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Усього

Номер та назва навчальної теми

лекції

Кількість годин,
відведених на вивчення
навчальної дисципліни
з них:

Вид контролю

1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(денна форма навчання)

3 семестр
Тема № 1. Соціологія наука про
суспільство
Тема № 2. Суспільство як соціальна
система
Тема № 3. Соціальна
структура
суспільства та соціальна стратифікація
Тема № 4. Особистість в системі
соціальних зв’язків
Тема № 5. Соціальний контроль і
девіація
Тема 6. Ґендер як соціальний конструкт
Тема № 7. Ґендерна політика як об’єкт
соціально-правового аналізу
Всього за семестр № 3:

90 14 16
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12
16
-

-

60

залік

4

3. Методичні вказівки до семінарських занять
Тема № 1. Соціологія наука про суспільство
Семінарське заняття. Загальна характеристика соціології як навчальної
дисципліни
Навчальна мета заняття: закріплення теоретичного матеріалу про
соціологію: об’єкт, предмет, функції, категоріальний апарат, основні етапи
розвитку соціології та методи соціології, співвідношення соціології з іншими
науками.
Кількість годин - 2 години

1.
2.
3.
4.
5.

Навчальні питання:
Передумови виникнення соціології.
Об’єкт і предмет соціології.
Функції соціології.
Структура соціологічного знання.
Зв’язок соціології з соціогуманітарними науками.

Методичні вказівки:
Розкриваючи зміст першого питання, здобувач вищої освіти пояснює
передумови виникнення соціології та основні етапи становлення й розвитку
соціології як науки.
Відповідь на друге питання варто розпочати із загальнотеоретичної
тези про те, що всі науки мають свій об’єкт та предмет. Треба відзначити, що є
об’єктом та предметом соціології?
Функції соціології слід характеризувати як інструментальний бік науки
та дисципліни. Розуміння функцій обов’язково слід пов’язувати зі значенням,
які вони виконують в організації суспільства, відображаючи життєдіяльність
суспільства в цілому, інтереси соціальних груп, соціальних інституцій,
окремих людей досягнень. Потрібно розкрити зміст окремих видів функцій,
наприклад, гносеологічної, онтологічної, прогностичної, інструментальної та
інших.
Переходячи до четвертого питання, треба охарактеризувати структуру
соціологічного знання, яка має три рівні, а саме: макрорівень – загально
соціологічна теорія, мезорівень – спеціальні соціологічні теорії (теорії
середнього рівня) та макрорівень – конкретно-соціологічні дослідження.
Співвідношення соціології з іншими науками можна простежити
завдяки аналізу використання у соціології досягнень філософської
методології, а також шляхом простеження місць перетинання інтересів
дослідження соціології з правом, історією, політологією, психологією та
іншими науками.
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Питання цільових виступів здобувачів вищої освіти:
1. Охарактеризуйте об’єкт та предмет соціології. Поясніть поняття
«соціальне».
2. Назвіть основні соціологічні категорії.
3. Яке місце займає соціологія в системі соціально-гуманітарних
дисциплін.
4. Охарактеризуйте функції соціології.
5. Які рівні виокремлюють у структурі соціологічного знання.
6. Роль соціології в сучасному суспільстві.
Теми рефератів:
1. Наукова дискусія довкола визначення об’єкту й предмету соціології.
2. Роль соціології й професії соціолога у сучасному світі.
3. Соціологічне мислення і соціологічна уява.
4. Теоретична і емпірична соціологія: їх науковий статус і призначення.
5. Науковий метод як основа дослідницького процесу.
Література: Основна: 1, с. 3-40. Допоміжна: 1, 3, 4, 5.
Тема № 2. Суспільство як соціальна система
Семінарське заняття. Суспільство як надскладна органічна система
Навчальна мета заняття: закріпити теоретичний матеріал про сутність
та підсистеми суспільств як соцієтальних систем, основні фактори, які
сприяють їх інтеграції, вміти інтерпретувати політичну націю як соціальну
основу сучасних суспільств; зміни у суспільствах, вміти ідентифікувати
фактори і форми соціальних змін
Кількість годин – 2 години.
Навчальні питання:
1. Суспільство: сутність і типологія.
2. Підсистеми суспільства.
3. Соціальна зміна: сутність та різновиди.
4. Соціальна трансформація і глобалізація як індикатори змін.
Методичні вказівки:
Розгляд першого та другого питання доцільно розпочати з аналізу
узагальненого визначення суспільства: суспільство – самодостатня цілісна
система, що утворює максимально широкий соціокультурний простір.
Наступним кроком є визначення критеріїв, рис і ознак інтегрованого
суспільства:
Тип
критерію
Економічний

Характерні риси

Ознаки

Функціональна збалансованість, здатність Адаптованість
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(система
забезпечення)

Політичний
(система
управління)

Соціальний
(система
відновлення)

Культурний
(система
цінностей)

до матеріального самозабезпечення (з
урахуванням природного середовища) або
до існування в системі горизонтальної
кооперації
з
іншими
соцієтальними
системами
Політична автономія. Наявність власних
політичних центрів, передусім державних
інститутів, центрів соціального контролю,
що безпосередньо не залежать від
аналогічних
зовнішніх
структур.
Можливість
політичних
чинників
представляти суспільство у світі, у
зносинах з іншими суспільствами
Поповнення за рахунок народжуваності, яка
становить домінуючий шлях відновлення
людності, власні системи соціалізації й
виховання.
Завершена
пірамідальна
структура соціального простору, що
відновлюється за рахунок внутрішньої
соціальної
мобільності,
системи
приписаних і досягнених статусів
Загальносоцієтальні
ідентичності
й
цінності, колективна свідомість, “дух
єдності”,
етноцентризм,
внутрішня
солідарність

Самоуправлінн
я

Самодостатніст
ь

Інтегрованість

Виходячи з цього можна визначити історичні типи суспільства, які
відбивають еволюційний шлях від елементарних і примітивних суспільств,
що існували на початку існування людства, до найбільш розвинутих форм,
які ми називаємо «сучасними суспільствами».
Існують різні наукові підходи щодо визначення критерію типології
суспільств: за способом здобування засобів до існування (Дж. Ленські); за
політичним критерієм; за розвитком демократії (К. Поппер); за найбільш
поширеною мовою спілкування. К. Маркс запропонував ідеологізований
варіант типології, в якому усе зводилося до неминучості комунізму. Типи
суспільств (суспільно-економічні формації) він розташував у хронологічному
порядку – первіснообщинне суспільство, рабовласницьке, феодальне,
капіталістичне, комуністичне, – і наголошував на тому, що людство
обов’язково мусить пройти зазначені етапи. М. Вебер вводить неекономічні
(духовні) критерії для розмежування різних типів суспільств.
Індустріальному суспільству М. Вебер протиставляє традиційне суспільство,
де панували усталені типи взаємодій, люди прагнули прожити своє життя не
гірше від батьків, але й не ставили перед собою амбітних завдань.
Циклічність і розміреність способу життя у традиційному суспільстві
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контрастує з “духом капіталізму”, який сповнений жадоби до збагачення,
авантюризмом, рухомістю, невдоволеністю існуючим становищем і
прагненням кращого статусу. Загальна схема людської історії тепер
виглядала так: традиційне суспільство – індустріальне (капіталістичне)
суспільство – постіндустріальне суспільство.
Всі докапіталістичні системи усе ж можна об’єднати спільним
поняттям традиційного суспільства. Застосування великих мас невільників,
рабів або кріпосних селян не призвело до якісних економічних змін.
Додатковий сукупний продукт був доволі обмеженим: він дозволяв купці
аристократів вести розкішний спосіб життя і змушував перебувати у злиднях
понад 90% населення. Підневільна праця взагалі виявилася не якісною і
малопродуктивною. Раб не зацікавлений у результатах праці, а його хазяїн –
у застосуванні коштовної техніки або нових технологій. Соціальна
мобільність залишалася мінімальною, люди були “прикуті ” до свого стану,
свого феодала, місця проживання, общини, міста, селища. Більшість
населення не мала будь-яких політичних прав, усе вирішували правителі й
аристократичні кола, які мали тенденцію до виродження й занепаду.
Панувала релігійна свідомість, голови людей були сповнені різними
забобонами, думками про магічне й надзвичайне. Соціальні зміни
відбувалися так повільно, що тогочасні люди наївно гадали: вони живуть у
такому світі, який саме таким і створив Бог, а іншого не дано.
Індустріальне суспільство має принципові відмінності в усіх сферах
життя: по-перше, воно має революційний технологічний базис, машинне
фабричне виробництво, індустріальна (промислова) революція; технологічно
стало можливим тиражувати промисловий товар й домагатися його
здешевлення; передові суспільства багатішають, швидко змінюється
архітектура міст, засоби транспорту й комунікацій; по-друге, типовою
політичною системою індустріального суспільства є демократична
республіка, поступово встановлюються принципи загального виборчого
права, свободи слова, відповідальності урядів перед суспільством тощо; потретє, суттєво змінюється соціальна структура: станові привілеї
скасовуються, натомість формується соціально-класова структура, соціальна
мобільність штучно не гальмується; впроваджуються нові соціальні
інститути, пов’язані з пенсіями та іншими соціальними гарантіями;
остаточно руйнується патріархальна сім’я, діти воліють мати власні
домогосподарства і жити на свій розсуд; загальний ритм життя набагато
пришвидшується, конкуренція стає більш жорсткою, а відносини, особливо в
організаціях, набувають характеру офіційних, знеособлених зв’язків; почетверте, принципово змінюються ролі освіти, науки й релігії; свідомість
раціоналізується. Капіталізм вимагає від людини напруження сил і не
вибачає безвідповідальності й розслабленості. Він руйнує общинний
принцип колективної відповідальності й захист з боку громади, хоча
паралельно починається профспілковий рух, виникають кооперативи,
кредитні спілки, держави започатковують різні соціальні програми, а заможні
верстви практикують благодійництво і різні форми соціальної опіки.
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Для характеристиці постіндустріального суспільства слід звернути
увагу на таки його суттєві ознаки, як збільшення ролі теоретичного знання,
зростання класу носіїв знання (фахівці і професіонали); перехід від
виробництва товарів до виробництва послуг; зміни в характері праці (якщо в
індустріальному суспільстві праця – це взаємодія з «видозміненою»
природою, з технікою, то в постіндустріальному суспільстві праця стає
взаємодією з іншими людьми, перш за все – в домінуючій сфері послуг);
інституціоналізація науки, її «зрілий» стан; технологічне зростання, особлива
значущість інформаційних технологій (у зв’язку з цією межею
постіндустріальне суспільство називають також «інформаційним» або
«технотронним»); зміна структури нерівності.
Порівняння трьох типів суспільства
Основні риси
Технічний
базис

Економічні
відносини

Домінуючий
сектор
економіки
Соціальна
структура

Традиційне
Примітивні
ручні
знаряддя, використання
мускульної
енергії,
енергії вітру, тварин
Використання
неекономічного
примусу,
юридична
залежність холопа від
пана.
Позаринковий
розподіл матеріальних
цінностей
Аграрний
сектор
(первинний сектор)

Типи суспільства
Індустріальне
Машинне виробництво,
використання
енергії
органічного палива, що
перетворюється у силу
пара, в електрику
Капіталістичні
відносини
між
господарем і найманим
працівником.
Ринкові відносини й
еквівалентний
обмін
цінностей
Промисловий
сектор
(вторинний сектор)

Касти, рабство, станова Соціально-класова
система
структура

Основне
соціальне
протиріччя

Між владними елітами, Соціально-класові
війни за панування
(ідеологічні)
та
міжетнічні конфлікти.
Революції та світові
війни

Мобільність
населення

Відсутня або
обмежена

Політична
система

Постіндустріальне
Інформаційні
технології,
комп’ютерні системи,
нетрадиційні джерела
енергії
Збереження
капіталістичних
відносин і їх поступова
трансформація в бік
гуманізації, “людяних
відносин”
Сфера послуг
(третій сектор)
Соціальна
стратифікація,
посилення
значення
професійного
й
освітнього статусу
Конфлікти на ґрунті
культурного
плюралізму. Небезпеки
розколу
світу
за
цивілізаційним
принципом
Залежить здебільшого
від
особистісних
властивостей
й
вільного
вибору
людини.

значно Формально
не
обмежена,
фактично
зумовлюється
структурними змінами
в
економіці
та
соціальному просторі
Переважають монархії. Демократична
Плюралістична
Соціальний контроль республіка. Поширення демократія. Важливу
переважно здійснюють інститутів формального роль відіграє юстиція,
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громади, общини, до контролю, поліції
яких належать люди
Права
людини

Культура

Освіта і наука

Мають суто становий
характер.
Реальними
громадянськими
й
політичними правами
користується
аристократія
Має
релігійний
і
традиційний характер

Політичні
й
громадянські
права
надаються
широким
верствам
населення,
стають
об’єктом
боротьби
Поширення
масової
культури,
розмежування
з
“елітарною” культурою
Існують здебільшого як Відбувається
неінституціоналізована інституціоналізація
і
приватна діяльність
розширення

до
послуг
суду
вдаються все більше
громадян
Розширення
прав
головним чином у
напрямку
захисту
соціальних
і
культурних прав
Культурний
інформаційний
плюралізм

та

Розглядаються
як
провідні
галузі
соціального життя

У третьому питанні необхідно розглянути поняття соціальні зміни, в
результаті яких створюється багатоманітність соціальної реальності.
Історично першою доктриною була філософська концепція соціального
прогресу. Прогрес розглядався як провідна історична закономірність, якій
мусять підкорятися усі країни, держави, народи світу. Прогрес визначався як
позитивна різниця між прийдешнім і сьогоденням, яку можна оцінити за
певними критеріями: технологічними, економічними, соціальними,
духовними й культурними. Концепція прогресу зазнала кризи в ХХ ст., коли
виявилися численні латентні дисфункції та несподівані відгалуження
суспільних змін. Термін “прогрес” вживається обачливо і його поступово
замінює категорія “соціальні зміни”. Переваги останнього поняття полягають
у нейтральності, відсутності попередньої оцінки, бо “зміни” за змістом
можуть бути найрізноманітнішими, а терміні “прогрес” нав’язує певну точку
зору. Зміни відбуваються у формах соціального розвитку і соціальних циклів.
Соціальний розвиток складається з незворотних змін. Вони можуть
розцінюватися спостерігачами як прогресивні або регресивні, позитивні чи
негативні.
Існує кілька відомих теорій, що поясняють соціальну динаміку. В ХІХ
ст. популярним були теорії соціального прогресу, ідеї О. Конта (закон трьох
стадій), доктрина історичного матеріалізму (К. Маркс), теорія природної
соціальної еволюції (Г. Спенсер). В ХХ ст. з’являються циклічні теорії
(Шпенглер, Сорокін, Тойнбі), а також теорії, що пояснюють зміни через
культурні процеси і активність індивідів (агентність). Отже, передбачається,
що курсанти мусять розрізняти основні підходи та вміти пояснювати
соціальні зміни з відповідних позицій.
Соціальні зміни можуть відбуватися у формах: інноваційного
еволюційного розвитку, який спричинено творчою, свідомою діяльністю
суб’єктів; об’єктивних соціальних процесів; соціальних революцій.
Соціальні зміни можуть здійснюватися на рівні міжособистих відносин,
на рівні малих і великих груп, на рівні організацій і інститутів, на
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соцієтальному і глобальному рівнях. Соціальні зміни поділяють на:
структурні (зміни, що стосуються структури різних соціальних утворень
(наприклад сім’ї); процесуальні (зміни, що зачіпають соціальні процеси –
(міграція, стратифікація...)); функціональні (зміни, що стосуються функції
різних соціальних систем, інститутів. організацій – зміни (виробнича функція
сім’ї пішла в минуле); мотиваційні (зміни у сфері мотивації індивідуально і
колективної діяльності).
У теоріях соціальних змін завжди чільне місце посідає тема факторів
соціальних змін – пошук причин і рушійних сил соціальної динаміки. На
початку розвитку соціології головна увага зосереджувалася на відкритті
об’єктивних факторів, які зумовлюють соціальний прогрес. Спочатку
розвиток пояснювався дією зовнішніх факторів – природних, біологічних, –
які нібито є незалежними змінними. Важливим кроком уперед було
перенесення акценту із зовнішніх факторів на внутрішні причини. На
початку ХХ ст. набули популярності психологічні й соціобіологічні
(біхевіористські) пояснення соціальної динаміки. Вони акцентували увагу на
змінах соціальної поведінки внаслідок збудження інстинктів та різних
впливів на поведінковий механізм (рефлекси) людини. У сучасній соціології
починає домінувати концепція агентності, згідно з якою левова частина
перетворень є свідомими і контрольованими зусиллями суб’єктів різного
рівня. Суб’єктивний фактор історичного процесу знову виходить на передній
план, як це було ще в протосоціологічний період. Але наголос робиться не на
виключних людях, месіях та харизматичних лідерах, що ведуть народи за
собою, а на масовій повсякденній творчій діяльності різноманітних агентів:
від пересічних громадян до політичних структур, від бізнесових та
громадських організацій до соціальних рухів. Західні соціологи усе частіше
звертають свої погляди на соціальні рухи як провідні агенти змін у сучасному
суспільстві.
Тема передбачає розширення понятійно-категоріального апарату
здобувачів вищої освіти за рахунок таких понять: «еволюційний розвиток» і
«революція», «соціальний процес», «соціальні рухи», що характеризують або
форми соціальних змін, або фактори, які впливають на швидкість змін.
Питання цільових виступів здобувачів вищої освіти:
1. Надайте визначення поняттю суспільства, використовуючи різні
теоретичні традиції.
2. Що вкладав Т. Парсонс в поняття соцієтальної системи?
3. Визначте основні ознаки і риси соцієтальної системи.
4. Назвіть основні теорії або пояснення стосовно причин сумісного
існування людей у суспільствах.
5. Чому «масове» суспільство розглядалося соціологами як прояв кризи
цілісності?
6. Які властивості висувають націю у розряд факторів, інтегруючих
сучасні суспільства?
7. Порівняйте поняття етносу та нації, знайдіть принципові відмінності.
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8. Визначте основні проблеми на шляху формування повноцінної
політичної нації в Україні.
Теми рефератів:
1. Т. Парсонс про соцієтальні системи.
2. Натовп як модель масового суспільства.
3. Американська політична нація: історія формування.
4. Український народ і українська нація.
5. Суспільство з позицій соціального детермінізму.
6. Суспільство з позицій соціального функціоналізму.
7. Концепція суспільства в індивідуалізмі.
8. Концепція еволюційного та революційного розвитку.
9. Концепція
культурно-історичних типів М. Данилевського та
П. Сорокіна.
10. Глобалізація суспільства та її соціальні наслідки.
Література: Основна: 1, с. 362-394. Допоміжна: 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Тема № 3. Соціальна структура суспільства та соціальна стратифікація
Семінарське заняття. Базові елементи соціальної структури суспільства
Навчальна мета заняття: проаналізувати базові елементи соціальної
структури суспільства як форми соціального та їх роль в організації
суспільного життя.
Кількість годин – 2 години.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Навчальні питання:
Поняття соціальної структури суспільства і її елементи.
Класова структура: соціальні і теоретичні витоки.
Етнічна структура. Соціальні характеристики національно-етнічної
структури сучасної України.
Демографічна структура суспільства. Соціально-демографічна ситуація в
Україні.
Професійно-посадова структура і її соціальні характеристики.
Соціально-поселенська структура. Процеси урбанізації та регіоналізації
українського суспільства.
Соціальна стратифікація: поняття, сутність та функції соціальної
стратифікації.
Соціальна мобільність: поняття, види, канали.

Методичні вказівки:
Розкриваючи перше питання плану, слід сформулювати визначення
соціальна структура суспільства, розкрити його сутність та виокремити
основні елементи.
У другому питані необхідно розглянути ознаки соціальних класів та
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класових відносин. Існування класів було «відкрито» вченими ще у
протосоціологічний період, тобто до виникнення наукової соціології, коли
видатні економісти та історики почали аналізувати поділ суспільства на
великі соціальні групи, які виражали соціально-економічну та політичну
нерівність людей. Очікується, що здобувачі освіти засвоять основи різних
класових теорій. Історично перші класові теорії належали так званим
фізіократом (школа політекономії у ХVІІІ ст.) і видатному англійському
вченому Адаму Сміту. В ХІХ ст. Карл Маркс узяв класи та класові відносини
за основу своєї соціологічної теорії. Він вважав, що уся історія людства є
нічим іншим, як боротьбою різних класових груп. Тобто класова боротьба і
революції розглядалися як локомотиви історії. Найвищого рівня ця
драматургія сягали у боротьбі пролетарів з буржуа, що мало увінчуватися так
званою соціалістичною революцією. Марксистські погляди неодноразово
піддавалися ґрунтовній критиці з боку вчених, а головне те, що час не
підтвердив висновків щодо руйнівної сили класового конфлікту в зоні так
званих країн розвинутого капіталізму. Сучасна соціології намагається не
ідеологізувати факт існування класів та класові відносини. Важливо уяснити,
що модерний погляд виходить з того, що класи є багатовимірними
соціальними спільнотами, які об’єднують прошарки людей, статус яких
відповідає певному соціальному рівню: вищому, середньому, нижчому,
найнижчому. Макс Вебер запропонував багатовимірну модель соціального
класу, згідно якої існують три основні критерії класової нерівності:
багатство, влада і престиж становища. Отже, «перепусткою» до вищого або
середнього класів можуть бути не тільки матеріальні статки, але й доступ до
влади або високий статус, пов’язаний із освітою, професією, родом
діяльності.
Здобувачам при вивченні теми необхідно звернути увагу на основні
характеристики соціальних класів, розуміти їх відмінності з точки зору
соціології та способу життя людей. До вищого класу, який навіть у найбільш
розвинутих країнах складає всього декілька процентів населення, належать
особи, що контролюють значні соціальні ресурси у формі земельної
власності, різноманітних капіталів, фінансів, медіа та інформаційних
ресурсів, політичного впливу та державної влади. Спосіб життя цих
прошарків є доволі замкнений та ізольований, практикується так зване
класове виключення, коли сторонні люди не допускаються до родинного
життя, керівництва бізнесу, зон відпочинку тощо. Середній клас завжди
займає проміжну позицію в соціально-класовій структурі, має більш менш
міцне економічне становище, а його представники покладаються на власні
сили, підприємливість, гарну освіту та високу кваліфікацію. На сьогодні в
розвинутих країнах цей клас є основним (в структурі населення складає
більш ніж 50%), і саме він переважно визначає громадську думку, моду на
різні речі, від нього залежить виборчий процес. Розрізняють «старий» і
«новий» середній клас. До першої категорії належать традиційні дрібні
буржуа, а до другої – переважно спеціалісти з вищою освітою, медики,
юристи, програмісти, менеджери тощо. Нижчий клас об’єднує людей, які
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заробляють гроші переважно за рахунок фізичної праці, є виконавцями на
виробництві, відносяться до робітників. Протягом ХХ ст. в капіталістичних
європейських країнах, США, Японії питома вага робітників зменшувалася, а
чисельно виростав середній клас, який поповнявся вихідцями з нижчого
класу. Частіше за усе це відбувалося шляхом міжпоколінної мобільності,
коли діти з сімей робітників отримували освіту і використовуючи власний
розум, працьовитість, наполегливість підіймалися по «соціальній драбині».
Нарешті, в соціальному просторі є позиції з найнижчим статусом, їх можна
об’єднати поняттям «андерклас». До останнього належать і хронічні
безробітні, і люмпенізовані прошарки, і волоцюги, і дрібний криміналітет,
люди, що скотилися на «соціальне дно» через алкоголізм та наркоманію.
Здобувач вищої освіти мусить не тільки вміти ідентифікувати людей за
класовою належністю, знати соціальні портрети різних класових груп, але й
володіти спеціальними методами дослідження (виміру) класової структури.
Програма передбачає, що курсанти повинні засвоїти принципи трьох
основних методів. Перший метод полягає в тому аби відшукати об’єктивні
критерії поділу людей на класи, які можна використати на практиці під час
планування та проведення дослідження. Другий метод, який ще називають
«суб’єктивний», базується на припущенні, що люди можуть самостійно
визначати своє місце у соціальному просторі. Він використовується у
сукупності з методом опитування. Метод «оцінки» репутацій був
розроблений американським соціологом Уореном і використовувався на
практиці під час польових досліджень у невеликих американський містечках.
Тема класів передбачає, що здобувачі вищої освіти оволодіють
елементарними навичками аналізу соціальної структури українського
суспільства, принаймні, будуть знати його особливості та напрямки
трансформації класової структури. Зможуть пов’язувати стан класової
структури з економічними та політичними процесами, які відбувалися в
Україні протягом ХХ ст. та на початку ХХI ст., тобто сучасне покоління є
свідками виникнення нової соціально-класової структури, формування нових
класових груп населення.
Третє питання плану передбачає вивчення елементів етнічної групи –
мова, релігія, назва (етнонім), спільні міфи, звичаї, традиції, культура,
фольклор. Тому, першим завданням є вивчення ознак етносу. Ознаки варто
розглядати за трьома типологічними групами: культурні, расово-біологічні та
психологічні й суб’єктивний критерій (самовизначення). Етнос з точки зору
предмету соціології можна розглядати як форму соціального, де культурні
ознаки грають вирішальну роль.
Етнічні групи за своїм масштабом та сприйняттям їх у колективній та
індивідуальній свідомості можна розподілити на три рівні. До першого
будуть належати субетноси, до другого – власне етнічні групи, а до третього
– суперетноси. Субетноси є більш-менш однорідними в культурному сенсі
спільнотами, члени якої розуміють свої спорідненість. Етноси є основним
рівнем етнічності, їх сукупність у межах країни або будь-якої території
складає етнічну структуру. Суперетноси є конгломератом близьких за
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культурними ознаками, історією етносів, що вірогідно мали якесь спільне
корінні у глибині віків. Для засвоєння теми теоретичні поняття треба вміти
ілюструвати прикладами з етнічного складу України, важливо знати у
загальних рисах етнічну структуру українського суспільства та розуміти
вектори внутрішніх змін.
Міжетнічні відносини є предметом соціології і актуальним
дослідницьким напрямком з огляду на невирішеність «етнічного питання» в
багатьох регіонах світу. По-перше, соціолог мусить навчитися
ідентифікувати етнічні відносини за їх типом. По-друге, володіти методами
виміру міжетнічної напруги. Здобувачам належить знати ознаки кількох
станів міжетнічних взаємин, а саме: безконфліктних відносин, внутрішньо
напружених відносин, ситуації ескалації конфлікту, інституалізованих форм
етнічного насильства. Необхідно ознайомитися зі шкалою Богардуса, яка
використовується соціологами-емпіриками для виміру ступеня напруженості
етнічних відносин.
Висвітлюючи четверте питання плану, слід почати з аналізу поняття
стать (гендерна складова) та вік. Для наочного зображення гендерно-вікової
структури суспільства використовується модель, що має назву
«демографічна піраміда». Здобувачам вищої освіти необхідно знати
принципи її побудови для аналізу демографічної ситуації в країні.
Аналіз професійно-посадової структури необхідно почати з розподілу
праці та структури економічної активності населення. Професійні групи
відносяться до класу великих неорганічних (неконсолідованих) соціальних
груп, а посади виражають певну внутрішню ієрархію в межах професійної
групи. Треба звернути увагу на кумулятивний характер професійних
спільнот, які є складним утворенням з точки зору ознак.
Професійна група виокремлюється за ознаками, а саме: а) за
характером праці, б) за змістом праці, в) за рівнем освіти, г) за ступенем
механізації праці. Тому кожна професійна група є багатовимірною
спільнотою. Ці виміри складають специфіку типу професії, престиж професії.
Висвітлюючи шосте питання плану, слід відзначити, що соціальнотериторіальна структура означає кілька принципів поділу населення за
місцем проживання: розмежування сільських і міських спільнот, поділ
населення на «історичні землі», розмежування за адміністративним поділом
території на області, губернії, штати, графства, воєводства. Одночасно кожен
поділ означає і певну ідентичність і різновид соціальних відносин. Найбільш
суперечливими та конфліктними історично були відносини сільських і
міських спільнот, а також сепаратизм, викликаний місцевим націоналізмом,
бажанням виокремитися або отримати адміністративну чи політичну
автономію.
Завершальні, сьоме та восьме питані плану, стосуються питання
переміщення людей в соціальному просторі. Для аналізу переміщення в
соціології використовують два критерія: соціальна стратифікація та
соціальна мобільність. При вивченні даного питання здобувачам необхідно
проаналізувати сучасну практику соціальної мобільності та сам термін
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«соціальний ліфт», та за допомогою яких детермінант людина переміщується
у соціальному просторі.
Питання цільових виступів здобувачів вищої освіти:
1. Назвіть основні види соціальних структур
2. В чому полягала недосконалість класових теорій фізіократів, А. Сміта,
К. Маркса?
3. Чим відрізняються історичні системі стратифікації?
4. Охарактеризуйте класову структуру сучасної України.
5. Які нові соціальні групи формуються в сучасному українському
суспільстві?
6. В чому полягає основна різниця між етнічними та класовими групами?
7. Назвіть природні (біологічні) і культурні ознаки етнічної групи.
8. Що означає поняття «етнічна дискримінація», поясніть її причини.
9. Порівняйте поняття «гетто» та «діаспора».
10. Що означає «етнічна ідентичність»? Охарактеризуйте свою етнічну
ідентичність.
11. Що складає предмет гендерних досліджень?
12. Як впливає тип цивілізації на відносини чоловіків і жінок, стосунки
вікових груп?
13. Чому існують гендерні та вікові стереотипі в суспільстві? Поясніть їх
корисність та шкоду для особистості.
14. В яких сферах життя існує гендерна нерівність?
15. Що розуміють під гендерної дискримінацією?
16. Чому існує гендерна нерівність?
17. Наведіть приклади поведінки особистості, яка не відповідає віковому
статусу (зверніть увагу на правові та моральні норми)?
18. Які демографічні проблеми існують в Україні? Як їх можна вирішити?
19. Чим відрізняється професійна структура в аграрних, індустріальних і
постіндустріальних суспільствах?
20. Які тенденції існують у сфері зайнятості в сучасній Україні?
21. Чим визначається престиж професій у суспільстві?
22. Визначте поняття соціально-територіальної структури суспільства.
23. Як історично складалися взаємини міста і села?
24. Окресліть тенденції розвитку соціально-територіальної структури
України протягом ХХ-ХХІ ст.
25. Опішить регіональну структуру сучасної України.
26. Які проблеми можуть виникати у площині соціально-територіальних
відносин?
27. Що означає поняття «соціальний ліфт»?
28. Що означає поняття «соціальна мобільність»?
29. Охарактеризуйте погляд вчених соціальної мобільності.
30. Назвіть основні механізми вертикальної мобільності, тобто соціальних
ліфтів.
Теми рефератів:
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1. П. Сорокін про професійні групи та професію як чинник соціальної
мобільності.
2. Міжнародні дослідження соціальної мобільності: Мартін Ліпсет,
Рейнгард Бендікс.
3. Українська ментальність та її витоки.
4. Основні етнічні групи українського суспільства: структурна динаміка
протягом ХХ ст.
5. Шляхи запобігання етнічних конфліктів.
6. Місто як об’єкт соціологічного аналізу.
7. Малі міста як об’єкт соціологічного аналізу.
8. Урбанізаційні процеси у світі.
9. Гендерні відносини в сучасному суспільстві.
Література: Основна: 1, с. 208–242; 1, с. 243–272. Допоміжна: 3, 4, 5, 6, 7,
8.
Тема № 4. Особистість в системі соціальних зв’язків
Семінарське заняття. Особистість у соціології
Навчальна мета заняття: проаналізувати поняття «особистість»,
«соціалізація», елементи структури особистості; охарактеризувати основні
соціальні типи особистості та їх характерні риси; розглянути етапи та види
соціалізації.
Кількість годин – 2 години.

1.
2.
3.
4.

Навчальні питання:
Співвідношення понять «людина», «індивід», «індивідуальність» та
«особистість».
Типи особистості. Соціальне та індивідуальне в людині.
Структура особистості.
Соціалізація: основні етапи, види.

Методичні вказівки:
При вивченні першого питання треба проаналізувати співвідношення
соціологічних понять індивід, людина, індивідуальність та особистість. При
підготовки звернути увагу на процес розвитку особистості, в якому
потенційні можливості й природні здібності людини використовуються для
формування соціальних властивостей (другої складової) людини. Це
відбувається шляхом засвоєння культурних чинників і за умови, що особа
вступає у соціальні зв’язки з іншими людьми, соціальними групами. Людина,
таким чином, є суперечливою єдністю біологічного й соціального,
матеріального й ідеального. Але, одночасно, індивід – цілісна система.
Особистість не можна відділити від тіла, фізичної підсистеми. Особистість є
соціокультурною підсистемою людини, що, з одного боку, поєднує її зі
спільнотою, іншими людьми, суспільством, з другого, – вона виконує
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внутрішні управлінські функції, керує поведінкою, активністю суб’єкта.
Здатність до руху, енергетичні джерела забезпечують біологічні чинники, а
ось напрямок діяльності, характер вчинків залежать від особистості. Вона
транслює вимоги суспільства, соціальні цінності й норми, інтерпретує
культурні чинники, продукує соціальні мотиви й цілі поведінки індивіда.
У другому питанні необхідно розглянути складові сторони особистості:
(1) типове, що поєднує людину із загалом, споріднює її з іншими особами; (2)
індивідуальне, неповторне, своєрідне. Дж. Г. Мід подав таку “формулу”
особистості: МЕ + I = SELF, де МЕ – соціальне, I – індивідуальне, SELF –
особистість.
МЕ – це пам’ять про усе, що об’єднує людину із суспільством; I – те,
що людина зберігає при собі: внутрішні пристрасті, бажання, непередбачені
дії, нарешті, свобода на відміну від контролю. Людина, позбавлена I, є
деіндивідуалізованою, вона або становить гвинтик державної машини, або
перетворюється на “одновимірну” істоту, людину натовпу. Але й безкінечне
розширення I не може бути прийнятним, бо це породжує анархію.
Соціальність не
заперечує
індивідуальності.
Оригінальність,
неповторність не можуть з’явитися поза соціумом. Освіта й моральне
вдосконалення, професіоналізація й духовне збагачення роблять особистість
багатогранною, стають ґрунтом для розвитку індивідуальності. Особистість
знаходиться на перехресті багатьох соціальних груп. Входження у кожну
спільноту щось додає до рис особистості, робить її більш складною,
породжує альтернативи. Зменшення соціальних контактів, неосвіченість,
відчуженість від загальних інститутів звужують особистість, роблять її
«одновимірною». Тоді людина живе за принципом «аби гроші й харчі», її
поведінка жорстко детермінується матеріальними обставинами.
Розкриваючи структуру особистості, слід звернути увагу на такі
компоненти особистості як потреба і інтереси, цінності та ідеали, а також
когнітивно-накопичувальний
комплекс,
регуляторну
підсистему,
характерологічні риси.
При розгляді питання слід звернути увагу на те, що термін соціалізація
відображає процес набуття людиною рис і ознак особистості. Необхідно
з’ясувати зміст механізму соціалізації, який включає три обов’язкові
моменти: а) очікування (експектації), звернуті до особи; б) бажання особи
відповідати очікуванням, тобто грати відповідну роль за встановленими
правилами; в) зміни у поведінці людини й розвиток особистості. У свою
чергу, експектації можуть бути трьох видів: 1) експектації, закладені у
“сценарії” інституту, професійної діяльності тощо; б) експектації інших
акторів (очікування людей, які перебувають у зв’язку з суб’єктом); в)
експектації «аудиторії». Функцію «аудиторії», зокрема, виконує так звана
референтна група. Цей термін вперше використав американський психолог Г.
Хайман 1942 р. Референтна група – певне коло людей (іноді – уявлена,
ідеалізована спільнота), що є взірцем для суб’єкта (актора). Вона визначає
чільні для даного середовища цінності й норми, демонструє чинники, які
бажає наслідувати актор.
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У процесі соціалізації «наповнюється» структура особистості:
інтерналізуються цінності й норми; з’являються нові інтереси, мотиви
поведінки; накопичуються знання й практичні навички; навіть відбувається
корекція характеру людини (придушуються риси, що заважають виконувати
ту чи іншу роль, чи навпаки – «посилюються» особливості, потрібні для
успішного виконання ролі.
Питання цільових виступів здобувачів вищої освіти:
1. Чому соціальність не заперечує індивідуальності?
2. Розкрийте функції соціалізації.
3. Опишіть механізм соціалізації особистості.
4. Які фактори впливають на процес і результати соціалізації?
5. Чи може фізична й інтелектуальна спадковість впливати на процес
соціалізації? Обґрунтуйте свою відповідь.
6. Поясніть, чому в процесі соціалізації розвинута особистість, з яскраво
окресленим “Я”, менше залежить від зовнішніх обставин.
7. Яким чином засоби масової інформації можуть впливати на процес
соціалізації особистості?
8. Наведіть приклади внутрішньорольових та міжрольових конфліктів.
9. Як Ви розумієте десоціалізацію і ресоціалізацію особистості?
10. Що таке виховання, як воно пов’язано з соціалізацією особистості?
Теми рефератів:
1. Соціологічний вимір особистості.
2. Соціологічні теорії особистості.
3. Структура особистості та її компоненти (за З. Фрейдом та П.
Сорокіним).
4. Соціалізація людини: поняття, структура, механізми.
5. Рольові концепції особистості (за Ч. Кулі, Дж. Мідом, А. Халлером).
6. Концепція класичного біхевіоризму У. Скінера.
7. Сучасні поведінкові теорії особистості (Т. Адорно, К. Корні).
Література: Основна: 1, с. 434-503. Допоміжна: 1, 2, 3, 4, 5.
Тема № 5. Соціальний контроль та девіація
Семінарське заняття. Соціальні відхилення та види соціального контролю
Навчальна мета заняття: закріпити теоретичні знання про теорії, що
пояснюють девіантну поведінку, пояснювати форми «нормальної» і
«девіантної» поведінки, види девіації, сутність та різновиди соціальних норм,
види соціального контролю.
Кількість годин – 2 години
Навчальні питання:
1. Девіантна поведінка: сутність, типи, види.
2. Біолого-психологічні пояснення девіації.
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3. Соціологічні теорії девіації.
4. Концепція пристосування особистості до соціальних норм Р.
Мертона.
5. Соціальний контроль і санкції.
6. Злочинність як об’єкт дослідження соціології.
Методичні вказівки:
При розгляді першого питання слід звернути увагу на те, що термін
девіантна (лат. deviatio – відхилення) поведінка – це вчинки людини, що не
відповідають офіційно прийнятим або фактично існуючим у конкретному
суспільстві нормам.
Девіантна поведінка є вибірковим і усвідомленим порушенням
соціальних норм. Девіантність може відбуватися відносно як правових, так і
норм, що не відносяться до права (моральних, релігійних тощо). Вирішальну
роль тут відіграє позиція більшості, оточення або спеціалізованих структур,
що аналізують поведінку діяча і виносять свій присуд.
Українські соціологи Є. Головаха і Н. Паніна розробили власну
типізаційну схему патологій у суспільстві, де дівіантна поведінка є одним з
трьох типів соціальних відхилень. Отже, типами соціальних відхилень є:
1) психопатологія; 2) девіантна поведінка; 3) соціопатія. Такий підхід дещо
звужує значення терміну “девіантна поведінка”, за яким залишаються лише
форми індивідуального і свідомого порушення встановлених правил.
Також слід, звернути увагу на види девіації, які виокремлюють в
соціології: 1) злочинність в усіх її формах та проявах; 2) аморальна
поведінка; 3) алкоголізм, наркоманія; 4) сексуальні відхилення; 5)
проституція; 6) самогубство (суїцид) та факторах й теоріях девіації, які
умовно можна поділити на три напрями: 1) трактування відхилень як
наслідок біологічних особливостей індивідів; 2) психологічні концепції; 3)
соціальні причини та соціологічні пояснення відхилень.
Розглядаючи друге та третє питання плану, потрібно назвати основні
теорії до пояснення причин девіантної поведінки та розкрити їх змістовну
сутність.
У четвертому питані необхідно проаналізувати класифікаційну теорію
індивідуального пристосування людей до соціальних норм Роберта Мертона,
сутність якої полягає в тому, що кожна дія, вчинок людини включають два
моменти: по-перше, визначення цілей, по-друге, пошук засобів, за
допомогою яких суб’єкт здатний досягти ціль. І перше і друге регулюється
соціальними нормами. Вони поділяють цілі й засоби на ті, що відповідають
змісту культури, традиції (вітаються або не заперечуються загалом,
суспільною думкою, офіційними інститутами), й цілі та засоби протилежного
характеру. За Р. Мертоном, існує п’ять можливих варіантів пристосування
індивідів у суспільстві залежно від того, сприймає чи не приймає суб’єкт
визначені культурою цілі та інституалізовані засоби (такі засоби, що не
виходять за межі визнаних у суспільстві інститутів).
При розгляді п’ятого питання слід звернути увагу на те, що поняття
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соціальний контроль (фр. соntrolе – перевірка) є механізмом реагування з
боку оточення, суспільства, індивіда на девіантні вчинки, і паралельно –
системою профілактики соціальних відхилень, суб’єктах соціального
контролю та механізму соціального контролю. Особливу увагу при цьому
слід приділити соціальним санкціям (лат. sаnсtіо – сувора настанова) –
різноманітним формам тиску на людину, засоби покарання, стимули, що
примушують особу коритися нормам і діяти з урахуванням їх вимог. Санкції
можуть бути негативними (різні види покарання) й позитивними (стимули,
що спонукають людину діяти позитивно). Соціологи розрізняють декілька
типів соціального контролю: 1) зовнішній; 2) внутрішній; 3) побічний
контроль (здійснюється за рахунок ідентифікації особи з “позитивною”
референтною групою); 4) “відволікаючий” – орієнтація населення на цілі й
засоби, протилежні злочинним, аморальним чинникам.
Шосте питання плану передбачає визначення злочину з соціологічної
точки зору – є діяння, що суперечить вимогам того або іншого провідного
соціального інституту, функціонування якого суспільство підтримує шляхом
криміналізації цього діяння. Зі структурної точки зору злочин можна
розглядати як особливий тип соціальних відносин, де фігурують дві провідні
сторони: злочинець і потерпілий. Кримінальна дія “класичний” різновид
соціальної дії, де є усі формальні атрибути останньої: (1) фізична дія або
зумовлена бездіяльність; (2) раціональне осмислення як самої дії, так і її
наслідків, попереднє планування й підготовка (з боку злочинця); (3)
соціальна зумовленість дії, орієнтація на «Іншого», врахування різних
умовностей і обставин, хоча і в дуже специфічній та спотвореній формі.
Соціологічний сенс категорії «злочинність» полягає в тому, що цим
терміном позначається відомий факт соціального життя, який існує
незалежно від того, подобається він нам чи ні. У свою чергу він сполучений
функціональними і причинно-наслідковими зв’язками з різноманітними
соціальними фактами та інститутами – суспільною мораллю, рівнем життя,
розміром безробіття, народними традиціями, кримінальною політикою
держави, інститутами релігії та освіти, правоохоронною й пенітенціарною
системами тощо. головними ознаками соціальних фактів вважав:
1) об’єктивність існування, 2) масовість однотипних проявів, усталеність
форм та кількісних характеристик, що відображаються різними
статистиками; 3) вплив соціальних фактів на соціальну поведінку й спосіб
життя індивідів. Усе це є притаманним злочинності. Злочинність зручно
розглядати як числову модель, що включає низку числових показників.
Головний показник – кількість злочинів, зафіксованих кримінальною
статистикою, що відбулися на певній території за визначений проміжок часу.
Важливими показниками злочинності також є різні структурні (відсоткові)
індикатори, які вказують на співвідношення різних елементів, видів і форм
злочинності, їх питому вагу, а також динамічні показники, що фіксують
зміни основних показників по роках і розкривають тенденції злочинності.
Останнє є підставою для складання кримінологічних прогнозів.
Питання цільових виступів здобувачів вищої освіти:
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1. Основні різновиди девіантної поведінки.
2. Типологія соціальних відхилень та основні види девіації.
3. Сутність та загальні ознаки соціальних відхилень.
4. Основні підходи до пояснення причин девіантної поведінки.
5. Основні інструменти соціального контролю.
6. Злочинність як соціальний феномен та завдання її профілактики.
7. Соціальний контроль як механізм соціальної регуляції поведінки
людей і підтримання суспільного порядку.
Теми рефератів:
1. Теорія особистості З. Фройда і психоаналітичне пояснення девіації.
2. Базові соціальні інституції і кримінальний закон.
3. Шахрайство як експлуатація довірчих відносин.
4. Теорія диференційної асоціації Е. Сазерленда і пояснення
розповсюдження злочинності у неблагополучних кварталах.
5. Соціологічні методи виміру латентної злочинності.
6. Профілактика підліткової злочинності.
7. Наркоманія як соціальне явище.
8. Причини скоєння злочину неповнолітніми правопорушниками.
9. Жіноча злочинність.
10. Субкультура сучасної молоді.
11. Антиалкогольні кампанії: переваги та недоліки.
12. Особливості молодіжної суїцидальної поведінки.
13. Соціальне оточення девіантна: стратегії соціальної поведінки.
14. Віктимність як прояв девіантної поведінки.
15. Девіантна поведінка підлітка як результат сімейного насильства.
16. Особливості девіантної поведінки в гендерних відносинах.
17. Організація та девіантна поведінка.
18. Шкільне середовище як чинник актуалізації ризикованої поведінки
підлітків.
Література: Основна: 1, с. 447-463. Допоміжна: 17, 18, 19, 20.
Тема № 6. Ґендер як соціальний конструкт
Семінарське заняття. Соціальне конструювання ґендеру
Навчальна мета заняття: закріпити отримані теоретичні знання про
соціальне конструювання ґендеру
Кількість годин – 2 години.
Навчальні питання:
1. Ґендер як соціальна категорія.
2. Ґендерні стереотипи. Види ґендерних стереотипів.
3. Поняття ґендерна соціалізація особистості та соціальна роль.
4. Ґендерна девіація.
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Методичні вказівки:
При вивченні першого питання треба звернути увагу на відмінності у
змісті деяких понять, що обумовлюються відмінностями теоретикометодологічних засад дослідження феноменів, які позначаються цими
поняттями це «ґендер» та «стать».
Розкриваючи друге питання, здобувачі вищої освіти мають розкрити
змістовність ґендерного стереотипу. Акцентувати увагу на тому, що ґендерні
стереотипи виявляються як ґендерно-рольові стереотипи, що стосуються
прийнятності різноманітних ролей і видів діяльності для чоловіків і жінок, а
також як стереотипи ґендерних рис, тобто психологічних та поведінкових
характеристик, притаманних чоловікам і жінкам. Ці два компонента
ґендерних стереотипів тісно пов’язані між собою. Переважна прийнятність
будь-якої соціальної ролі людиною певної статі обумовлена ступенем
наявності в неї певних рис і характеристик. Тож нерідко доводиться чути, що
жінки занадто емоційні й не здатні мислити раціонально, щоб бути лідерами
та керівниками, а чоловіки – позбавлені чуттєвості й терпіння, щоб доглядати
маленьких дітей. Характерною ознакою таких стереотипних уявлень є
неврахування наявності у конкретної особи власних психологічних і
поведінкових рис. Судження будується на тому, що ця людина є чоловіком
/жінкою, яким притаманні такі-то риси, які є прийнятими /неприйнятими для
тієї чи іншою діяльності. З іншого боку, дослідники стверджують, що самі
гендерно-рисові стереотипи виникають на ґрунті різних статусів і ролей, що
здійснюють чоловіки й жінки у суспільстві. Необхідно навести приклади
ґендерних стереотипів.
При вивченні третього питання плану слід зупинитися на аналізі
поняття «гендерна соціалізація», в ході якої індивід засвоює ґендерну роль та
двох основних механізмах, а саме: диференціальному посиленню та
диференціальному наслідуванню.
Працюючи над останнім питання плану слід розглянути девіацію
статевих і ґендерних ролей (позитивна, негативна). Рольові девіації можна
проілюструвати прикладами так званої інверсії статевих і ґендерних ролей,
тобто зміною компонентів чоловічих та жіночих ролей на протилежні,
заміною одних іншими – повною (транссексуалізм) і частковою
(гомосексуалізм і трансвестизм).
Питання цільових виступів здобувачів вищої освіти:
1. Чому виникла необхідність в розмежуванні понять стать та ґендер?
2. Хто першим ввів в соціологічне знання поняття «ґендер»?
3. На прикладах продемонструвати наявність ґендерних стереотипів в
суспільстві.
4. Які основні типи ґендерних стереотипів існують?
5. Чи змінюються ґендерні стереотипи в суспільстві? Наведіть приклади
цих змін.
6. Чому ґендерні ролі в більшості традиційних суспільств подібні?
7. Які соціальні інститути впливають на формування ґендерних ролей в
суспільстві?
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8. Які ґендерні стереотипи найчастіше зустрічаються у фольклорі
(прислів’я, приказки, анекдоти тощо)?
9. Поясніть взаємозв’язок соціології ґендеру з галузевими соціологічними
теоріями.
10. Опишіть міждисциплінарні зв’язки ґендерної соціології.
11. У чому полягає специфіка соціологічного підходу до аналізу ґендерної
проблематики?
12. Надайте характеристику ґендеру як соціальному інституту ( вкажіть
його ознаки, функції та складові компоненти).
13. Охарактеризуйте ключові елементи Вашої ґендерної особистості.
14. Як ґендерна соціалізація формує ґендерні ролі?
15. Поясніть історичну динаміку маскулінності та фемінності.
16. Поясніть сутність маргінальних проявів маскулінності та фемінності.
17. Охарактеризуйте поняття ідентичність, інтеракція.
18. Охарактеризуйте особливості ґендерної соціалізації в дитячому та
дорослому віці?
19. Поясніть вплив сім’ї, школи, ЗМІ на проходження ґендерної
соціалізації.
20. Які чинники впливають на формування ґендерної соціалізації у
сучасному українському суспільстві?
Література: Основна: 11, 15 с. 10-30, с. 132-156, с. 157-182. Допоміжна:
30, 31, 32, 33, 34, 36, 36, 37.
Тема № 7. Ґендерна політика як об’єкт соціально-правового аналізу
Семінарське заняття. Теоретичні та правові засади забезпечення ґендерної
рівності
Навчальна мета заняття: закріпити отримані теоретичні знання щодо
формування, розвиток та впровадження ґендерної політики у діяльність
держави.
Кількість годин – 4 години
Навчальні питання:
1. Міжнародно-правове забезпечення ґендерної рівності.
2. Законодавство України з питань забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків.
3. Методи та інструменти забезпечення гендерної рівності.
4. Передумови, наслідки та протидія дискримінації за ознакою статі.
5. Врахування гендерних підходів в діяльності органів Національної
поліції.
Методичні вказівки:
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При розгляді першого питання слід звернути увагу на міжнародноправові документи: Загальну декларацію прав людини Організації
Об’єднаних Націй, Конвенцію ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації
щодо жінок з її Факультативним протоколом, Конвенцію про захист прав
людини і основоположних свобод, Конвенцію № 156 «Про рівне ставлення й
рівні можливості для трудящих чоловіків і жінок: трудящі із сімейними
обов’язками», Резолюцію Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека»,
Пекінську декларацію та Платформу дій.
У другому питанні проаналізувати національно-правові документи, в
яких закріплено принцип ґендерної рівності. Серед яких, Конституція
України, Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків» (прийнятий 08 вересня 2005 року №№ 2866, 2866-IV зі
змінами від 2018 року), Закон України «Про засади запобігання та протидії
дискримінації в Україні» від 6 вересня 2012 року № 5207-VI, Закон України
«Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 7 грудня 2017
року № 2229-VIII, Національний план дій з виконання резолюції Ради
Безпеки ООН № 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року, а також
державні стратегії та плани, які затверджуються указами Президента
постановами або розпорядженнями Кабінету Міністрів України тощо.
При вивченні третього слід звернути увагу на методи та інструменти
реалізації принципу ґендерної рівності. Проаналізувати діяльність однієї із
інституцій (Європейський інститут ґендерної рівності (EIGE – European
Institute of Gender Equality), яка займається розвитком, упорядкуванням та
застосуванням інструментів. Як незалежний орган, EIGE працює в рамках
політики та ініціатив Європейського Союзу. Європейський Парламент та
Рада Європейського Союзу визначили основи цілей та завдань Інституту у
своєму Регламенті про заснування та призначили йому центральну роль у
вирішенні проблем та сприяння рівності між жінками та чоловіками в
Євросоюзі.
У четвертому питанні проаналізувати поняття дискримінація за ознакою
статі та сексуальні домагання. Здобувачам також необхідно правильно
розрізняти дискримінацію за формами: пряма і непряма; утиск; підбурювання
до дискримінації; пособництво в дискримінації. Навести приклади за
означеними формами.
У п’ятому питані звернуть треба увагу на галузеві нормативно-правові
документи, що містять спеціальні норми. Це Закон України «Про
Національну поліцію» (від 02.07.2015 № 580-VIII), Положення з організації
перевірки рівня фізичної підготовленості кандидатів до вступу на службу в
Національну поліцію України, затвердженого наказом МВС від 09 лютого
2016 року № 90, наказом Міністерства внутрішніх справ України від
09.11.2016 № 1179 та інші документи і доручення Міністра внутрішніх справ.
Отже, правове регулювання державної ґендерної політики здійснюється на
наднаціональному, національному та галузевому рівнях. Проаналізуємо зміст
деяких з них.
Питання цільових виступів здобувачів вищої освіти:
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1. Назвіть міжнародно-правові акти забезпечення гендерної рівності.
2. Назвіть національно-правові документи з питань забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків?
3. В чому полягає сутність принципу «рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків»?
4. Чи існує в українському суспільстві гендерна дискримінація? Якщо
«так» наведіть приклади.
5. На які державні інституції покладені повноваження щодо
попередження та протидія дискримінації?
6.Що означає поняття «позитивні дії»?
9. Які нормативно-правові акти визначають порядок проведення
гендерно-правової експертизи?
10. Визначте поняття «гендерна рівність».
Теми рефератів:
1. Жінка в сучасній поліції.
2. Насильство щодо жінок як прояв втрати насильницького контролю.
3. Гендер в структурі ідентичності.
4. Гендерна нерівність: витоки та шляхи подолання.
Література: Основна: 17 с. 55-68, с. 95-104, 18 с. 45-63, 104-132, 21 ст. 16, 25. Допоміжна: 38, 39, 40, 41, 42, 43.
Методичні вказівки щодо написання рефератів
Реферат – одна з форм навчальної та науково-дослідної роботи.
Мета написання реферату полягає в тому, щоб навчити здобувачів
вищої освіти пов’язати теорію з практикою, користуватися науковою і
навчальною літературою, привчатися до вміння висловлювати свої думки та
робити самостійні висновки щодо проблеми, яка розглядається у роботі.
Написання рефератів переслідує такі цілі: поглиблене вивчення
навчальної дисципліни, розвиток навичок роботи з різноманітними
джерелами.
Окрім того, написання рефератів потребує правильного застосування
наукового апарату при оформленні посилань, бібліографічного списку
використаної літератури, розробленні плану роботи тощо.
Реферат повинен мати таку структуру:
 план
 вступ
 викладення основного змісту теми
 висновок
 список використаної літератури.
Титульний аркуш реферату містить:
 відомчу підпорядкованість закладу вищої освіти, де виконаний реферат;
 найменування закладу вищої освіти, де виконаний реферат;
 найменування кафедри, де виконаний реферат;
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 тему реферату;
 дані про здобувача вищої освіти, який (а) підготував (ла) реферат
(вказується курс, факультет, шифр академічної групи, прізвище, ім’я, по
батькові);
 дані про викладача, який консультував, перевіряв реферат (вказується
науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові);
 місто і рік виконання реферату.
План подають на початку реферату. Він містить найменування
вступу, усіх розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків.
У вступі автор повинен розкрити актуальність обраної проблеми,
ступінь її розробленості та сформулювати завдання, які ставляться та
розглядаються у рефераті.
В основній частині розкривається сутність теми та викладаються
основні теоретичні і методологічні положення, проблемні питання,
дискусійні аспекти теми тощо.
У висновках, які випливають із матеріалів реферату, містяться
обґрунтовані пропозиції щодо вирішення поставленого завдання.
Далі подається список використаних джерел та літератури,
складений у певній послідовності.
Робота над рефератом складається із таких етапів:
– вибір теми на основі тематики, розробленої кафедрою;
– збір інформаційного матеріалу;
– підготовка й написання реферату;
– захист реферату на семінарі або конференції.
План – це логічна основа реферату. Від правильного його складання
залежить структура, зміст, логічний зв’язок частин. Доцільно попередньо
намічений план реферату узгодити на консультації з викладачем. План не
слід дуже деталізувати, у ньому перераховуються загальні питання теми в
логічній послідовності. Глави можна не розбивати на параграфи.
Після складання плану, здобувач вищої освіти починає роботу з
бібліографією. Значно допомогти при ознайомленні з бібліографією можуть
бібліотечні каталоги (алфавітний, систематичний, предметний); довідкова
література (енциклопедії, словники); бібліографічні посібники з окремих
галузей знань.
Коли здобувач вищої освіти накопичив та вивчив матеріал з відповідної
теми, він приступає до роботи над вступом.
У загальній частині роботи необхідно більше уваги приділити
теоретичному висвітленню як теми загалом, так і окремих її питань у
відповідності до складеного плану.
Реферат повинен бути написаний доступною мовою, без повторів,
скорочень, протиріч між окремими положеннями.
Велике значення має правильне оформлення реферату.
Реферат друкують на принтері з одного боку аркуша білого паперу
формату А4, виконуючи такі вимоги:
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– текстовий редактор – MS Word 97;
– шрифт основного тексту – Times New Roman;
– розмір шрифту (кегель) – 14;
– міжрядковий інтервал – 1,5;
– розташування – книжне;
– поля тексту: зверху – 2,5; знизу – 2,5; ліворуч – 3,5; праворуч – 1,5 (см);
– обсяг тексту – 20 – 25 сторінок.
Чорновий варіант роботи слід ретельно відредагувати і лише після
цього надрукувати без скорочення слів, вставок, перекреслювань. Граматичні
чи стилістичні помилки не допускаються. Друкарські помилки, описки,
виявлені після роздрукування роботи, можна виправити підчищенням або
зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці виправленого
тексту машинописним способом. Допускається не більше двох виправлень на
одній сторінці.
Заголовки структурних частин курсової роботи «ПЛАН», «ВСТУП»,
«РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ»,
«ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки
підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного
відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Відстань між заголовком і
текстом повинна дорівнювати 3 – 4 інтервалам.
Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який вносять до
загальної нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші номера сторінок
не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому
верхньому куті сторінки без крапки в кінці.
Для підтвердження власних аргументів слід наводити цитати.
Науковий етикет вимагає точного відтворення цитованого тексту, бо
найменше скорочення може спотворити зміст, закладений автором. Текст
цитати починається і закінчується лапками і наводиться в граматичній формі,
у якій він поданий у джерелі, із збереженням авторських особливостей
написання. Кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на
джерело.
У кінці реферату наводиться список використаної літератури.
Список використаних джерел – це елемент бібліографічного апарата,
який містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після
висновків.
Джерела у списку розміщують або в алфавітному порядку, або за
порядком цитування.
Основні вимоги до оформлення списку використаних джерел можна
подати в такому вигляді:
1. Прізвище та ініціали авторів;
2. Назва;
3. Різновид видання: монографія, підручник, навчальний посібник;
4. Місце видання;
5. Назва видавництва;
6. Рік видання;
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7. Кількість сторінок;
8. Для електронного ресурсу – режим доступу.
Наприклад:
– монографія: Лавриченко Н. М. Педагогіка соціалізації : європейські
обриси [Монографія] / Н. М. Лавриченко. К. : ВіРА ІНСАЙТ. – 2000. – 443с.;
– підручник: Соціологічна думка України: Навч. посібник /
М. В. Захарченко, В. Ф. Бурлачук, М. О. Молчанов та ін. – К. : Заповіт, 1996.
– 424 с.;
– колективна монографія: Трансформація моделі економіки України
(ідеологія, протиріччя, перспективи) / За ред. акад. НАН України
В. М. Гейця. – К.: Логос, 1999. – 500 с;
– стаття у газеті: Матяш І. Український соціологічний інститут
М. С. Грушевського: основні напрями та етапи діяльності // Історія України.
– 2000. – 2 січня;
– стаття у журналі: Вілкова Олена. Сучасні моделі гендерної політики:
сутність та особливості впровадження // Політичний менеджмент. – 2008. –
№ 6. – С. 160-166.
Перед виступом із рефератом на семінарському занятті корисно
прочитати весь його текст «для себе». Це закріпить матеріал у пам’яті та
дозволить під час виступу або зовсім не заглядати в конспект (план, текст),
або звести користування ним до мінімуму.
При захисті реферату здобувач вищої освіти повинен показати
поглиблене розуміння теоретичних аспектів конкретної теми, сучасного
стану дослідження проблеми чи питання, що розглядалося.
Реферат оцінюється викладачем. Якщо реферат не відповідає
наведеним вище вимогам, то з урахуванням зауважень його необхідно
переробити.
Методичні вказівки до створення комп’ютерної презентації
Презентація – це представлення індивідуальної роботи за допомогою
комп’ютерної техніки.
Створення презентацій PowerPoint – це зручна і доступна форма
індивідуальної роботи, яка надає можливість оцінити ступень оволодіння
матеріалом з обраної теми. Поєднання звуку, зображення і тексту обумовлює
дидактичні можливості мультимедійних технологій і підвищує ефективність
сприйняття інформації.
Значення презентацій для навчального процесу:
– інформативність: можливість в одній мультимедійної презентації
розмістити великий обсяг графічної, текстової та звукової інформації;
– компактність: в якості носіїв для мультимедійної презентації можуть
бути використані різні типи дисків, USB-карти, електронні візитні картки, які
відрізняються компактністю і зручністю зберігання;
– емоційна привабливість: мультимедійні презентації дають
можливість надати інформацію не лише в зручній для сприйняття
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послідовності, але й ефектно поєднувати звукові та візуальні образи, які
створюють у глядачів позитивне ставлення до інформації, що надається;
– наочність – це ключовий аргумент використання мультимедійних
презентацій, який виражається розхожою фразою: «краще один раз побачити,
ніж сто разів почути» або навіть прочитати. Обрану тему можна реалістично
продемонструвати за допомогою сучасних графічних і відеотехнологій;
– мобільність: усе, що потрібно для демонстрації, – це носій і
комп’ютер, телевізор, ноутбук, мобільний телефон;
– інтерактивність: можливість безпосередньо впливати на хід
презентації;
– економічна перевага: тиражування мультимедійних презентацій
коштує набагато менше, ніж друк середнього за обсягом і якістю поліграфії
реферату. При цьому слід ураховувати і можливість багаторазового
використання однієї мультимедійної презентації, її доповнення новими
текстовими та графічними матеріалами, модифікації інтерфейсу та звукового
ряду.
При створенні презентації слід дотримуватися таких правил.
1. Перш ніж приступити до створення презентації, слід чітко
представляти, що саме потрібно донести до аудиторії. Тому слід проглянути
якомога більше літератури за цією темою, скласти список матеріалів та
ілюстрацій, які необхідні. Визначити, які матеріали та ілюстрації належить
відсканувати, знайти в Інтернеті або намалювати самим.
2. У презентації не повинно бути нічого зайвого. Кожен слайд має
являти собою ланку, логічно пов’язану з обраною темою, і працювати на
загальну мету презентації.
3. Не слід перевантажувати слайди зайвими деталями та захоплюватися
анімацією. Анімацію слід використовувати тільки з метою залучення уваги
до основних, ключових моментів слайда. Звукові та візуальні ефекти не
повинні відволікати увагу від основної інформації.
4. На першому слайді необхідно зазначити тему презентації, назву
закладу вищої освіти, прізвище, ім’я, номер академічної групи виконавця,
прізвище, ім’я, по батькові викладача, учене звання викладача, який
перевіряє презентацію, назву кафедри.
5. На другому слайді розміщується план презентації.
6. На останньому слайді розміщується список використаних джерел.
Робота над презентацією.
Етап 1. Вибір теми, постановка мети і завдань презентації.
Етап 2. Визначення змісту та дизайну презентації.
1. Складання плану. Моделювання структури презентації, схематичного
зображення слайдів, визначення форми тексту, малюнків, фотографій чи
інших матеріалів, що будуть внесені до того або іншого слайду.
2. З’ясування умов демонстрації. Від цього залежить обсяг текстової
інформації, розмір шрифту, вид навігації.
3. Визначення кількості слайдів у презентації.

30

4. Визначення зразкового дизайну слайдів. Колірна гама фонів слайдів,
формат заголовків. Бажано, щоб в усіх слайдах був витриманий єдиний
формат і стиль.
Етап 3. Порядок створення презентації.
1. Уведення та редагування тексту. Створюється текстова інформація
на кожному слайді. Після введення тексту необхідно визначитися з його
розташуванням, продумати його форматування (розмір, колір шрифту,
заголовків і основного тексту). При доборі кольору тексту слід пам’ятати, що
текст повинен «читатися», тобто фон слайдів не повинен «глушити» текст.
Не використовувати рідкісні види шрифтів, їх може не бути на інших
комп’ютерах, за допомогою яких презентація буде демонструватися.
2. Графіки, діаграми, таблиці. Якщо планується розміщення
в презентації графіків і діаграм, необхідно продумати їх розташування,
«зрозумілість». Важливо не переобтяжувати один слайд декількома
графіками або діаграмами – інформація буде гірше сприйматися. Те ж саме
стосується і таблиць. Текст у таблицях повинен бути добре видним. Для
наочності в таблицях можна застосовувати слабку за кольором заливку.
3. Зображення, малюнки, фон. Дуже важливим є фон слайдів. Він
створює певний настрій у аудиторії і повинен відповідати темі презентації.
Серйозні презентації не мають бути строкатими, містити яскраві, «отруйні»
кольори і змінювати колірну гаму від слайда до слайда. Не рекомендується
робити фон занадто строкатим, це відволікає аудиторію і ускладнює читання
тексту. Розміщені у презентації графічні об’єкти повинні бути передусім
чіткими. Графічні об’єкти не розташовують у середині тексту, це погано
виглядає.
4. Вставка анімації. За допомогою анімаційних ефектів можна істотно
поліпшити сприйняття презентації і звернути увагу аудиторії на найбільш
важливі моменти. Перш ніж застосовувати ефекти анімації, необхідно
уважно вивчити можливості внутрішньослайдової, міжслайдової анімації і
продумати, як і де її застосовувати. Доцільність і тип анімації повинні бути
логічно пов’язаними зі структурою доповіді. Глядач має побачити
розташування об’єктів на слайді у певному місці, а не бігати очима по
слайду.
5. Звуковий супровід. Якщо вирішено у презентації використовувати
звуковий супровід, то це потрібно робити акуратно. Музика не повинна
заглушати доповідача, дратувати слух, мати різкі переходи, а також
присипляти слухачів. Звуковий супровід має органічно вписуватися в тему
презентації. Якщо немає впевненості в необхідності звукового супроводу
презентації, то краще взагалі від нього відмовитися.
6. Доведення презентації. Доведення презентації полягає в
неодноразовому перегляді всієї презентації, визначенні часових інтервалів,
необхідних аудиторії для перегляду кожного слайда, і часу їх зміни. Слайд
повинен бути на екрані стільки часу, скільки потрібно аудиторії, щоб його
роздивитися, запам’ятати, усвідомити його вміст. Водночас великий інтервал
між змінами слайдів знижує глядацький інтерес. Можливо, при остаточному
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перегляді доведеться поміняти місцями деякі слайди для створення більш
логічної структури презентації або внести до неї інші корективи.
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4. Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси
в Інтернеті
4.1. Основна
1. Рущенко І. П. Загальна соціологія: Підручник. – Х. : Вид-во нац. ун-ту
внутр. справ, 2004. – 524 с.
2. Рущенко І. П. Соціологія злочинності. – Х. : нац. ун-т. внутр. справ,
2001. – 370 с.
3. Соціологія : практикум для самостійної роботи здобувачів вищої
освіти. Навчальний посібник / [Н. В. Бобро, О. В. Головко]; МВС України,
Харків. нац.ун-т внутр. справ. – Харків, 2020. – 112 с.
4. Соціологія права : навч. посіб. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 288 с.
5. Кузьменко Т. М. Соціологія : навч. посіб. : рекомендовано МОН
України / Т.М. Кузьменко. – Київ : Центр учб. літ., 2010. – 319 с.
6. Балинська О. М. Основи соціології права : для працівників органів
внутр. справ / О. М. Балинська, Л. Й. Гуменюк. – Львів : ЛьвДУВС, 2013. –
412 с.
7. Гендер у психологічних та соціологічних дослідженнях : навч. посіб. –
Київ : [б.в.], 2015. – 148 с.
8. Козирєв М. П. Соціологія : підручник. – Львів : ЛьвДУВС, 2016. – 655
с.
9. Практикум з соціології : навч. посіб. – Львів : Магнолія 2018. – 367 с.
10. Соціологія: Загальний курс : підручник. – Львів : Магнолія 2018. – 292
с.
11. Копіна О., Мірошник О., Сердюк О. Далог поліції та громади як
соціальна технологія впровадження принципів community policing у місцевій
громаді : метод. рек. / О. П. Копіна, О. С. Мірошник, О. О. Сердюк; Фонд
Місц. Демократії; Лаб. мир. рішень ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків :
[ХНУВС], 2018. – 124 с.
[Електрон. ресурс]. Режим доступу :
file:///C:/Users/User/Downloads/XH4THSumBZ8tJUoV4ar8Ix_cUJNpfQqb.pdf.
12. Методичні рекомендації з інтеграції ґендерних підходів у систему
підготовки фахівців для сектору безпеки і оборони України / Олена
Волобуєва, Алла В’яткіна, Світлана Ганаба та ін. Київ: ФОП Клименко Ю.
Я.,
2021.
–
292
с.
[Електрон. ресурс]. Режим
доступу
:
https://www.kmu.gov.ua/news/pidgotovleno-metodichni-rekomendaciyi-zintegraciyi-gendernih-pidhodiv-u-sistemu-pidgotovki-fahivciv-dlya-sektorubezpeki-i-oboroni-ukrayini.
13. Жінки. Мир. Безпека: Інформаційно-навчальний посібник з ґендерних
аспектів конфліктів для фахівців сектору безпеки/Колектив авторок :
Ковальчук Л.Г., канд. пед. н., Козуб Л. І., Левченко К. Б., докт. юрид. н.,
проф., Легенька М. М., Суслова О. І. – Київ, 2017. – 264 с. [Електрон. ресурс].
Режим
доступу:
https://www.genderculturecentre.org/zhinki-mir-bezpekainformaciyno-navcha-4/
14. Бондарчук О. І., Нежинська О. О. Психологічні умови формування
ґендерної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів:
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монографія / О. І. Бондарчук, О. О. Нежинська. – К.: ТОВ «НВП
«Інтерсервіс», 2014. – 180 с.
15. Основи теорії ґендеру : Навчальний посібник. – К. : «К.І.С.», 2004. –
536 с.
16. Ворчакова І. Є. Ґендерна політика: навч. пос. для студ. вузів ІІІ-ІV
рівнів акредитації / І. Є. Ворчакова. – Миколаїв: Миколаївський
національний університет імені В. О. Сухомлинського, 2014. – 244 с.
17. Левченко К. Б. Ґендерне тяжіння: виклики та рішення / Катерина
Левченко. Харків: Фоліо, 2019. – 318 с.
18. Ґендер і державна політика: навч. посібник. – К. : Основи, 2004. – 394 с.
19. Мартиненко М. М. Гендерні аспекти в державному управлінні : навч.
посіб. / М. М. Мартиненко. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2007. –
64 с.
20. Мельник Т. М. Творення суспільства гендерної рівності: міжнародний
досвід. Закони зарубіжних країн з гендерної рівності. – 2-ге допов. вид. /
Т. М. Мельник. – Київ : Стілос, 2010. – 440 с.
21. Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків».
[Електрон.
ресурс].
Режим
доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15
22. Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в
Україні».
[Електрон.
ресурс].
Режим
доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17
23. Резолюція Ради Безпеки ООН «Жінки, мир, безпека» до 2020 року.
[Електрон. ресурс]. Режим доступу: http://resolution.tilda.ws/
24. Закон України «Про запобігання та протидію домашньому
насильству». Відповідальність за скоєння ґендерно-обумовленого насильства.
[Електрон. ресурс]. Режим доступу https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19
25. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України
28 червня 1996 р. Із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004
р. № 2222-ІV. – К., 2006. – 124 с. [Електрон. ресурс]. Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
26. Указ Президента України «Про підвищення соціального статусу жінок
в Україні» від 25 квітня 2001 р. № 283/2001. [Електрон. ресурс]. Режим
доступу: www.rada.gov.ua.
4.2 Допоміжна
1. Дворецька Г.В. Соціологія : навч. посібник. – 2-е вид. перероб. і доп.
– К. : КНЕУ, 2002. – 472 с.
2. Соціологічна теорія: традиції і сучасність: Курс лекцій / за ред..
А. Ручки. – К.: Ін-т соціології НАНУ, 2007. – 363 с.
3. Соціологія: підручник. – 3-тє вид. / за ред. В.М. Пічі. – Львів : Новий
світ-2000, 2007. – 280 с.
4. Соціологія: підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. / за ред.
В. Г. Городяненка. К.: Вид. центр «Академія», 2006. – 544 с.
5. Спеціальні та галузеві соціології: навч. Посібник. – 2-ге вид. / за ред.
В.Є. Пилипенко. – К.: Фоліант, 2007. – 451 с.
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6. Коваліско Н. В. Основи соціальної стратифікації: навч. посібник. –
Львів: «Магнолія 2006», 2007. – 328 с.
7. Стратифікаційні порядки суспільства: концептуальні уявлення та
досвід вивчення : монографія. – К. : Ін.-т соціології НАН України, 2008. – 240
с.
8. Лукашевич М. П., Туленков М. В., Яковенко Ю. І. Соціологія.
Основи загальної, спеціальних і галузевих теорій: підручник, 2008. – 544 с.
9. Паніна Н. В. Технологія соціологічного дослідження: навч. посібник.
– 2-е вид., доп. – К. : Інститут соціології НАН України, 2007. – 320 с.
10. Сірий Є. В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні
та галузеві теорії: навч. посібник. – К. : Атіка, 2004. – 480 с.
11. Соціологія: короткий навчальний словник: терміни і поняття / за
наук. Ред.. В. М. Пічі. – К.: Каравела; Львів: «Магнолія 2006», 2008. – 340 с.
12. Політико-правовий та соціокультурний виміри глобалізації: монографія
/ В. М. Співак; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К. :
Логос, 2011. – 415 с.
13. Гірник А. М. Основи конфліктології: навч. посіб. для студ. вищ. навч.
закл. / А. М. Гірник. – К. : Києво-Могилян. акад., 2010. – 222 с.
14. Масальський В. І. Соціологія у конспективному викладенні :
навчальний посібник до занять та модульного контролю знань студентів
несоціологічного фаху / В. І. Масальський. – 2-е вид., доопрацьоване. – Донецьк:
Юго-Восток, 2010. – 317с.
15. Соціологія: Навчальний посібник / В. І. Докаш, С. С. Яремчук,
С. Ю. Ципко та ін. – Чернівецький національний університет : 2011. – 360 с.
16. Давидов П. Г., Кальянов А. В., Кирилова О. М. та ін. Соціологія у
схемах, таблицях та коментарях: навч. посіб. для студ. ВНЗ / МОН України. – 2
вид., перероб. і доп. – Донецьк : Норд-Прес, 2009. – 216 с.
17. Танчин І. З. Соціологія: навчальний посібник // І. З. Танчин.
Видавництво: «Знання». – 2008. С. 351.
18. Лукашевич М. П. Соціологія: загальний курс: Навч. посіб. /
М. П. Лукашевич, М. В. Туленков. – К.: Каравела, 2018. – 407 с.
19. Нестуля О. О., Нестуля С. І. Соціологія: навч. пос. [для студ. вищ.
навч. закл.] – К.: Центр учбової літератури, 2016. – 272с.
20. Перегуда Є. В. Соціологія: навчальний посібник / Є. В. Перегуда та
ін. – К.: КНУБА, 2016. –140с.
21. Полторак І. С., Колісник Л. О., Лаптурова Я. О. Соціологія. Навч.
посібник. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2015. –
112 с.
22. Сірий Є. В. Соціологія: загальна теорія та методологія, історія
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29. Соціологія міста: навчальний посібник / [Л. В. Малес, В. В. Середа,
М. О. Соболевська, Ю. Г. Сорока та ін.]; за заг. ред. О. К. Міхеєвої, Донецьк:
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38. Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо
жінок.
–
[Електрон.
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–
Режим
доступу
//
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207.
39. Загальні рекомендації № 30 до Конвенції ООН про ліквідацію всіх
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4.3. Інформаційні ресурси в Інтернеті
1. Українські підручники онлайн: Соціологія. – [Електрон. ресурс]. – Режим
доступу: https://pidruchniki.com/sotsiologiya/.
2. Черниш Наталія. Соціологія: курс лекції. – [Електрон. ресурс]. – Режим
доступу: https://fc.vseosvita.ua/001rxm-1cda.pdf.
3.
Соціологія.
–
[Електрон.
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://libfree.com/sotsologya/.
4. Інститут Соціології РАН. Публікації. – [Електрон. ресурс]. – Режим
доступу: www.isras.ru.
5. Соціологічна асоціація України (устав САУ, кодекс професійної
етики соціолога, указ президента про розвиток соціологічної науки). –
[Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://sau.in.ua/.
6. Офіційний сайт Український центр економічних та політичних
досліджень ім. Разумкова (представлені результати досліджень, діаграми,
кількісні показники, наводяться дані порівняльних досліджень). – [Електрон.
ресурс]. – Режим доступу : http://razumkov.org.ua/.
7. Центр соціальних та маркетингових досліджень (Київ), емпіричний
матеріал (результати соціологічних досліджень, публікації центру,
статистичні дані). – [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: www.socis.kiev.ua.
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8. Крона. Гендерний інформаційно-аналітичний центр. – [Електрон. ресурс]. –
Режим доступу : http://www.krona.org.ua/nash.html?nav_start=10.
9. Проект «Жінки – це 50% успіху України». – [Електрон. ресурс]. – Режим
доступу : http://50vidsotkiv.org.ua.
10. Проект «Жінки у політиці». – [Електрон. ресурс]. – Режим доступу :
http://www.womeninpolitics.org.ua./.
11. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – [Електрон. ресурс]. – Режим
доступу : http://i-soc.com.ua/journal/content.php.
12. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. –
[Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua.
13. Онлайн-курси України та світу. – [Електрон. ресурс]. – Режим
доступу : https:// https://prometheus.org.ua/.
14. Література на сайті кафедри соціології. – [Електрон. ресурс]. – Режим
доступу : http:// http://www.sociology.kpi.ua/literature.
15. Інформація про навчально-методичні матеріали розміщені на сайті
Університету в розділі Бібліотека ХНУВС. – [Електрон. ресурс]. – Режим
доступу: http://univd.edu.ua/.
16. Методичні матеріали з дисципліни «Соціологія» на інформаційному
бібліотечному порталі ХНУВС. – [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:
http://nm2.univd.edu.ua/discipline/91173.

