції 3. Суспільство, його структура та стратифікація 

План 

1. Поняття суспільства, головні ознаки суспільства та структурні 

елементи 

2. Поняття соціальної структури суспільства: основні види та елементи. 

3. Соціальна стратифікація суспільства: поняття, форми, типи. 

4. Поняття та види соціальної мобільності. 

2  

3.  4. Розділ 2. Суспільство як соціальна система 

Тема 2.2 Соціальна взаємодія, соціальні відносини та соціальний 

контроль.  
 

Тема лекції 4. Соціальна взаємодія, соціальні відносини та соціальний 

контроль.  

План 

1. Поняття та механізми соціальної взаємодії. 

2. Соціальні відносини: поняття, механізми формування.  

3. Види соціальних відносин. 

2 

4.  5. Розділ 2. Суспільство як соціальна система 

Тема 2.3 Соціальні зміни та процеси. 
 

Тема лекції 5. Соціальні зміни та соціальні процеси  

План 

1. Поняття та види соціальних змін. Основні чинники соціальних змін. 

2. Соціологічні теорії соціальних змін. 

3. Поняття та класифікація соціальних процесів. 

2 

5.  6. Розділ 2. Суспільство як соціальна система 

Тема 2.5 Особистість у системі соціальних зв’язків 
 

Тема лекції 7. Особистість у системі соціальних зв’язків 

План 

1. Поняття особистості у соціології. Основні ознаки особистості. 

2. Соціальний статус та соціальні ролі особистості. Внутрішньорольові 

та міжрольові конфлікти, шляхи їх подолання. 

3. Соціалізація індивідів та її основні етапи. Структура процесу 

соціалізації. 

2 

6.  8. Розділ 3. Соціальні та галузеві соціологічні теорії 2 



Тема 3.2 Соціологія особистості.  
 

Тема лекції 9. Соціологія особистості як спеціальна соціологічна теорія  

План 

1. Поняття соціології особистості. 

2. Соціологічна структура особистості. Типологія особистостей у 

соціології.  

3. Рівень включеності особистості у соціальне середовище. 

4. Ціннісні орієнтації особистості. 

7.  9. Розділ 3. Соціальні та галузеві соціологічні теорії 

3.3 Соціологія сім’ї і вільного часу 
 

Тема лекції 10. Соціологія особистості. Соціологія сім’ї і вільного часу 

План 

1. Сім’я як соціальна група і соціальний інститут. Типи, форми і 

функції сім’ї. 

2. Виникнення і подолання внутрішньо сімейних конфліктів. 

3. Соціологія вільного часу. 

2 

 Разом  14 

 

6. Теми практичних занять – програмою не передбачено 

 

7. Самостійна робота 
№  

з/п 

№ 

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1.  1. Розділ 1. Соціологія як наука 

Тема 1.1 Предмет, об’єкт, структура та функції соціології 
 

Основні функції соціології як науки. Соціологія і проблеми наукового 

управління суспільством. Значення соціології для розв’язання соціально-

економічних і політичних проблем модернізації  українського 

суспільства.  

2 

2.  2. Розділ 1. Соціологія як наука 

Тема 1.2 Основні етапи історії соціологічної думки 
 

Розвиток соціологічної думки в Україні. Соціологія ХХ ст. Основні 

проблеми сучасної соціології.  

2 

3.  3. Розділ 2. Суспільство як соціальна система 

Тема 2.1 Суспільство, його структура та стратифікація 
 

Поняття соціальної структури суспільства. Соціальні спільноти. 

Соціальна стратифікація як центральне поняття при аналізі 

соціального. Соціальні групи. Соціальна еліта. 

4  

4.  4. Розділ 2. Суспільство як соціальна система 

Тема 2.2 Соціальна взаємодія, соціальні відносини та соціальний 

контроль.  
 

Соціальні норми, їх функції. Види норм. Соціальні санкції. Мораль і 

право як основні регулятори поведінки. 

2 

  5. 5. Розділ 2. Суспільство як соціальна система 

Тема 2.3 Соціальні зміни та процеси. 

Поняття та види соціальних змін. Основні чинники соціальних змін. 

Соціологічні теорії соціальних змін. Поняття та класифікація 

соціальних процесів. 

2 



  6. 5. Розділ 2. Суспільство як соціальна система 

Тема 2.4 Соціальні інститути суспільства  
 

Соціальні інститути як регулятори суспільних відносин. Соціальні 

інститути і соціальні групи. 

2 

   7. 6. Розділ 2. Суспільство як соціальна система 

Тема 2.5 Особистість у системі соціальних зв’язків 
 

Основні чинники та канали соціалізації особистості. Ціннісні 

орієнтації особистості. Суть і зміст девіантної поведінки. Види 

девіантної поведінки. 

2 

   8. 7. Розділ 3. Соціальні та галузеві соціологічні теорії 

Тема 3.1 Соціологія праці та управління 
 

Соціологія управління. Функції та види соціального управління. 

Складові соціального управління. Соціальне прогнозування в управлінні. 

2 

    9. 8. Розділ 3. Соціальні та галузеві соціологічні теорії 

Тема 3.2 Соціологія особистості 
 

Життєва позиція особистості та її життєвий шлях. Показники 

життєвої активності особистості. 

2 

    10. 9. Розділ 3. Соціальні та галузеві соціологічні теорії 

Тема 3.3 Соціологія сім’ї і вільного часу  

 

Студентська сім’я, її суттєві особливості. Основні види вільного часу. 

2 

    11. 10. Розділ 4. Соціологічні дослідження 

Тема 4.1 Теорія і практика конкретних соціологічних досліджень 
 

Програма соціологічного дослідження. Методологічний та 

процедурний розділи програми. Методи обробки соціологічної 

інформації 

 

 

3 

 Разом  25 

 
 

8. Теми семінарських занять 
№ з/п № 

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1.  2. Розділ 1. Соціологія як наука 

Тема 1.2 Основні етапи історії соціологічної думки 
 

Тема семінарського заняття 1. Основні етапи історії розвитку 

соціологічної думки 

План 

1.Витоки соціологічного знання 

2.О.Конт як засновник науки «соціологія» 

3.Класичний період у розвитку соціології др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.: 

основні течії і школи 

4.Становлення і розвиток соціологічної думки в Україні 

5.Соціологічні ідеї представників української соціологічної групи ХІХ – 

ХХ ст. 

6.Сучасна соціологія: основні напрями і проблеми 

2 

2.  7. Розділ 3. Соціальні та галузеві соціологічні теорії 

Тема 3.1 Соціологія праці та управління 
 

2 



Тема семінарського заняття 4. Соціологія праці та управління  

План 

1. Соціальні процеси у сфері праці. 

2. Трудовий колектив як соціальна спільнота. 

3. Соціальні функції трудового колективу. 

4. Застосування менеджерських методів і засобів праці та впливу на ріст 

ефективності, результативності праці. 

3.  10. Розділ 4. Соціологічні дослідження 

Тема 4.1 Теорія і практика конкретних соціологічних досліджень 
 

Тема семінарського заняття 5. Форми і засоби збору соціологічної 

інформації 

1. Особливості застосування жорстких методів збору соціологічної 

інформації. 

2. М’які методи збору соціологічної інформації. 

3. Соціологічний експеримент. 

4. Формування соціологічної вибірки. 

2 

 Разом  6 

 

9. Теми лабораторних занять – програмою не передбачено 

10. Індивідуальні завдання 

 
№ з/п 

Тема програми Зміст індивідуального завдання 
Форма 

контролю 

1.  Тема 1.2 Основні 

етапи історії 

соціологічної 

думки 

 

Підготувати реферати на теми: 
 

1. Класики європейської соціології кінця ХІХ – початку 

ХХ ст. 

2. М.Грушевський та українська соціологія. 

Індивідуальна 

перевірка 

2.  Тема 2.1 

Суспільство, його 

структура та 

стратифікація 

 

Підготувати реферати, мультимедійні презентації на 

теми: 
 

1. Постіндустріальне суспільство: позитивні й негативні 

риси. 

2. Проблема формування середнього класу в Україні. 

3. Теорія середнього класу. Середній клас в Україні і 

світі. 

Індивідуальна 

перевірка 

3.  Тема 2.3 

Соціальні зміни та 

процеси. 

Підготувати реферати на тему: 
 

Громадська думка в системі механізмів державного 

управління 

Індивідуальна 

перевірка 

4.  Тема 2.5 

Особистість у 

системі 

соціальних 

зв’язків 

Підготувати творчі проекти  на теми: 
 

1. Етнічна та національна ідентичність сучасної 

української молоді 

2. Студентське самоврядування як засіб соціалізації 

молоді 

3. Динаміка ціннісних орієнтацій української молоді 

Індивідуальна 

перевірка 

5.  Тема 3.1 

Соціологія праці 

та управління 

Підготувати реферати на теми: 
 

1. Механізми регуляції трудової поведінки.  

2. Трудова кар’єра як індивідуальна трудова 

мобільність. 

Індивідуальна 

перевірка 



6.  Тема 3.2 

Соціологія 

особистості. 

Підготувати доповіді, реферати на тему: 
 

Проблеми соціалізації особистості в сучасному 

українському суспільстві. 

Індивідуальна 

перевірка 

7.  Тема 3.3 

Соціологія сім’ї і 

вільного часу  

Підготувати реферати на тему: 
 

Проблеми студентської сімʼї в Україні та шляхи їх 

подолання. 

Індивідуальна 

перевірка 

8.  Тема 4.1 Теорія і 

практика 

конкретних 

соціологічних 

досліджень 

Підготувати реферати на тему: 
 

1. Прогнозування соціальних явищ та процесів. Методи 

соціологічного прогнозування. Соціометричний 

метод в соціології 

Індивідуальна 

перевірка 

 

10. Методи навчання 

 

− словесні (пояснення, лекція, інструктаж, пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний методи, метод проблемного викладання); 

− наочні (ілюстрація – схема, таблиця, портрет; демонстрація – навчальний 

фільм, мультимедійні файли); 

− практичні (самостійна робота на занятті та позааудиторна, підготовка доповіді, 

реферату, виконання практичних завдань, частково-пошуковий, дослідницький 

методи). 

11. Методи контролю 

 

Основними методами контролю знань, умінь та навичок студентів під час 

вивчення курсу «Соціологія»  є: 

− усне опитування; 

− письмова та практична перевірка (ККР, тестові завдання); 

− створення електронних презентацій; 

− виконання творчих проектів. 

Основними видами письмових робіт з навчальної дисципліни «Соціологія» є: 

− відповідь на поставлене в підручнику або викладачем запитання; 

− виконання самостійних творчих робіт (есе, створення проектів, підготовка 

доповідей, рефератів тощо); 

− тестування; 

− складання тестових завдань; 

− складання логічних схем, написання конспектів, робота з додатковою 

науковою, критичною та словниково-довідковою літературою та інші види 

робіт. 

Основними видами усних робіт з навчальної дисципліни «Соціологія»  є: 

− відповідь на поставлене в підручнику або викладачем запитання; 

− переказ; 

− обговорення дискусійного питання, вислову. 

Основними видами індивідуальної роботи студентів є: 

− підготовка інформаційних повідомлень, доповідей, рефератів за певною темою; 

− опрацювання наукової літератури за певною темою; 



− підготовка та захист проекту (з можливим використанням мультимедійних 

технологій) з метою висвітлення та представлення певного кола проблем, 

понять, явищ. 

                                        12. Методичне забезпечення 

1. Тексти лекцій. 

2. Завдання для семінарських занять. 

3. Завдання для самостійної роботи та методичні рекомендації для її виконання. 

4. Тести для перевірки знань студентів. 

5. Роздатковий матеріал. 

6. Засоби діагностики знань студентів. 

7. Критерії оцінювання знань студентів. 

8. Наочні посібники. 

9. Презентаційні матеріали. 

10. Електронний посібник. 

 

13. Рекомендована література 
 

Базова 

1. Соціологія. Електронний посібник / Укл. : Овчарова Т.Я. – К.: НМЦ 

«Укоопосвіта», 2011.  

2. Городяненко В. Г. Соціологія : підручник / В. Г. Городяненко [та ін.]; ред. В. Г. 

Городяненко. – К. : ВЦ «Академія», 2006. – 544 с. 

3. Соціологія:  Підручник  /  За  ред.  В.М.  Пічі. – Львів:  «Магнолія -Плюс», 

«Новий світ -2000», 2014. – 277 с 

4. Танчин І. З. Соціологія : навч. посібник / І. З. Танчин. – К. : Знання, 2008. – 351 с. 

5. Черниш Н. Й. Соціологія : підруч./ Н. Й. Черниш. – К. : Знання, 2009. – 468 с. 

 

Допоміжна: 

1. Лукашевич М. П. Соціологія праці : підручник для студ. вищ. навч. закладів / М. 

П. Лукашевич. – К. : Либідь, 2004. - 440 с. 

2. Лукашевич М. П. Соціологія сім'ї: теорія і практика : навч. посіб. / М. П. 

Лукашевич ; Ін-т підготов. кадрів Держ. служби зайнятості України. – К. : ІПК 

ДСЗУ, 2012. – 186 с.  

3. Москалюк М. Соціологія особистості (матеріали до лекції) / М. Москалюк. // 

Наукові записки. Серія: Філософія, 2010. – С. 185-189. 

4. Самыгин П.С. Девиантное поведение молодежи. / П.С. Самыгин – Ростов-на-

Дону, 2006. 

5. Тощенко Ж.Т. Соціологія праці. Підручник для вузів. / Ж.Т. Тощенко, Г.А. 

Цвєткова. – М.: Центр соціального прогнозування і маркетингу, 2012. – 464 с. 

 

14. Інформаційні ресурси 

1. http://www.irbis-nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України імені В. І. 

Вернадського. 

2. http://i-soc.com.ua – Інститут соціології НАН України. 

3. http://www.socd.univ.kiev.ua/uk/library – Бібліотека соціологічного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка  

4. http://www.ipiend.gov.ua – Інститут політичних і етнонаціональних досліджень 

ім. І.Ф. Кураса НАН України  



5. http://apspp.soc.univ.kiev.ua/index.php/home/index – Фаховий науковий журнал 

«Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки» 

6. http://www.ispu.npu.edu.ua/ – НПУ імені М.П. Драгоманова: Інститут соціології, 

психології та соціальних комунікацій  


