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

Семестр № 3
2
-

Тема № 1. Соціологія як
наука: предмет, структура,
функції

10

Тема № 2. Історичні етапи
розвитку соціології

10

2

Тема № 3. Суспільство як
об’єкт соціології

8

Тема № 4. Соціальні зв’язки
та відносини

Вид контролю

Самостійна робота

Лабораторні заняття

Практичні заняття

лекції

Семінарські заняття

Кількість годин відведених на вивчення
навчальної дисципліни
з них:

Всього

Номер та назва навчальної
теми

2

-

6

-

2

-

6

2

-

2

-

4

10

2

-

2

Тема № 5. Соціальна
структура суспільства

10

2

-

2

-

6

Тема № 6. Соціальна
стратифікація і соціальна
мобільність

10

2

-

2

-

6

Тема № 7. Соціологічне
дослідження: поняття,
етапи, види

10

2

-

2

-

6

Тема № 8. Програма
соціологічного
дослідження

8

2

-

2

-

6

Тема № 9. Соціологія
особистості

10

2

-

2

-

6

Тема № 10. Гендерна
соціалізація

8

2

2

-

4

Тема № 11. Соціологія

10

2

2

-

6

-

6

4

девіантної поведінки
Тема № 12. Соціологія сім’ї

8

2

-

2

-

4

Тема № 13. Соціологія
права

8

-

-

2

-

4

Всього за семестр № 3

120

24

-

26

-

70

залік

1.2 Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(заочна форма навчання)

8

-

-

-

10

-

-

-

-

8

10

-

-

-

-

10

Тема № 5. Соціальна
структура суспільства

10

2

-

-

-

8

Тема № 6. Соціальна
стратифікація і соціальна
мобільність

10

-

-

-

-

10

Тема № 7. Соціологічне
дослідження: поняття,
етапи, види

10

2

-

-

-

8

Тема № 8. Програма

8

-

-

2

-

6

лекції

Семестр № 3
2
-

Тема № 1. Соціологія як
наука: предмет, структура,
функції

10

Тема № 2. Історичні етапи
розвитку соціології

10

-

Тема № 3. Суспільство як
об’єкт соціології

8

Тема № 4. Соціальні зв’язки
та відносини

Самостійна робота

-

Семінарські заняття

-

Всього

Лабораторні заняття

Вид контролю

Кількість годин відведених на вивчення
навчальної дисципліни
з них:
Практичні заняття

Номер та назва навчальної
теми

5

соціологічного
дослідження
Тема № 9. Соціологія
особистості

10

-

-

-

-

10

Тема № 10. Соціологія
девіантної поведінки

8

-

-

2

-

6

Тема № 11. Соціологія сім’ї

10

-

-

-

-

10

Тема № 12. Соціологія
молоді

8

-

-

-

-

8

Тема № 13. Соціологія
права

8

-

-

-

-

8

Всього за семестр № 3

120

6

-

4

-

110

залік

2. Методичні вказівки до семінарських занять
Тема № 1. Соціологія як наука: предмет, структура, функції
Семінарське заняття 1. Соціологія як наука: предмет, структура, функції
Навчальна мета заняття: засвоїти особливості соціології як науки про
суспільство, специфіку її структури та функцій.
Кількість годин: 2
Навчальні питання:
1. Об’єкт і предмет соціологічної науки.
2. Закони, категорії і методи соціології.
3. Структура і рівні соціологічного знання.
4. Основні функції соціології.
5. Зв'язок соціології з іншими науками.
Методичні рекомендації до вивчення теми
Розглядаючи цю тему, слід звернути увагу на те, майже двох сторіч
соціологія намагається дати раціональні відповіді на питання щодо суспільного
життя людей. Але суспільство змінюється, виникають нові проблеми та
виклики, що потребують нових відповідей. Сучасна соціологічна наука являє
собою гігантську систему соціальних знань, дослідницьких технологій,
методик, за допомогою яких вона охоплює соціальну реальність, процеси і
явища соціального життя. Цей масив невпинно поповнюється новими
знаннями.
Об’єктом соціології є суспільство. Предмет соціології (у вузькому
значенні) – це зв’язки і відносини між людьми. У широкому розумінні,
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предметом вивчення соціології є суспільство як цілісний організм, його
властивості, соціальні механізми функціонування і розвитку.
Соціологія – наука комплексна і має трирівневу структуру: 1 рівень –
теоретична соціологія, 2 рівень – галузева соціологія та спеціальні соціологічні
теорії, 3 рівень – емпіричні соціологічні дослідження.
Соціологія як наука виконує свої функції у системі суспільних відносин.
Теоретична функція – це концентрація, пояснення, поповнення та збагачення
існуючого соціологічного знання, розробка концепцій, теорій.
Описова
функція – опис, нагромадження дослідницького матеріалу, завдяки чому
відтворюється ідеальна картина соціального об’єкту. Інформаційна функція –
збирання та систематизація соціологічної інформації, одержаної у результаті
проведення соціологічних досліджень. Прогностична функція
спонукає
виробленню науково обґрунтованих прогнозів щодо розвитку соціальних
процесів у майбутньому. Практична функція соціології полягає у наданні
практичних рекомендацій з вирішення ряду соціальних проблем.
Питання цільових виступів студентів
1. Особливості соціології як науки про суспільство.
2. Наукові дискусії щодо предмету соціологічного знання.
3. Мезосоціологічні підходи соціологічного знання.

4. Місце соціології у професійній підготовці юристів.
5. Роль соціальних функцій соціології.
Теми рефератів
1.
2.
3.
4.
5.

Співвідношення соціології і філософії.
Особливості категорії «соціальне» у соціології.
Роль соціології в осмисленні соціальних явищ.
Сучасні проблеми соціологічного знання.
Роль соціології в реформуванні українського суспільства.
Література
1. Аблов А.Ф. Загальна соціологія: конспект лекцій. Одеса : Одеський
національний університет
ім. І.І.Мечникова, 2019. 130 с. URL:
http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/28393/1/sociology_ablov.
pdf
2. Волович В.І. Соціологія: підручник. Київ : ЦУЛ, 2019. 808 с. URL:
https://bookssecondlife.com.ua/ru/product/sots-olog-ya-p-druchnikzatverdzheniy-mon-ukra-ni-volovich-v/
3. Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних трансформацій:
Збірка наукових статей до 25-річчя кафедри галузевої соціології КНУ
імені Тараса Шевченка / Упорядк. А.О. Петренко-Лисак, В.В. Чепак.
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Київ: Каравела, 2017. https://sociologiya/galuzevi-sociologii-v-umovahglobalnih-zmin-i-suspilnih-transfomaciy/
4. Геращенко Т.Г. Соціологія: навчальний посібник. Суми : Університетська
книга, 2011. 157 с.
5. Горпинич О.В., Клименко О.Ю., Москаленко Л.М., Труш М.С., Ятченко
В.Ф.
Соціологія: навчальний посібник. Київ : ДУТ, 2019. 235 с.
https://dut.edu.ua/uploads/l_1868_64391381.pdf
6. Горлач М., Кремень А., Волович В. Соціологія : підручник. Київ : ЦНЛ,
2019. 808 с. https://www.yakaboo.ua/sociologija-1268134.html
7. Злобіна Олена. Ланцюги розчарувань: сучасні тренди емоційних
трансформацій в українському суспільстві. Соціологія: теорія, методи,
маркетинг. 2017. № 4. С.37-52. URL: http://i-soc.com.ua/ua/edition/journal/
8. Кузьменко Т.М. Соціологія: навчальний посібник. Київ : Центр учбової
літератури, 2019. 320 с. URL: https://ua/sociologija-1027994.html
9. Пилипенко Валерій. Метатеоретичні пошуки соціологів у 1950-1970-х
роках: ґенеза нової царини соціологічного знання. Соціологія: теорія,
методи, маркетинг. 2018. № 2. С. 117- 41. URL: http://isoc.com.ua/ua/edition/journal/
10.Савчинський Р. Проект аналітичної соціології, або У пошуках відповіді
на питання «чому»? Соціология: теорія, методи, маркетинг. 2018. №
1.С. 46–64. URL: http://i-soc.com.ua/ua/edition/journal/
11.Симончук О. Метод усної історії в соціології. Філософська думка. 2019.
№ 6. С. 115-116. URL: http://journal.philosophy.ua/
12.Титаренко О.О. Соціологія : навчальний посібник. Київ : Дакор, 2020. 210
с. URL: https://dakor.kiev.ua/product/socziologiya-navchalnyj-posibnyk/
13.Черниш Наталія. Соціологія сьогодні: тенденції та перспективи розвитку.
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2017. № 4. С. 5-21. URL: http://isoc.com.ua/ua/edition/journal/
14.Чорний В. Українське суспільство на сучасному етапі: виклики та загрози
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2019. № 3. С. 179-194. URL:
http://i-soc.com.ua/ua/edition/journal/
15.Шевченко З.В. Становлення методологічного підходу до соціальної
ідентичності
у
феноменологічній
соціології.
Мультиверсум.
Філософський альманах.
2019.
Вип. 5-6. С. 50-65. URL:
http://multiversum.com.ua/index.php/journal
Тема № 2. . Історичні етапи розвитку соціології
Семінарське заняття 2. Історичні етапи розвитку соціології
Навчальна мета заняття: засвоїти передумови виникнення соціології, її
особливості, специфіку основних етапів розвитку: протосоціології, класичної
соціології, сучасної соціології з новітнім періодом.
Кількість годин: 2
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Навчальні питання:
1. Передумови виникнення соціології.
2. Протосоціологічний етап соціології.
3. Класичний етап розвитку соціології.
4. Специфіка сучасного етапу соціології.
Методичні рекомендації до вивчення теми
Вивчаючи це питання, насамперед, необхідно звернути увагу на основні
етапи розвитку соціального знання. Етапи розвитку соціології: протосоціологія
(від античності до 30-40 рр. ХІХ ст.); класична соціологія (від 30-40 рр. ХІХ ст.
до 30-40 рр. ХХ ст.); сучасна соціологія (від 30-40 рр. ХХ ст. до 70-90 рр. ХХ
ст.); новітня соціологія (від 70-90 рр. ХХ ст. до наших днів).
Для протосоціології властиво становлення соціального мислення,
накопичення соціальних знань, теорій про людину, суспільство, державу,
право, мораль тощо. Видатні постаті цього періоду: Демокріт, Платон,
Арістотель, Цицерон, Августин Блаженний, Т. Мор, Т. Кампанелла, Ж. Боден,
Г. Гроцій, Н. Макіавеллі, Т. Гоббс, Дж. Віко, Вольтер, Ш. Монтеск’є, Ж.-Ж.
Руссо, К. Сен-Сімон, Ф.М.Ш. Фур’є та ін.
Для класичного періоду властива поява соціології як науки та ряду
соціологічних шкіл (натуралізму, еволюціонізму, органіцизму, психологізму та
ін.), моделей соціології (позитивістська, антипозитивістська, марксистська та
ін.). Представники: О. Конт, Г. Спенсер, К. Маркс, Е. Дюркгейм, Г. Зіммель, В.
Парето, М. Вебер.
На етапі сучасної та новітньої соціології виникли нові школи і напрямки
(структурний
функціоналізм,
соціальний
дарвінізм,
конфліктологія,
феноменологічна соціологія, етнометодологія, емпірична соціологія,
індустріалізм і постіндустріалізм, марксизм і неомарксизм, модернізм і
постмодернізм, теорія соціального обміну, неосинтез та ін.). З’явились нові
аспекти соціологічної думки і теорії: символічний інтеракціонізм,
та
неофункціоналізм.
Питання цільових виступів студентів
1. Специфіка протосоціологічного етапу соціології.
2. Сутність методу «соціологізму» Е.Дюркгейма.
3. Особливості «розуміючої соціології» М.Вебера.
4. Основні напрямки розвитку сучасної соціології.
5. Завдання і проблеми української соціології.
Теми рефератів
1. О.Конт – фундатор соціології.
2. Соціологічна концепція Е.Дюркгейма.
3. «Розуміюча соціологія» М. Вебера.
4. Методологічні засади соціології В. Парето.
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5. Особливості розвитку соціологічної думки в Україні.
Література
1. Аблов А.Ф. Загальна соціологія: конспект лекцій. Одеса : Одеський
національний університет
ім. І.І.Мечникова, 2019. 130 с. URL:
http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/28393/1/sociology_ablov.
pdf
2. Волович В.І. Соціологія: підручник. Київ : ЦУЛ, 2019. 808 с. URL:
https://bookssecondlife.com.ua/ru/product/sots-olog-ya-p-druchnikzatverdzheniy-mon-ukra-ni-volovich-v/
3. Геращенко Т.Г. Соціологія: навчальний посібник. Суми : Університетська
книга, 2011. 157 с.
4. Горпинич О.В., Клименко О.Ю., Москаленко Л.М., Труш М.С., Ятченко
В.Ф.
Соціологія: навчальний посібник. Київ : ДУТ, 2019. 235 с.
https://dut.edu.ua/uploads/l_1868_64391381.pdf
5. Горлач М., Кремень А., Волович В. Соціологія : підручник. Київ : ЦНЛ,
2019. 808 с. https://www.yakaboo.ua/sociologija-1268134.html
6. Казаков В. Ідеальний тип у творчості Карла Маркса та Макса Вебера.
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2018. № 3. С. 74–95. URL:
http://i-soc.com.ua/ua/edition/journal/
7. Кашуба Марія. Ідеї соціалізму у творчості Івана Франка: європейський
вимір. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2018. № 2. С. 29-42. URL:
http://i-soc.com.ua/ua/edition/journal/
8. Кузьменко Т. М. Соціологія: навчальний посібник. Київ : ЦНЛ, 2019. 320
с. URL: https://sociologija-1027994.html
9. Пилипенко Валерій. Метатеоретичні пошуки соціологів у 1950-1970-х
роках: ґенеза нової царини соціологічного знання. Соціологія: теорія,
методи, маркетинг. 2018. № 2. С. 117- 41. URL: http://isoc.com.ua/ua/edition/journal/
10.Савчинський Р. Проект аналітичної соціології, або У пошуках відповіді
на питання «чому»? Соціология: теорія, методи, маркетинг. 2018. №
1.С. 46–64. URL: http://i-soc.com.ua/ua/edition/journal/
11.Степаненко Віктор. Карл Маркс як соціолог: з нагоди 200-ліття від дня
народження класика. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2018. № 2.
С. 7-10. URL: http://i-soc.com.ua/ua/edition/journal/
12.Титаренко О.О. Соціологія : навчальний посібник. Київ : Дакор, 2020. 210
с. URL: https://dakor.kiev.ua/product/socziologiya-navchalnyj-posibnyk/
13.Черниш Наталія. Соціологія сьогодні: тенденції та перспективи розвитку.
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2017. № 4. С. 5-21. URL: http://isoc.com.ua/ua/edition/journal/
14.Шевченко З.В. Становлення методологічного підходу до соціальної
ідентичності
у
феноменологічній
соціології.
Мультиверсум.
Філософський альманах.
2019.
Вип. 5-6. С. 50-65. URL:
http://multiversum.com.ua/index.php/journal
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15.Шульга А. Чому «феноменологічна соціологія» неможлива. Соціологія:
теорія, методи, маркетинг. 2013. № 1.С. 46–57. URL: http://isoc.com.ua/ua/edition/journal/
Тема № 3. Суспільство як об’єкт соціології
Семінарське заняття 3. Суспільство як об’єкт соціології
Навчальна мета заняття: засвоїти сутність суспільства як складної динамічної
соціальної системи, його особливості; розуміти типологію соціальних систем.
Кількість годин: 2
Навчальні питання:
1. Сутність поняття «суспільство».
2. Типологія суспільства.
3. Характеристика соціальних систем.
Методичні рекомендації до вивчення теми
Розглядаючи цю тему, слід звернути увагу на те, що суспільство сукупність усіх засобів взаємодії та форм об’єднання людей, що склалися
історично, мають спільну територію, загальні культурні цінності та соціальні
норми, характеризуються соціокультурною ідентичністю її членів.
Щодо виникнення суспільства існує кілька філософських теорій: трудова,
теологічна, інструментальна, сексуальна, критична, гендерна, семантична. До
основних характеристик суспільства відносяться: а) спільність території
проживання людей, що взаємодіють між собою; б) цілісність і сталість (єдине
ціле); в) здатність підтримувати та відтворювати високу інтенсивність
внутрішніх зв'язків; г) певний рівень розвитку культури, система норм і
цінностей, покладених в основу соціальних зв'язків між людьми; д)
автономність та самодостатність, самовідтворення, саморегулювання,
саморозвиток.
Типологія суспільства - це класифікація суспільств на основі визначення
найважливіших і найсуттєвіших ознак, типових рис, які відрізняють одні
суспільства від інших. За критерієм розвиненості управління і ступеня
соціального розшарування
виділяють просте і складне суспільство. За
основним способом існування американський соціолог Г. Ленскі виділяє
основні типи суспільств і середовищно спеціалізовані суспільства. За
політичними режимами суспільства поділяють на демократичне, авторитарне,
тоталітарне; за панівною релігією - на християнське і мусульманське. За
способом виробництва марксизм виділяв первісне, рабовласницьке, феодальне,
капіталістичне, комуністичне суспільство.
Соціальними системами є: а)
суспільство, б) соціальний інститут, в) соціальна організація, г) соціальна
спільнота. Соціальні інститути (з лат. - устрій, установа) – це певні форми
організації і регулювання суспільного життя, що склалися історично і
забезпечують виконання життєво важливих для суспільства функцій. Соціальна
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організація – сукупність індивідів і ролей, системно взаємопов’язаних між
собою для досягнення спільної мети. Соціальна спільнота – сукупність
індивідів, об’єднаних стійкими соціальними зв’язками, відносинами, ознаками.
Здавна соціальні спільноти, такі, як рід, сім’я, плем’я забезпечували людям
засоби до існування, репродукцію людини, спільну протидію силам природи,
іншим племенам і т.д.
Питання цільових виступів студентів
1.
2.
3.
4.
5.

Основні підходи до розуміння причин розвитку суспільства.
Особливості функціональних систем Т.Парсонса.
Сутність формаційного підходу К.Маркса.
Роль соціального конфлікту розвитку суспільства.
Модернізація: сутність, ознаки, види та форми прояву.
Теми рефератів

Системний аналіз суспільства, його типологія.
Соціальний розвиток : соціальна революція чи соціальна еволюція?
Громадянське суспільство та шляхи його формування.
Україна на шляху до громадянського суспільства: труднощі та
перспективи.
5. Феноменологічна соціологія та етнометодологія.
1.
2.
3.
4.

Література
1. Аблов А.Ф. Загальна соціологія: конспект лекцій. Одеса : Одеський
національний університет
ім. І.І.Мечникова, 2019. 130 с. URL:
http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/28393/1/sociology_ablo
v.pdf
2. Бурлачук Віктор. Привид свободи. Доля демократичних інститутів в
Україні Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2018. № 2. С. 182-203.
URL: http://i-soc.com.ua/ua/edition/journal/
3. Вовканич С. Українська національна ідея як засаднича складова
системи державотворення: соціогуманістична візія і місія. Соціологія:
теорія, методи, маркетинг. 2019. № 1. С. 195-211. URL: http://isoc.com.ua/ua/edition/journal/
4. Волович В.І. Соціологія: підручник. Київ : ЦУЛ, 2019. 808 с. URL:
https://bookssecondlife.com.ua/ru/product/sots-olog-ya-p-druchnikzatverdzheniy-mon-ukra-ni-volovich-v/
5. Геращенко Т.Г. Соціологія: навчальний посібник. Суми :
Університетська книга, 2011. 157 с.
6. Горпинич О.В., Клименко О.Ю., Москаленко Л.М., Труш М.С., Ятченко
В.Ф.
Соціологія: навчальний посібник. Київ : ДУТ, 2019. 235 с.
https://dut.edu.ua/uploads/l_1868_64391381.pdf
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7. Горлач М., Кремень А., Волович В. Соціологія : підручник. Київ : ЦНЛ,
2019. 808 с. https://www.yakaboo.ua/sociologija-1268134.html
8. Кузьменко Т.М. Соціологія: навчальний посібник. Київ : Центр учбової
літератури, 2019. 320 с. URL: https://ua/sociologija-1027994.html
9. Кузьменко Т. М. Соціологія: навчальний посібник. Київ : ЦНЛ, 2019.
320 с. URL: https://sociologija-1027994.html
10.Ровенчак О., Химович О. Ідентичність потенційного мігранта і
міграційна ідентичність: формування і відповідні практики. Соціологія:
теорія, методи, маркетинг. 2018. № 2. С. 97-116. URL: http://isoc.com.ua/ua/edition/journal/
11.Титаренко О.О. Соціологія : навчальний посібник. Київ : Дакор, 2020.
210 с. URL:
https://dakor.kiev.ua/product/socziologiya-navchalnyjposibnyk/
12.Чорний В. Українське суспільство на сучасному етапі: виклики та
загрози Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2019. № 3. С. 179-194.
URL: http://i-soc.com.ua/ua/edition/journal/
13.Шульга Раїса. Пересічна людина на культурному роздоріжжі.
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2017. № 4. С. URL: http://isoc.com.ua/ua/edition/journal/
Тема № 4. Соціальні зв’язки та відносини
Семінарське заняття 4. Соціальні зв’язки та відносини
Навчальна мета заняття: засвоїти особливості соціальних зв’язків та відносин,
типологію соціальних систем, сутність соціальних інститутів та організацій.
Кількість годин: 2

1.
2.
3.
4.
5.

Навчальні питання:
Характеристика і типологія соціальних груп.
Особливості малих груп.
Соціальні організації, їх сутність та загальні риси.
Соціальні інститути і соціальні ролі.
Соціальний контроль і санкції.

Методичні рекомендації до вивчення теми
Розглядаючи цю тему, слід звернути увагу на те, соціальні відносини система взаємодій індивідів та груп, відносно стійкі зв’язки між людьми та
соціальними групами; відносини між групами людей, які посідають різне
становище в суспільстві, різняться способом життя, рівнем та джерелом
прибутку, структурою споживання.
Соціальні групи, як активний компонент соціальної структури,
інтегруються в певну суспільну форму, якщо вона відповідає їхнім потребам,
інтересам і цінностям.
Соціальні інститути є більш або менш рухомою суспільною формою

13

організації й регулювання діяльності соціальних груп. Соціальні групи, як
активний компонент соціальної структури, інтегруються в певну суспільну
форму, якщо вона відповідає їхнім потребам, інтересам і цінностям.
Соціальний контроль – це спосіб саморегуляції соціальної системи, який
забезпечує впорядкованість взаємодій між людьми завдяки нормативному
регулюванню. Механізм санкціонування і підтримання соціально прийняти
зразків поведінки і функціонування соціальної системи в цілому.
Санкція - засіб регулювання спільнотою поведінки своїх членів, з метою
стимулювання бажаної поведінки і припинення небажаної, для забезпечення
впорядкованості, внутрішньої згуртованості й безперервності суспільного
життя
Питання цільових виступів студентів
1.
2.
3.
4.
5.

Спільне і відмінне у поняттях «спільність» і «спільнота».
Основні елементи та функції соціальних інститутів.
Різновиди соціальних організацій.
Соціальний контроль як спосіб саморегуляції соціальної системи.
Особливості неформальних санкцій.
Теми рефератів

1. Специфіка та механізм формування малих груп.
2. Причини утворення соціальних спільнот, прошарків, груп.
3. Проблеми забезпечення стабільності соціальної структури суспільства.

4. Перспективи розвитку України як соціальної держави.
5. Соціальна організація за А.І. Пригожиним.
Література
1. Аблов А.Ф. Загальна соціологія: конспект лекцій. Одеса : Одеський
національний університет
ім. І.І.Мечникова, 2019. 130 с. URL:
http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/28393/1/sociology_ablov.
pdf
2. Волович В.І. Соціологія: підручник. Київ : ЦУЛ, 2019. 808 с. URL:
https://bookssecondlife.com.ua/ru/product/sots-olog-ya-p-druchnikzatverdzheniy-mon-ukra-ni-volovich-v/
3. Геращенко Т.Г. Соціологія: навчальний посібник. Суми : Університетська
книга, 2011. 157 с.
4. Горпинич О.В., Клименко О.Ю., Москаленко Л.М., Труш М.С., Ятченко
В.Ф.
Соціологія: навчальний посібник. Київ : ДУТ, 2019. 235 с.
https://dut.edu.ua/uploads/l_1868_64391381.pdf
5. Горлач М., Кремень А., Волович В. Соціологія : підручник. Київ : ЦНЛ,
2019. 808 с. https://www.yakaboo.ua/sociologija-1268134.html
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6. Злобіна Олена. Ланцюги розчарувань: сучасні тренди емоційних
трансформацій в українському суспільстві. Соціологія: теорія, методи,
маркетинг. 2017. № 4. С.37-52. URL: http://i-soc.com.ua/ua/edition/journal/
7. Йосипенко О. Онтологія колективних сутностей. Філософська думка.
2017. № 1. С. 92-107. URL: http://journal.philosophy.ua/
8. Кузьменко Т. М. Соціологія: навчальний посібник. Київ : ЦНЛ, 2019. 320
с. URL: https://sociologija-1027994.html
9. Резнік Олександр. Від соціальної напруженості до протесаної поведінки:
мотивація участі в колективних діях. Соціологія: теорія, методи,
маркетинг. 2018. № 2. С. 43-63. URL: http://i-soc.com.ua/ua/edition/journal/
10.Ровенчак Ольга, Химович Оксана. Ідентичність потенційного мігранта і
міграційна ідентичність: формування і відповідні практики. Соціологія:
теорія, методи, маркетинг. 2018. № 2. С. 97-116. URL: http://isoc.com.ua/ua/edition/journal/
11.Титаренко О.О. Соціологія : навчальний посібник. Київ : Дакор, 2020.
210 с. URL: https://dakor.kiev.ua/product/socziologiya-navchalnyj-posibnyk/
Тема № 5. Соціальна структура суспільства
Семінарське заняття 5. Соціальна структура суспільства
Навчальна мета заняття: засвоїти особливості соціальної структури суспільства,
її види та основні елементи; специфіку соціальної структури сучасного
українського суспільства.
Кількість годин: 2
Навчальні питання:
1. Соціальна структура суспільства: основні види та елементи.
2. Соціально-класова структура.
3. Поняття соціальної нерівності та причини її існування.
4. Соціальна структура сучасного українського суспільства.
Методичні рекомендації до вивчення теми
Розглядаючи цю тему, слід звернути увагу на те, що соціальна структура сукупність соціальних (клас, трудовий колектив, група, верства), соціальнодемографічних
(молодь.
пенсіонери),
професійно-кваліфікаційних,
територіальних (тип поселення) й етнічних спільнот (нації, народності),
пов’язаних між собою відносно сталими стосунками. Соціологія виділяє два
основні елементи соціальної структури: соціальні інститути, безособова
система ролей і статусів (структурно-функціональний підхід); система класів,
верств, професійних та інших груп. На таких засадах базується
(детерміністський підхід).
Види соціальних структур: соціально-класова (класи, соціальні верстви,
соціальні групи, прошарки,
стани); соціально-демографічна (вік, стать);
соціально-територіальна (міська, сільська спільноти, переселенські групи);
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соціально-професійна; соціально-етнічна. Класи – це великі групи людей,
об’єднані за економічним критерієм. Сучасна соціологія виділяє три класи:
вищий клас, середній клас, нижчий клас.
Клас середній - основна частина соціальної структури суспільства з
розвинутою ринковою економікою. Середній клас складають дрібні та середні
власники, фермери, менеджери, державні службовці, вчені, лікарі, адвокати,
високооплачувана
частина
інженерно-технічних
працівників
та
висококваліфікованих робітників, люди творчих професій (актори, музиканти,
письменники) тощо. Середній клас - це, насамперед, люди, які можуть
задовольняти свої життєво важливі потреби.
Питання цільових виступів студентів
1.
2.
3.
4.
5.

Причини утворення соціальних спільнот, прошарків, груп.
Проблеми забезпечення стабільності соціальної структури суспільства.
Охарактеризуйте середній клас і його роль у стабілізації суспільства.
Історичні витоки нерівності у суспільстві.
Механізм формування класової моделі сучасного українського суспільства.
Теми рефератів

1.
2.
3.
4.

Аналіз соціальної структури в історії соціології.
Особливості і динаміка соціальної структури суспільства в сучасній Україні.
Феномен середнього класу в Україні та його соціальні функції.
Якість життя, демократичні цінності та політичні преференції в сучасній
Україні.
Література
1. Аблов А.Ф. Загальна соціологія: конспект лекцій. Одеса : Одеський
національний університет
ім. І.І.Мечникова, 2019. 130 с. URL:
http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/28393/1/sociology_ablov.
pdf
2. Волович В.І. Соціологія: підручник. Київ : ЦУЛ, 2019. 808 с. URL:
https://bookssecondlife.com.ua/ru/product/sots-olog-ya-p-druchnikzatverdzheniy-mon-ukra-ni-volovich-v/
3. Геращенко Т.Г. Соціологія: навчальний посібник. Суми : Університетська
книга, 2011. 157 с.
4. Горпинич О.В., Клименко О.Ю., Москаленко Л.М., Труш М.С., Ятченко
В.Ф.
Соціологія: навчальний посібник. Київ : ДУТ, 2019. 235 с.
https://dut.edu.ua/uploads/l_1868_64391381.pdf
5. Горлач М., Кремень А., Волович В. Соціологія : підручник. Київ : ЦНЛ,
2019. 808 с. https://www.yakaboo.ua/sociologija-1268134.html
6. Кузьменко Т.М. Соціологія: навчальний посібник. Київ : Центр учбової
літератури, 2019. 320 с. URL: https://ua/sociologija-1027994.html
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7. Кухта Мирослава. Життєві перспективи людей старшого віку, що
перебувають під соціальною опікою: досвід емпіричного дослідження.
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2017. № 2. С. 131-148. URL:
http://i-soc.com.ua/ua/edition/journal/
8. Лой Анатолій. Постсовковий синдром української еліти. Круглий стіл.
Філософська
думка.
2016.
№
1.
С.
6–11.
URL:
http://journal.philosophy.ua/Титаренко О.О. Соціологія : навчальний
посібник.
Київ
:
Дакор,
2020.
210
с.
URL:
https://dakor.kiev.ua/product/socziologiya-navchalnyj-posibnyk/
9. Підходи до класового аналізу /За ред. Е.О. Райта. Київ : Інститут
соціології
НАН
України,
2019.
287
с.
URL:
https://isoc.com.ua/assets/files/book/rajt-red.-zmist-i-vstup.pdf
10.Прибиткова Ірина. Парадокси радянського класоутворення: поява та
ліквідація класу куркулів як синхронний процес // Соціологія: теорія,
методи, маркетинг. 2017. № 2. С. 98 - 104. URL: http://isoc.com.ua/ua/edition/journal/
11.Рахманов Олександр. Соціальне підґрунтя олігархічної системи в Україні
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2017. № 3. С. 60-73. URL: http://isoc.com.ua/ua/edition/journal/
12.Ровенчак Ольга, Химович Оксана. Ідентичність потенційного мігранта і
міграційна ідентичність: формування і відповідні практики. Соціологія:
теорія, методи, маркетинг. 2018. № 2. С. 97-116. URL: http://isoc.com.ua/ua/edition/journal/
13.Симончук Олена. Класи в політичній сфері суспільства: підтримка партій
і довіра до них. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2018. № 2. С. 6496. URL: http://i-soc.com.ua/ua/edition/journal/
Тема № 6. Соціальна стратифікація і соціальна мобільність
Семінарське заняття 6. Соціальна стратифікація і соціальна мобільність
Навчальна мета заняття: засвоїти види статусів; особливості соціальної
мобільності та соціальної стратифікації; специфіку маргінальності.
Кількість годин: 2
Навчальні питання:
1. Соціальний статус. Види статусів і їх характеристика.
2. Соціальна стратифікація - форма відтворення соціальної структури
суспільства.
3. Соціальна мобільність та її форми.
4. Особливості маргінальності.
Методичні рекомендації до вивчення теми
Розглядаючи цю тему, слід звернути увагу типи соціальної мобільності:
горизонтальна (процеси переміщення в географічному просторі, перехід з групи

17

в групу без зміни соціального статусу (зміна місця проживання, перехід
індивіда з однієї сім’ї в іншу); вертикальна (перехід суб’єкта з одного
соціального прошарку в інший, вгору чи донизу, щаблями ієрархічної
соціальної диференціації). Вертикальна мобільність поділяється на висхідну
(посадове просування, підвищення кваліфікації) і низхідну (декваліфікація,
перехід у групи, які займають нижчі позиції у статусній ієрархії). Також можна
виділити індивідуальну і групову мобільність.
Соціальна стратифікація (лат. stratum - шар) - поділ суспільства на
вертикально розташовані соціальні групи і верстви (страти), які мають різний
престиж, власність, владу, освіту тощо. Е. Гідденс розрізняє чотири основні
історичні типи стратифікованого суспільства: рабство, касти, стани і класи.
Історичні типи соціальної стратифікації: Рабство. Воно було граничною
формою нерівності, за якої одні люди володіли іншими. Щоправда, і рабство
було неоднорідним залежно від періоду чи культури: в одному випадку раб
перебував поза законом (класична форма рабства), в іншому йому
відводилася роль слуги чи солдата. Касти. Як правило, межі між кастами дуже
різкі, що практично виключає будь-яку соціальну мобільність. Стани. Властиві
вони європейському феодалізмові. До найвищого стану належали аристократи і
вельможі. До нижчого - духівництво, наділене значними привілеями. До
третього стану - вільні селяни, чиновники недворянського походження, купці й
ремісники. Класи. К. Маркс вважав класову структуру суспільства основою
розвитку і змін, а виникнення класів пояснював економічними чинниками суспільним поділом праці, формуванням відносин приватної власності.
Питання цільових виступів студентів
1. Особливості історичних типів стратифікації.
2. Сутність соціальної мобільності.
3. Номінальні та рангові параметри соціальної структури.
4. Специфічні якості соціальної системи.
5. Концепція мобільності за П. Сорокіним.
Теми рефератів
1. Соціальна диференціація: її види, критерії, ознаки.
2. Механізм формування стратифікаційної моделі сучасного українського
суспільства.
3. Сучасні тенденції соціальної мобільності.
4. Детермінуючі чинники соціальної мобільності.
5. Маргінальні групи в сучасній Україні.
Література
1. Аблов А.Ф. Загальна соціологія: конспект лекцій. Одеса : Одеський
національний університет
ім. І.І.Мечникова, 2019. 130 с. URL:
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http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/28393/1/sociology_ablov.
pdf
2. Волович В.І. Соціологія: підручник. Київ : ЦУЛ, 2019. 808 с. URL:
https://bookssecondlife.com.ua/ru/product/sots-olog-ya-p-druchnikzatverdzheniy-mon-ukra-ni-volovich-v/
3. Геращенко Т.Г. Соціологія: навчальний посібник. Суми : Університетська
книга, 2011. 157 с.
4. Горпинич О.В., Клименко О.Ю., Москаленко Л.М., Труш М.С., Ятченко
В.Ф.
Соціологія: навчальний посібник. Київ : ДУТ, 2019. 235 с.
https://dut.edu.ua/uploads/l_1868_64391381.pdf
5. Горлач М., Кремень А., Волович В. Соціологія : підручник. Київ : ЦНЛ,
2019. 808 с. https://www.yakaboo.ua/sociologija-1268134.html
6. Кузьменко Т.М. Соціологія: навчальний посібник. Київ : Центр учбової
літератури, 2019. 320 с. URL: https://ua/sociologija-1027994.html
7. Кухта Мирослава. Життєві перспективи людей старшого віку, що
перебувають під соціальною опікою: досвід емпіричного дослідження.
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2017. № 2. С. 131-148. URL:
http://i-soc.com.ua/ua/edition/journal/
8. Лой Анатолій. Постсовковий синдром української еліти. Круглий стіл.
Філософська
думка.
2016.
№
1.
С.
6–11.
URL:
http://journal.philosophy.ua/Титаренко О.О. Соціологія : навчальний
посібник.
Київ
:
Дакор,
2020.
210
с.
URL:
https://dakor.kiev.ua/product/socziologiya-navchalnyj-posibnyk/
9. Підходи до класового аналізу /За ред. Е.О. Райта. Київ : Інститут
соціології
НАН
України,
2019.
287
с.
URL:
https://isoc.com.ua/assets/files/book/rajt-red.-zmist-i-vstup.pdf
10.Прибиткова Ірина. Парадокси радянського класоутворення: поява та
ліквідація класу куркулів як синхронний процес // Соціологія: теорія,
методи, маркетинг. 2017. № 2. С. 98 - 104. URL: http://isoc.com.ua/ua/edition/journal/
11.Рахманов Олександр. Соціальне підґрунтя олігархічної системи в Україні
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2017. № 3. С. 60-73. URL: http://isoc.com.ua/ua/edition/journal/
12.Ровенчак Ольга, Химович Оксана. Ідентичність потенційного мігранта і
міграційна ідентичність: формування і відповідні практики. Соціологія:
теорія, методи, маркетинг. 2018. № 2. С. 97-116. URL: http://isoc.com.ua/ua/edition/journal/
13.Симончук Олена. Класи в політичній сфері суспільства: підтримка партій
і довіра до них. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2018. № 2. С. 6496. URL: http://i-soc.com.ua/ua/edition/journal/
Тема № 7. Соціологічне дослідження: поняття, етапи, види
Семінарське заняття 7. Соціологічне дослідження: поняття, етапи, види
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Навчальна мета заняття: засвоїти особливості соціологічного дослідження,
етапи його проведення, види та функції.
Кількість годин: 2
Навчальні питання:
1. Поняття соціологічного дослідження.
2. Види соціологічних досліджень.
3. Етапи проведення соціологічного дослідження.
4. Функції соціологічного дослідження.
Методичні рекомендації до вивчення теми
Вивчаючи тему необхідно засвоїти, що соціологічне дослідження – це
складний комплекс програмно упорядкованих науково-теоретичних,
методичних та організаційно-технічних засобів, спрямованих на досягнення
дослідницьких цілей і завдань. Етапи соціологічних досліджень: підготовчий
етап, етап збору первинної інформації (польовий етап); етап підготовки і
обробки інформації; аналіз інформації, підготовка підсумкових документів
(заключний етап).
Види соціологічних досліджень (за глибиною аналізу): розвідувальне
(пілотажне); описове дослідження; аналітичне дослідження.
Види
соціологічних досліджень (за метою): фундаментальні; прикладні; комплексні.
Види соціологічних досліджень (за затратами часу): довгострокові, (від трьох
років і більше); середньострокові (від 6 місяців до 3 років); короткострокові
(від 2 до 6 місяців); експрес-дослідження (від 1-2 тижнів до 1-2 місяців).
За способом дослідження можна виділити дослідження: монографічні, в
яких об’єкт визначається як представник класу подібних об’єктів: робітники,
студенти тощо; порівняльні порівнюють об’єкти за відповідними ознаками у
різних умовах чи в однакових умовах за різними ознаками, у різний час;
трендові – повторні дослідження на тому самому об’єкті зі зміною вибірки;
генетичні – дослідження процесів становлення та змін соціального об’єкта.
Види соціологічних досліджень від об’єкта пізнання: у сфері управління; у
промисловості; у сільському господарстві; у сфері науки; у сфері освіти тощо.
Функції соціологічних досліджень: методологічна, пізнавальна, практична,
прогностична.
Питання цільових виступів студентів
1. Етапи соціологічних досліджень.
2. Функції соціологічних досліджень.
3. Основні види соціологічних досліджень.
Теми рефератів
1. Специфіка етап збору первинної інформації (польового етапу).
2. Соціологічний аналіз політичної активності молоді України.
3. Роль засобів масової інформації у формуванні світогляду людини.
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Література
1. Аблов А.Ф. Загальна соціологія: конспект лекцій. Одеса : Одеський
національний університет
ім. І.І.Мечникова, 2019. 130 с. URL:
http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/28393/1/sociology_ablov.p
df
2. Волович В.І. Соціологія: підручник. Київ : ЦУЛ, 2019. 808 с. URL:
https://bookssecondlife.com.ua/ru/product/sots-olog-ya-p-druchnikzatverdzheniy-mon-ukra-ni-volovich-v/
3. Геращенко Т.Г. Соціологія: навчальний посібник. Суми : Університетська
книга, 2011. 157 с.
4. Герус Ольга. Дискурс-аналіз комерційної реклами в контексті
дослідження практик споживання. Соціологія: теорія, методи,
маркетинг.
2018.
№ 2. С. 142-164. URL:
http://isoc.com.ua/ua/edition/journal/
5. Горпинич О.В., Клименко О.Ю., Москаленко Л.М., Труш М.С., Ятченко
В.Ф.
Соціологія: навчальний посібник. Київ : ДУТ, 2019. 235 с.
https://dut.edu.ua/uploads/l_1868_64391381.pdf
6. Горлач М., Кремень А., Волович В. Соціологія : підручник. Київ : ЦНЛ,
2019. 808 с. https://www.yakaboo.ua/sociologija-1268134.html
7. Кузьменко Т.М. Соціологія: навчальний посібник. Київ : Центр учбової
літератури, 2019. 320 с. URL: https://ua/sociologija-1027994.html
8. Коритнікова Н. Стадії підвищення рівня достигнення респондентів при
проведенні інтернет-опитувань. Соціологія: теорія, методи, маркетинг.
2013. № 1. С. 80–94. URL: http://i-soc.com.ua/ua/edition/journal/
9. Симончук О. Метод усної історії в соціології. Філософська думка. 2019. №
6. С. 115-116. URL: http://journal.philosophy.ua/
10.Сусська Ольга. Методологічні преференції та дифузії в сучасній соціології
мас-медіа. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2017. № 2. С. 119-130.
URL: http://i-soc.com.ua/ua/edition/journal/
11.Титаренко О.О. Соціологія : навчальний посібник. Київ : Дакор, 2020. 210
с. URL: https://dakor.kiev.ua/product/socziologiya-navchalnyj-posibnyk/
Тема № 8. Програма соціологічного дослідження
Семінарське заняття 8. Програма соціологічного дослідження
Навчальна мета заняття: засвоїти особливості складових частин програми
соціологічного дослідження: методологічної та методичної та їх структуру.
Кількість годин: 2
Навчальні питання:
1. Особливості
методологічної
дослідження.

частини

програми

соціологічного
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2. Структура методичної частини програми соціологічного дослідження.
Методичні рекомендації до вивчення теми
Розглядаючи цю тему, слід звернути увагу на те, що програма
соціологічного дослідження – науковий документ, який регламентує всі етапи,
стадії підготовки, організації та проведення соціологічного дослідження.
Програма складається з двох частин: методологічної і методичної.
Складові методологічної частини: а) постановка проблеми; б) визначення
мети і завдань дослідження; в) визначення об’єкта і предмета дослідження; г)
логічний аналіз основних понять; д) формулювання гіпотез.
Складові методичної частини: а) розробка робочого плану дослідження;
б) визначення вибіркової сукупності (вибірка); в) характеристика методів збору
інформації; г) обробка та аналіз інформації. а) Методологічна частина
соціологічного дослідження. Соціальна проблема – життєве суспільне
протиріччя, яке вимагає організації цілеспрямованих дій щодо його усунення.
Мета – загальна спрямованість дослідження, очікуваний кінцевий результат.
Завдання – сукупність певних установок, спрямованих на аналіз і реалізацію
проблеми. Об’єкт - будь-який аспект, рівень чи зріз соціального явища або
саме явище. Предмет – це той бік об’єкту, що безпосередньо належить вивчати.
Логічний аналіз основних понять – побудова теоретичної моделі
досліджуваного явища: інтерпретація, операціоналізація. Гіпотеза –
обґрунтоване припущення про структуру, характер, зв’язки та розвиток
досліджуваного об’єкта.
Методична частина соціологічного дослідження включає: визначення
вибірки, методів збору інформації, збір та обробку інформації, підготовку
підсумкових документів. Дослідження є суцільним, якщо охоплюються всі
представники об’єкта дослідження. Генеральна сукупність – вся сукупність
явищ, об’єктів, стосовно яких досліджується проблема. Вибіркова сукупність
(вибірка) – певна кількість елементів генеральної сукупності, відібрана за
даними правилами. Елементи вибірки (респонденти, документи) називають
одиницями відбору (аналізу). Репрезентативність – здатність вибіркової
сукупності відтворювати основні характеристики генеральної сукупності.
Питання цільових виступів студентів
1. Загальні вимоги до анкет.
2. Роль «паспортички» в структурі анкети.
3. Особливості питань анкети.
4. Види спостережень.
5. Особливості програми соціологічного дослідження.
Теми для рефератів
1. Анкетне опитування як спілкування соціолога з респондентами.
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2. Специфіка та етапи підготовки та проведення соціологічного
експерименту.
3. Особливості методів соціологічного дослідження.
4. Документ як джерело соціологічної інформації.
5. Інтерв’ю, його особливості і різновиди.
Література
1. Аблов А.Ф. Загальна соціологія: конспект лекцій. Одеса : Одеський
національний університет
ім. І.І.Мечникова, 2019. 130 с. URL:
http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/28393/1/sociology_ablov.
pdf
2. Волович В.І. Соціологія: підручник. Київ : ЦУЛ, 2019. 808 с. URL:
3. https://bookssecondlife.com.ua/ru/product/sots-olog-ya-p-druchnikzatverdzheniy-mon-ukra-ni-volovich-v/
4. Геращенко Т.Г. Соціологія: навчальний посібник. Суми : Університетська
книга, 2011. 157 с.
5. Герус Ольга. Дискурс-аналіз комерційної реклами в контексті
дослідження практик споживання. Соціологія: теорія, методи,
маркетинг.
2018.
№ 2. С. 142-164. URL: http://isoc.com.ua/ua/edition/journal/
6. Горпинич О.В., Клименко О.Ю., Москаленко Л.М., Труш М.С., Ятченко
В.Ф.
Соціологія: навчальний посібник. Київ : ДУТ, 2019. 235 с.
https://dut.edu.ua/uploads/l_1868_64391381.pdf
7. Горлач М., Кремень А., Волович В. Соціологія : підручник. Київ : ЦНЛ,
2019. 808 с. https://www.yakaboo.ua/sociologija-1268134.html
8. Кузьменко Т.М. Соціологія: навчальний посібник. Київ : Центр учбової
літератури, 2019. 320 с. URL: https://ua/sociologija-1027994.html
9. Коритнікова Н. Стадії підвищення рівня достигнення респондентів при
проведенні інтернет-опитувань. Соціологія: теорія, методи, маркетинг.
2013. № 1. С. 80–94. URL: http://i-soc.com.ua/ua/edition/journal/
10.Симончук О. Метод усної історії в соціології. Філософська думка. 2019.
№ 6. С. 115-116. URL: http://journal.philosophy.ua/
11.Сусська Ольга. Методологічні преференції та дифузії в сучасній
соціології мас-медіа. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2017. № 2.
С. 119-130. URL: http://i-soc.com.ua/ua/edition/journal/
12.Титаренко О.О. Соціологія : навчальний посібник. Київ : Дакор, 2020. 210
с. URL: https://dakor.kiev.ua/product/socziologiya-navchalnyj-posibnyk/
Тема № 9. Соціологія особистості
Семінарське заняття 9. Соціологія особистості
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Навчальна мета заняття: засвоїти особливості соціалізації особистості,
специфіку агентів соціалізації, соціологічної структури особистості; роль
соціальне середовища у формуванні людини.
Кількість годин: 2
Навчальні питання:
1. Основні підходи до вивчення особистості та її місця в суспільстві.
2. Соціологічна структура особистості.
3. Роль соціального середовища у формуванні людини. Соціалізація.
4. Соціальна активність особистості.
Методичні рекомендації до вивчення теми
Розглядаючи цю тему, слід звернути увагу на те, що соціологія по-різному
трактує поняття «людина», «особистість», «індивід». Поняття «людина» є
родовим, вказує на якісну відмінність людей від тварин, служить для
характеристики всезагальних, притаманних усім людям якостей і особливостей,
які знаходять свій вияв у назві «homo sapiens». «Індивід» означає конкретну
людину, одиничного представника людського роду. «Особистість» служить для
характеристики соціального в людині. Головне в особистості – не абстрактна
фізична природа, а її соціальна якість.
Соціалізація – процес інтеграції індивіда в суспільство, у різноманітні типи
соціальних спільнот (група, соціальний інститут, соціальна організація) шляхом
засвоєння ним елементів культури, соціальних норм і цінностей, на основі яких
формуються соціально значущі риси особистості. Залежно від віку індивіда
розрізняють чотири основних етапи соціалізації: соціалізація дитини;
соціалізація підлітка (нестійка, проміжна); тривала (концептуальна) цілісна
соціалізація (перехід від юності до зрілості у період від 17-18 до 23-25 років);
соціалізація дорослих.
Соціальна якість людини – сукупність взаємопов'язаних елементів, які
зумовлені особливостями соціальної взаємодії особистості з іншими людьми у
конкретних історичних умовах. До елементів, що складають соціальні якості
людини, належать соціально визначена мета її діяльності; виконувані нею
соціальні статуси і соціальні ролі; очікування щодо цих статусів і ролей; норми
і цінності (культура), якими вона керується в процесі діяльності; система
знаків, яку використовує; сукупність знань, що дають змогу виконувати
прийняті на себе ролі та орієнтуватися в навколишньому світі; рівень освіти і
спеціальної підготовки; соціально-психологічні особливості; активність і
ступінь самостійності в прийнятті рішень.
Питання цільових виступів курсантів
1. Поняття й структура особистості.
2. Типологія особистості..
3. Біологічні та культурні фактори соціалізації.
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4. Взаємодія особистості та середовища.
5. Теорії соціалізації особистості.
Теми рефератів
1.
2.
3.
4.
5.

Первинна та вторинна соціалізація.
Ціннісні орієнтації особистості.
Критерії завершеності соціалізації.
Форми поведінки та соціалізації (за Р. Мертоном).
Комфортність, інновація, ритуалізм, бунт: ознаки та риси прояву.
Література

1. Аблов А.Ф. Загальна соціологія: конспект лекцій. Одеса : Одеський
національний університет
ім. І.І.Мечникова, 2019. 130 с. URL:
http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/28393/1/sociology_ablov.
pdf
2. Волович В.І. Соціологія: підручник. Київ : ЦУЛ, 2019. 808 с. URL:
https://bookssecondlife.com.ua/ru/product/sots-olog-ya-p-druchnikzatverdzheniy-mon-ukra-ni-volovich-v/
3. Геращенко Т.Г. Соціологія: навчальний посібник. Суми : Університетська
книга, 2011. 157 с.
4. Горпинич О.В., Клименко О.Ю., Москаленко Л.М., Труш М.С., Ятченко
В.Ф.
Соціологія: навчальний посібник. Київ : ДУТ, 2019. 235 с.
https://dut.edu.ua/uploads/l_1868_64391381.pdf
5. Горлач М., Кремень А., Волович В. Соціологія : підручник. Київ : ЦНЛ,
2019. 808 с. https://www.yakaboo.ua/sociologija-1268134.html
6. Йосипенко О. Онтологія колективних сутностей. Філософська думка.
2017. № 1. С. 92-107. URL: http://journal.philosophy.ua/
7. Казаков В. Ідеальний тип у творчості Карла Маркса та Макса Вебера.
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2018. № 3. С. 74–95. URL:
http://i-soc.com.ua/ua/edition/journal/
8. Камінська Н.В. Забезпечення гендерної рівності: проблеми теорії та
практики.
Київ
:
КНТ,
2019.
280
с.
URL:
https://tnpu.edu.ua/vyhovna%20robota/2020__final__Zbirnyk%20tez_Gender.
pdf
9. Кузьменко Т.М. Соціологія: навчальний посібник. Київ : Центр учбової
літератури, 2019. 320 с. URL: https://ua/sociologija-1027994.html
10.Титаренко О.О. Соціологія : навчальний посібник. Київ : Дакор, 2020. 210
с. URL: https://dakor.kiev.ua/product/socziologiya-navchalnyj-posibnyk/
Тема № 10. Гендерна соціалізація
Семінарське заняття 10. Гендерна соціалізація
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Навчальна мета заняття: засвоїти специфіку соціалізації особистості, агентів
соціалізації, особливості гендерної соціалізації, роль соціального середовища у
формуванні людини.
Кількість годин: 2
Навчальні питання:
5. Поняття й структура особистості. Типологія особистості.
6. Взаємодія особистості та середовища. Соціалізація.
7. Форми поведінки та соціалізації.
8. Стереотипи і гендерна поведінка.
9. Гендерна ідентичність та гендерні дисгармонії.
Методичні рекомендації до вивчення теми
Розглядаючи цю тему, слід звернути увагу на те, що соціологія порізному трактує поняття «людина», «особистість», «індивід». Поняття
«людина» є родовим, вказує на якісну відмінність людей від тварин, служить
для характеристики всезагальних, притаманних усім людям якостей і
особливостей, які знаходять свій вияв у назві «homo sapiens». «Індивід» означає
конкретну людину, одиничного представника людського роду. «Особистість»
служить для характеристики соціального в людині. Головне в особистості – не
абстрактна фізична природа, а її соціальна якість.
Соціалізація – процес інтеграції індивіда в суспільство, у різноманітні
типи соціальних спільнот (група, соціальний інститут, соціальна організація)
шляхом засвоєння ним елементів культури, соціальних норм і цінностей, на
основі яких формуються соціально значущі риси особистості. Залежно від віку
індивіда розрізняють чотири основних етапи соціалізації: соціалізація дитини;
соціалізація підлітка (нестійка, проміжна); тривала (концептуальна) цілісна
соціалізація (перехід від юності до зрілості у період від 17-18 до 23-25 років);
соціалізація дорослих.
У наукові літературі «гендер» вживається у кількох значеннях: як
соціально-рольова та культурна інтерпретація рис особистості та моделей
поведінки чоловіка й жінки, на відміну від біологічної; як набуття соціальності
індивідами, що народилися в біологічних категоріях жіночої або чоловічої
статей; як політика рівних прав і можливостей чоловіків та жінок, а також
діяльність зі створення механізмів щодо її реалізації. Гендерні дослідження –
дослідження соціальних і соціально-психологічних особливостей жінок і
чоловіків. Це дослідження засобів відображення соціального розуміння
статевий відмінностей.
Питання цільових виступів студентів
6. Поняття й структура особистості.
7. Типологія особистості.
8. Біологічні та культурні фактори соціалізації.
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9. Гендерні дисгармонії.
10. Витоки сексизму.
Теми рефератів
6. Стереотипи і гендерна поведінка.
7. Основні напрями гендерних досліджень.
8. Критерії завершеності соціалізації.
9. Форми поведінки та соціалізації (за Р. Мертоном).
10. Комфортність, інновація, ритуалізм, бунт: ознаки та риси прояву.
Література
1. Ворчакова І.Є. Гендерна політика в Україні: можливості та перспективи
Молодий
вчений.
2019.
№
1(2)
с.
405-408.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_1%282%29__38
2. Камінська Н.В. Забезпечення гендерної рівності: проблеми теорії та
практики.
Київ
:
КНТ,
2019.
280
с.
URL:
https://tnpu.edu.ua/vyhovna%20robota/2020__final__Zbirnyk%20tez_Gender.
pdf
3. Європейська Конвенція про захист прав людини та основоположних
свобод. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004/ed19900101.
4. Ільїна О.В. Криза гендерної ідентичності у сучасному світі. Філософські
обрії. 2018. № 39. С. 116-130. URL: http://lib.pnpu.edu.ua/naukovi-vidannjapnpu
5. Левченко К. Гендерне тяжіння: виклики та рішення. Київ : Фоліо, 2019.
320 с. URL:
https://vivat-book.com.ua/enderne-tyazh-nnya-vikliki-ta-rshennya.html
6. Лесько Н.В., Парпан У.М. Правові засади формування гендерної
політики: поняття та сучасний стан. Вісник Південного регіонального
центру Національної академії правових наук України. 2019. № 20. С.103110.
7. Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» : Закон
України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15
8. Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні : Закон
України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17
9. Титаренко О.О. Соціологія : навчальний посібник. Київ : Дакор, 2020. 210
с. URL: https://dakor.kiev.ua/product/socziologiya-navchalnyj-posibnyk/
URL: https://prc.com.ua/wp-content/uploads/2021/01/vprc_2019_20_15.pdf
Тема № 11. Соціологія девіантної поведінки
Семінарське заняття 11. Соціологія девіантної поведінки
Навчальна мета заняття: засвоїти сутність соціального відхилення та
соціальної аномії; особливості соціологічне трактування злочину і злочинності.
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Кількість годин: 2
Навчальні питання:
1. Соціальне відхилення та його різновиди.
2. Соціальна аномія, чинники її виникнення та розвитку.
3. Соціологічне трактування злочину і злочинності.
Методичні рекомендації до вивчення теми
Розглядаючи цю тему, слід звернути увагу на те, що девіантна (лат.
deviatio - ухилення) поведінка - вчинок, дія людини, групи людей, які не
відповідають офіційно встановленим уданому суспільстві нормам (стандартам,
шаблонам).
Соціальні відхилення мають для суспільства різне значення. Позитивні є
засобом прогресивного розвитку системи, підвищення рівня її організованості,
подолання застарілих, консервативних, реакційних стандартів поведінки. Це
соціальна творчість - наукова, технічна, художня, суспільно-політична.
Негативні відхилення дезорганізують систему, підриваючи іноді її основи. До
них належать соціальна патологія - злочинність, наркоманія, проституція,
алкоголізм. Межі між позитивною і негативною девіантною поведінкою рухомі
в часі й просторі. Водночас співіснують різноманітні «нормативні
субкультури».
Соціолог Р. Мертон виділив кілька видів девіантної поведінки:
конформізм - пасивне прийняття стандартів поведінки, безумовне визнання
існуючих порядків, норм, правил, схиляння перед авторитетами. Чим
стабільніше суспільство, тим поширеніша аномія; інновація допускає згоду з
певною культурною метою, але заперечує засоби її досягнення, які
схвалюються соціально; ритуалізм заперечує мету певної культури, але згодна
використати засоби, що схвалюються соціально; ретретизм (втеча від дійсності)
спостерігається, коли людина одночасно заперечує цілі й соціально схвалені
засоби їх досягнення. Особи, які вдаються до цього засобу, перебувають у
суспільстві, але не належать йому; заколот виявляється у неприйнятті актів
громадської непокори.
Питання цільових виступів студентів
1. Сутність соціального відхилення.
2. Особливості об’єкта та предмета соціології девіантної поведінки.
3. Форми прояву політичної злочинності.
4. Причини виникнення девіацій.
5. Шляхи попередження делінквентної поведінки.
Теми рефератів
1. Соціальна аномія , чинники її виникнення та розвитку.
2. Специфіка проявів девіації у підприємництві.
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3. Специфіка підліткової девіантності.
4. Сутність девіантної поведінки.
5. Стан злочинності у світі.
Література
1. Аблов А.Ф. Загальна соціологія: конспект лекцій. Одеса : Одеський
національний університет
ім. І.І.Мечникова, 2019. 130 с. URL:
http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/28393/1/sociology_ablov.
pdf
2. Волович В.І. Соціологія: підручник. Київ : ЦУЛ, 2019. 808 с. URL:
https://bookssecondlife.com.ua/ru/product/sots-olog-ya-p-druchnikzatverdzheniy-mon-ukra-ni-volovich-v/
3. Геращенко Т.Г. Соціологія: навчальний посібник. Суми : Університетська
книга, 2011. 157 с.
4. Горпинич О.В., Клименко О.Ю., Москаленко Л.М., Труш М.С., Ятченко
В.Ф.
Соціологія: навчальний посібник. Київ : ДУТ, 2019. 235 с.
https://dut.edu.ua/uploads/l_1868_64391381.pdf
5. Горлач М., Кремень А., Волович В. Соціологія : підручник. Київ : ЦНЛ,
2019. 808 с. https://www.yakaboo.ua/sociologija-1268134.html
6. Кузьменко Т.М. Соціологія: навчальний посібник. Київ : Центр учбової
літератури, 2019. 320 с. URL: https://ua/sociologija-1027994.html
7. Рахманов Олександр. Соціальне підґрунтя олігархічної системи в Україні
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2017. № 3. С. 60-73. URL: http://isoc.com.ua/ua/edition/journal/
8. Резнік Олександр. Від соціальної напруженості до протесаної поведінки:
мотивація участі в колективних діях. Соціологія: теорія, методи,
маркетинг. 2018. № 2. С. 43-63. URL: http://i-soc.com.ua/ua/edition/journal/
9. Сокурянська Людмила, Шудло Світлана. Підлітки в пограничному
просторі: ціннісні орієнтації та життєві плани. Соціологія: теорія,
методи, маркетинг. 2017. № 4. С. 52-67. URL: http://isoc.com.ua/ua/edition/journal/
10.Титаренко О.О. Соціологія : навчальний посібник. Київ : Дакор, 2020. 210
с. URL: https://dakor.kiev.ua/product/socziologiya-navchalnyj-posibnyk/
Тема № 12. Соціологія сім’ї
Семінарське заняття 12. Соціологія сім’ї
Навчальна мета заняття: засвоїти соціологічне розуміння сім’ї як малої групи та
соціального інституту, форми шлюбу, типи та функції сім’ї; визначити
проблеми сучасної молодої сім’ї.
Кількість годин: 2
Навчальні питання:
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1. Сім’я як мала група і соціальний інститут.
2. Форми сім’ї та шлюбу.
3. Типи та функції сім’ї. Проблеми сучасної молодої сім’ї.
Методичні рекомендації до вивчення теми
Розглядаючи цю тему, слід звернути увагу на те, що соціологія сім'ї галузь соціології, що вивчає закономірності виникнення, функціонування й
розвитку сімейно-шлюбних стосунків як соціального феномену в конкретних
соціокультурних умовах.
Предмет соціології сім'ї - специфічні соціальні відносини, що виникають
між сім'єю і суспільством та всередині сім'ї. Об'єкт її - сім'я як мала соціальна
група і як специфічний соціальний інститут регулювання відтворення людини
за допомогою певної системи норм, ролей. Найчастіше соціологія сім'ї
використовує категорії «сім'я», «шлюб», «умови життя» тощо. Сім'я є
соціальним інститутом і малою соціальною групою, що має історично
визначену організацію, члени якої пов'язані родинними стосунками, спільним
побутом і взаємною моральною відповідальністю.
Структура сім'ї визначається сукупністю стосунків між її членами, що
зумовлює відповідні її типи: за формою шлюбу (моногамні і полігамні);
залежно від сфери вибору чоловіка або дружини: (ендогамні та екзогамні); за
ієрархією престижу та влади: (патріархальні, матріархальні, егалітарні); за
місцем мешкання подружжя після шлюбу: (патрилокальні, матрилокальні).
Соціологія у своїх дослідженнях спрямовує погляд передусім на такі
проблеми сучасної сім'ї: причини панування чоловіків у родині та в суспільстві
загалом; стереотипи свідомості чоловіків і жінок, що виправдовують підлеглий
стан жінок у сім'ї та суспільстві, а також засоби, за допомогою яких чоловіки
підтримують ці стосунки; непаритетний розподіл сімейних ролей тощо.
Питання цільових виступів студентів
1. Особливості структури сім’ї.
2. Сім’я як мала соціальна група.
3. Форми сім’ї і шлюбу.
4. Проблеми сучасної молодої сім’ї.
Теми для рефератів
1. Етнокультурні характеристики та відмінності сімей народів світу.
2. Соціальні проблеми сучасної молодої сім’ї.
3. Історичні форми сім’ї та шлюбу.
4. Роль сім’ї у профілактиці правопорушень.
Література
1. Волович В.І. Соціологія: підручник. Київ : ЦУЛ, 2019. 808 с. URL:

30

2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

https://bookssecondlife.com.ua/ru/product/sots-olog-ya-p-druchnikzatverdzheniy-mon-ukra-ni-volovich-v/
Геращенко Т.Г. Соціологія: навчальний посібник. Суми : Університетська
книга, 2011. 157 с.
Горпинич О.В., Клименко О.Ю., Москаленко Л.М., Труш М.С., Ятченко
В.Ф.
Соціологія: навчальний посібник. Київ : ДУТ, 2019. 235 с.
https://dut.edu.ua/uploads/l_1868_64391381.pdf
Горлач М., Кремень А., Волович В. Соціологія : підручник. Київ : ЦНЛ,
2019. 808 с. https://www.yakaboo.ua/sociologija-1268134.html
Кузьменко Т.М. Соціологія: навчальний посібник. Київ : Центр учбової
літератури, 2019. 320 с. URL: https://ua/sociologija-1027994.html
Кухта Мирослава. Життєві перспективи людей старшого віку, що
перебувають під соціальною опікою: досвід емпіричного дослідження.
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2017. № 2. С. 131-148. URL:
http://i-soc.com.ua/ua/edition/journal/
Міщенко Михайло. Сім’я як середовище формування електоральних
орієнтирів. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2013. № 2. С. 174-183.
URL: http://i-soc.com.ua/ua/edition/journal/
Титаренко О.О. Соціологія : навчальний посібник. Київ : Дакор, 2020. 210
с. URL: https://dakor.kiev.ua/product/socziologiya-navchalnyj-posibnyk/
URL: https://prc.com.ua/wp-content/uploads/2021/01/vprc_2019_20_15.pdf
Тема № 13. Соціологія права
Семінарське заняття 13. Соціологія права

Навчальна мета заняття: засвоїти особливості сучасної соціології права, роль
права в системі знань про суспільство.
Кількість годин: 2
Навчальні питання:
1. Право в системі знань про суспільство.
2. Соціальна природа правомірної та протиправної поведінки.
3. Особливості сучасної соціології права.
Методичні рекомендації до вивчення теми
Розглядаючи цю тему, слід звернути увагу на те, що соціологія права галузь соціології, що вивчає закономірності функціонування права в системі
соціальних інститутів: генезис, динаміку, структуру правових норм та їх роль у
суспільстві, механізми їх реалізації в поведінці та діяльності особистості, групи,
організації, інститутів, суспільства. Предметом соціології права є суспільні
відносини, за яких формувалися правові норми та акти, соціальна зумовленість
права, а також вплив права на соціальні процеси, формування і розвиток
суспільних відносин.
Право - формальний соціальний інститут, система встановлених,
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санкціонованих державою правил поведінки, загальнообов'язкових для
населення та державних установ, захищена державою від порушень і
спрямована на регулювання та охорону суспільних відносин і соціальних
цінностей. Соціологія права є складним феноменом, структурні особливості
якого виділяють залежно від застосовуваних критеріїв класифікації.
Найчастіше застосовують такі варіанти класифікації: за рівнем (масштабом)
дослідження: макро-, мезо-, мікро теорії; за особливостями дослідження:
теоретична та емпірична; за цілями й завданнями: фундаментальна і прикладна;
за категоріями права або соціології (за юридичними категоріями - соціологія
карного права, соціологія адміністративного права, соціологія злочинності,
соціологія законодавства); за суб'єктами виконання правових ролей
(законодавча соціологія, судова).
Питання цільових виступів студентів
1. Структура та особливості соціального механізму діяльності правової
системи.
2. Сутність правової поведінки особистості.
3. Причини криміналізації українського суспільства.
4. Засоби боротьби з правопорушеннями та їх попередження.
Теми рефератів
1. Правові ідеї Г.Ф. Гегеля та значення їх для сучасності.
2. Особливості формування правової культури.
3. Права та свободи людини.
4. Функції права у сучасній культурі.
Література
1. Білий Олег. Ідентичність і національна держава. Філософська думка. 2015.
№ 4. С. 52-56. URL: http://journal.philosophy.ua/
2. Бурлачук Віктор. Привид свободи. Доля демократичних інститутів в
Україні. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2018. № 2. С. 182-203.
URL: http://i-soc.com.ua/ua/edition/journal/
3. Волович В.І. Соціологія: підручник. Київ : ЦУЛ, 2019. 808 с. URL:
https://bookssecondlife.com.ua/ru/product/sots-olog-ya-p-druchnikzatverdzheniy-mon-ukra-ni-volovich-v/
4. Геращенко Т.Г. Соціологія: навчальний посібник. Суми : Університетська
книга, 2011. 157 с.
5. Горпинич О.В., Клименко О.Ю., Москаленко Л.М., Труш М.С., Ятченко
В.Ф.
Соціологія: навчальний посібник. Київ : ДУТ, 2019. 235 с.
https://dut.edu.ua/uploads/l_1868_64391381.pdf
6. Горлач М., Кремень А., Волович В. Соціологія : підручник. Київ : ЦНЛ,
2019. 808 с. https://www.yakaboo.ua/sociologija-1268134.html
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7. Єрмоленко Анатолій. Влада і громадянське суспільство: проблеми
консолідації за доби модернізації. Філософська думка. 2016. № 1. С. 2834. URL: http://journal.philosophy.ua/
8. Кузьменко Т.М. Соціологія: навчальний посібник. Київ : Центр учбової
літератури, 2019. 320 с. URL: https://ua/sociologija-1027994.html
9. Кухта Мирослава. Життєві перспективи людей старшого віку, що
перебувають під соціальною опікою: досвід емпіричного дослідження.
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2017. № 2. С. 131-148. URL:
http://i-soc.com.ua/ua/edition/journal/
10.Міщенко Михайло. Сім’я як середовище формування електоральних
орієнтирів. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2013. № 2. С. 174-183.
URL: http://i-soc.com.ua/ua/edition/journal/
11.Рахманов Олександр. Соціальне підґрунтя олігархічної системи в Україні.
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2017. № 3. С. 60-73. URL: http://isoc.com.ua/ua/edition/journal/
12.Титаренко О.О. Соціологія : навчальний посібник. Київ : Дакор, 2020. 210
с. URL: https://dakor.kiev.ua/product/socziologiya-navchalnyj-posibnyk/
3. Рекомендована література
Основна
1. Аблов А.Ф. Загальна соціологія: конспект лекцій. Одеса : Одеський
національний університет
ім. І.І.Мечникова, 2019. 130 с. URL:
http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/28393/1/sociology_ablo
v.pdf
2. Волович В.І. Соціологія: підручник. Київ : ЦУЛ, 2019. 808 с. URL:
https://bookssecondlife.com.ua/ru/product/sots-olog-ya-p-druchnikzatverdzheniy-mon-ukra-ni-volovich-v/
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