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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета: формування у студентів системи знань про соціальну систему 

суспільства, розуміння сутності соціології як науки, соціального життя та 

соціальної структури суспільства, навичок аналізу соціальних явищ і процесів, 

соціальної діяльності та поведінки. 

Предмет: вивчення  навчальної дисципліни є становлення, розвиток і 

функціонування суспільства, його елементів, соціальних відносин і соціальних 

процесів та механізми і принципи їх взаємодії. 

Завдання: 

 дати майбутнім спеціалістам цілісне уявлення про суспільство; 

 озброїти студентів знаннями основних соціальних систем та інститутів, 

спільнот людей, процесу соціалізації і його впливу на самооцінку і 

поведінку особистості, законів функціонування і розвитку суспільства; 

 виробити у майбутніх спеціалістів такий підхід до соціальної реальності, 

в основі якого лежить наукове знання; 

 навчити майбутніх педагогів розуміти, інтерпретувати і використовувати 

в професійній діяльності і в повсякденному житті основні теоретичні і 

практичні положення соціології, дані конкретно-соціологічних 

досліджень; 

 формувати загальну і соціологічну культуру, соціологічне мислення 

майбутніх спеціалістів, розвивати у них потребу в здобутті наукових 

знань про явища суспільного життя. 

Після вивчення курсу  здобувачів повинні знати:  

- передумови виникнення соціології як науки; 

- об’єкт та предмет науки; 

- функції та роль соціології у житті суспільства; 

- основні етапи становлення соціології; 

- основні категорії соціології; 

- структуру соціологічного знання; 

- види соціальних спільнот та форми соціальної взаємодії; 

- види, етапи соціологічного дослідження та основні методи збору 

соціологічної інформації. 

Після вивчення курсу  студенти повинні вміти:  

- працювати з соціально-політичною та публіцистичною літературою; 

- робити власні висновки та готувати доповіді, реферати з питань 

соціальної проблематики; 

- аргументовано відстоювати свою точку зору в обговоренні соціальних 

проблем; 



- грамотно та критично аналізувати та використовувати статистичні дані, 

документи, обробляти їх, систематизувати, класифікувати, вирізняти 

найбільш важливе, основне; 

- складати програми соціологічного дослідження конкретних об’єктів і 

обирати відповідний інструментарій їх реалізації; 

- володіти навичками соціологічного аналізу інформації. 

Здобувачі набудуть компетентності 

 ЗАГАЛЬНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ: 

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідом-лювати цінності громадянського (вільного, демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань 

про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя.  

ЗК 5. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 8. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо 

СПЕЦІАЛЬНІ  КОМПЕТЕНТНОСТІ 

СК 1. Розуміння сутності, значення і видів соціальної роботи та основних її 

напрямів (психологічного, соціально- педагогічного, юридичного, 

економічного, медичного). 

СК 4. Здатність до розуміння соціально-психологічних явищ, процесів 

становлення, розвитку та соціалізації особистості. 

СК 7. Здатність розробляти шляхи подолання соціальних проблем і знаходити 

ефективні методи. 

СК 11. Здатність оцінювати результати та якість у сфері професійної діяльності. 

СК 12. Здатність дотримуватися етичних принципів та стандартів соціальної 

роботи. 

 

 



Прогнозовані результати навчання 

РН  1. Здійснювати пошук, аналіз і оброблення інформації для розв’язання 

професійних завдань. 

РН 4. Застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології та методи 

соціальної роботи для вирішення професійних задач. 

РН 13. Визначати зміст і види співпраці з представниками різних професій, 

груп, громад у професійній діяльності. 

РН 14. Планувати, аналізувати, контролювати та оцінювати власну роботу та 

роботу інших осіб у спеціалізованому контексті. 

РН 15. Знати теорію і володіти практикою професійного спілкування 

2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовний модуль 1. Виникнення і розвиток соціології як науки. Загальні 

питання історії і теорії соціології. 

Тема 1. Соціологія як наука про суспільство. Виникнення і 

становлення соціології як самостійної науки        

Поняття соціології. Соціологія як наука про соціальні спільноти. 

Українські спільноти-громади. Типи соціальних спільнот та відмінності між 

ними. Людство як мегаспільнота. Соціальні інститути як механізми 

самоорганізації спільного життя людей та їх різновиди. Функції соціальних 

інститутів. Об’єкт і предмет соціології. Структура соціологічного 

знання:загальна соціологічна теорія; спеціальні та галузеві соціологічні теорії; 

методологія і методика проведення соціологічних досліджень. Функції 

соціології та її роль у житті суспільства. Місце соціології у системі наук. 

Соціологія як генералізуюча наука. 

Логіка виникнення соціології. Соціальна філософія як попередниця 

соціології. О.Конт – засновник соціології. Г.Спенсер як продовжувач 

позитивістської лінії у соціології. Ідея соціальної еволюції. Соціальна політика. 

Позитивістсько-натуралістичний напрям у соціології. Соціальний дарвінізм. 

РаГеографічний напрям. Основні принципи позитивізму. Соціологічна 

концепція марксизму та її критичний аналіз. 

Тема 2. Розвиток соціологічної думки на зламі ХІХ - поч. ХХ ст..              

Соціологія Е.Дюркгайма та її суперечливий характер. Причинний і 

функціональний аналіз. Поняття норми і патології. Соціальні факти. Колективні 

уявлення. Соціальна солідарність та аномія. Концепція релігії та моралі. Роль 

Е.Дюркгайма в історії соціологічної думки. Соціологія М.Вебера. Поняття 

соціальної дії та її основні типи. Суб’єкт соціальної дії. Місце М.Вебера в 

історії соціології та в розвитку гуманістичної і формальної соціології. Німецька 

формальна соціологія. Соціологічне вчення Г.Зіммеля. Соціологія Ф.Тьоніса та 

його вчення про спільноти і спілки. Загальна характеристика класичної 

соціології. 



Тема 3. Соціологія др.пол. ХХ - поч.ХХІ ст.. Майбутнє соціології.  

Стан розвитку специфічні риси розвитку соціології в добу глобалізації. 

Основні парадигми сучасного соціологічного знання та його структура. 

Теоретична соціологія: структурні та інтерпретативні парадигми. Структурний 

функціоналізм. Соціологія конфлікту.  Символічний інтеракціонізм. 

Феноменологічна соціологія. Інтегральна соціологія П.Сорокіна. Соціологічні 

теорії  останньої чверті ХХ - поч.ХХІ ст.. Емпірична соціологія та її основні 

школи: гарвардська, колумбійська та чиказька. Місце і роль соціології у 

розвитку людства на початку ХХІ ст.. 

Тема 4. Основні етапи розвитку української соціології.              

Джерела вітчизняної протосоціології. Соціальна думка України кінця ХVI 

– поч..XVIIст.. Соціальна філософія Г.Сковороди. Український фольклор, 

література і публіцистика як джерела соціології. Початки української 

соціології. Характерні риси розвитку української соціології ХІХ – поч.ХХст.. 

Соціологічні аспекти праць українських філософів, істориків, економістів, 

правників, географів, статистиків. Соціологічні студії в рамках Наукового 

товариства ім.. Т.Шевченка. Закладання підвалин української соціологічної 

традиції. Намір М.Грушевського заснувати Український соціологічний інститут 

у Радянській Україні та його невдача. Посилення ідеологічного тиску на 

соціологію. Соціологія радянського періоду та її криза. Основні напрями 

розвитку соціології у сучасній Україні. Соціологічні дослідження українських 

учених в еміграції. 

Тема 5. Суспільство як цілісна система.  

Суспільство і природа “Парадигма людської винятковості”. Прояви 

глобальної екологічної кризи. Системний підхід до суспільства в соціології. 

Джерела та характер суспільного розвитку. Інформаційне суспільство. 

 

Модульна контрольна робота 1 

 

Змістовний модуль 2. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії. 

Соціологічний практикум. Організація і проведення соціологічних 

досліджень. 

Тема 6. Соціологія особистості. 

 Предмет дослідження соціології особистості. Ключові поняття і категорії 

соціології особистості: людина, індивід, особистість, індивідуальність. 

Філософсько-соціологічні уявлення про особистість. Основні проблеми 

соціології особистості. Характерні риси особистості. Соціальна типологія 



особистості. Проблеми соціалізації, соціальної адаптації та 

інтеріоризації(формування внутрішньої структури людської психіки, 

переведення елементів зовнішнього світу у внутрішнє “Я” особистості). 

Тема 7. Соціологія молоді.  

Соціологія молоді як спеціальна соціологічна теорія. Стан дослідження 

молоді в радянській соціології. Соціологія молоді як складова державної 

молодіжної політики. Молодь як об’єкт суспільних впливів і суб’єкт  

суспільного розвитку. Основні поняття і категорії соціології молоді. Молодь – 

суспільно диференційована соціально-демографічна спільнота. Соціальні 

характеристики молоді, її особливості та специфічні риси. Молодіжні проблеми 

та їх зміст. Самовизначення молоді та його різновиди: соціальне, політичне, 

професійне, економічне. 

Тема 8. Соціологія сім’ї.  

Сім’я як соціальний інститут і мала соціальна група. Специфіка 

соціологічного вивчення сім’ї. Дослідження сім’ї в радянській соціології. 

Деіституалізація сучасної сім’ї. Сім’я як соціальна система. Основні категорії 

соціологічного дослідження сім’ї. Основні форми сім’ї та різновиди шлюбу. 

Соціальні та індивідуальні функції сім’ї. Основні підходи до вивчення сім’ї в 

соціологічній думці. Тенденції розвитку в сучасній сім’ї. Сучасна сім’я в 

Україні. 

Тема 9. Етносоціологія та соціологія нації.  

Етносоціологія та предмет її дослідження. Зародження і розвиток 

етносоціології у світовій та вітчизняній соціологічній думці. Сучасний етнічний 

ренесанс, його зміст і причини. Методологічні підходи до вивчення етнічних 

спільнот. Проблема нації у працях українських і зарубіжних соціологів та 

основні концептуальні схеми соціології нації. Проблематика етносоціології та 

соціології нації. Державна етносоціальна політика та її складники. Специфіка 

етнонаціональних процесів в Україні і процес творення новітньої української 

нації. Глобалізація та етнічний ренесанс. 

Тема 10. Соціологія культури. 

 Методологічні засади соціологічного аналізу культури. Поняття 

культури та особливості її дослідження в соціології. Соціологічний підхід до 

вивчення культури та його специфіка. Основні сфери прояву людської культури 

та рівні її соціологічного дослідження. Центральні категорії соціології 

культури. Внутрішня структура культури та її форми. Етноцентризм та 

культурний релятивізм. Культурні універсалії. Народна, висока та масова 

культура. Соціальні функції культури. Специфіка соціокультурної ситуації в 



Україні. Культурні середовища сучасної України та перспективи їхнього 

розвитку. 

Тема 11. Соціологія праці та управління.  

Основні етапи розвитку соціологічного знання про економічну сферу. 

Складові предмета соціології праці й управління: суб’єкти праці, соціальні 

інститути у сфері праці, соціально-трудові відносини, соціально-трудові 

процеси, соціальне управління ними. Поняття менеджменту. Соціологія праці й 

управління та її розвиток в Україні. Зміни ціннісних орієнтацій населення 

країни в економічній сфері. 

Тема 12. Розробка програми соціологічного дослідження. 

 Підготовка до проведення соціологічного дослідження. Виявлення 

проблемної ситуації. Поняття проблеми в соціології. Формулювання проблеми 

дослідження. Розробка програми соціологічного дослідження. Основні вимоги 

до складання програми. Функції програми соціологічного дослідження. 

Структура програми соціологічного дослідження. Методологічний компонент 

програми та його зміст: формулювання теми, мети дослідження та його 

основних завдань, визначення об’єкта і предмета дослідження, здійснення 

теоретичної інтерпретації понять, формулювання гіпотез-підстав і гіпотез-

наслідків для проведення дослідження. 

Правила розрахунку та обґрунтування вибірки. Генеральна і вибіркова 

сукупність. Одиниця аналізу в соціологічному дослідженні. Поняття 

репрезентативності. Різновиди вибірок. Методи механічної і квотної вибірки. 

Параметри квоти. Розрахунок об’єму вибірки. Опитування та його різновиди. 

Анкетування. Структура, вимоги до розроблення та побудови анкети. Види 

питань: закриті, відкриті, напівзакриті. Стратегічний та робочий план 

дослідження. 

Тема 13.  Аналіз результатів міні-соціологічних досліджень. 

Обговорення та аналіз проведених міні-соціологічних досліджень, висновків та 

рекомендацій за підсумками дослідження. 

 

Модульна контрольна робота 2 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 



                     СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

 

 

 

Назва теми 
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Тема 1. Соціологія як наука про 

суспільство. Виникнення і 

становлення соціології як 

самостійної науки         

3 2  1 

Тема 2. Розвиток соціологічної 

думки на зламі ХІХ - поч. ХХ ст..                   

4 2  2 

Тема 3. Соціологія др.пол. ХХ - 

поч.ХХІ ст.. Майбутнє соціології.  

3 2  1 

Тема 4. Основні етапи розвитку 

української соціології.  

4  2 2 

Тема 5. Суспільство як цілісна 

система.  

4 2  2 

Модульна контрольна робота 1 2  2  

Тема 6. Соціологія особистості. 4 2  2 

Тема 7. Соціологія молоді. 4 2  2 

Тема 8. Соціологія сім’ї. 4  2 2 

Тема 9. Етносоціологія та 

соціологія нації. 

6 2 2 2 

Тема 10. Соціологія культури. 4 2  2 

Тема 11. Соціологія праці й 

управління.  

6 2 2 2 

Тема 12. Розробка програми 

соціологічного дослідження. 

4 2  2 

Тема 13. Аналіз результатів міні-

соціологічних досліджень. 

4  2 2 

Модульна контрольна робота 2 2  2  

Підсумково-узагальнююче 

заняття 

2 2   

Разом                                      60 18 6 12 24 



3.ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Зміст лекційного курсу для студентів денної форми навчання 

ІІІ   семестр 

 

Перелік тем лекцій 

Кількість 

годин 

Соціологія як наука про суспільство. Виникнення і 

становлення соціології як самостійної науки         

2 

Розвиток соціологічної думки на зламі ХІХ - поч. ХХ ст..                   2 

 Соціологія др.пол. ХХ - поч.ХХІ ст.. Майбутнє соціології. 2 

Суспільство як цілісна система. 2 

Соціологія особистості. 2 

Соціологія молоді. 2 

Соціологія культури. 2 

Соціологія праці та управління. 2 

Розробка програми соціологічного дослідження. 2 

Разом  18 

 

 

                             Перелік практичних (семінарських) занять 

для студентів денної форми навчання 

Тема практичного 

(лабораторного, семінарського) заняття 

Кількість 

годин 

Основні етапи розвитку української соціології. 2 

Модульна контрольна робота 1 2 

Соціологія сім’ї. 2 

           Етносоціологія та соціологія нації. 2 

           Соціологія культури.           2 

           Соціологія праці та управління.            2 

Аналіз результатів міні-соціологічних досліджень. 2 

Модульна контрольна робота 2 2 

Разом  18 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самостійна робота 

для студентів денної форми навчання 

ІІІ семестр 

Номер 

тижня 

 

Тема самостійної  роботи 

Кількість 

годин 

1 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

    10 

 

Ознайомитись з різними підручниками та навчальними 

посібниками. Порівняти декілька визначень поняття 

«соціологія». Охарактеризуйте роль соціології у житті 

суспільства та її функції, структуру соціологічного 

знання. 

Німецька формальна соціологія (соціологічні концепції 

Г.Зіммеля, Ф.Тьоніса). 

Чим зумовлена поява у ХХ ст.. різних соціологічних 

шкіл і концептуальних напрямків у соціології? 

Охарактеризуйте «Дев’ять тез про майбутнє соціології» 

Е.Гіденса.  

Чому, на вашу думку, в умовах міжвоєнної еміграції 

розвиток саме соціології отримує пріоритетне значення 

в середовищі українських науковців за кордоном? 

Підготувати презентації, повідомлення чи есе згідно 

плану  практичного заняття (тривалість 5-7 хв.). 

Чи є українське суспільство постмодерним? У якому 

напрямі, на Вашу думку, йде розвиток сучасного 

українського суспільства? Підготуватись до контролю 

модуля. 

На власному прикладі розглянути особистість як: як 

елемент соціальної системи; складну систему; об’єкт 

суспільних відносин; суб’єкт суспільних змін. 

Опираючись на аналіз проблем власного молодіжного 

оточення, обґрунтуйте проблеми сучасної української 

молоді. Напишіть есе «Чи легко бути молодим в 

сучасному українському суспільстві?» 

На прикладі власної родини проаналізувати як 

змінилися основні тенденції функціонування сім’ї в 

Україні на поч. ХХІ  ст. порівняно з сім’єю ХХ ст.. 

Опишіть етнічні стереотипи, притаманні окремому 

народові (наприклад, українцям). Чим, на вашу думку, 

вони спричинені? 

Які сучасні молодіжні культури вам відомі? Оберіть 

серед них ту, з якою ви найбільш обізнані, та спробуйте 

дати її загальну характеристику. Підготувати 

1 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

           2 

 

 

2 

 

 

2 

 



 

 

   11 

 

 

   12 

 

 

    13     

презентації, повідомлення чи есе. 

Охарактеризуйте поняття «менеджмент» та наведіть 

приклади суттєвого поліпшення виробничої діяльності 

внаслідок його запровадження. 

Скласти програму міні-соціологічного дослідження на 

обрану тему. Провести міні-соціологічне дослідження на 

обрану тему. 

Підготуватись до контролю модуля  2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 Разом за   ІІІ  семестр 24 

 

 

4.ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ЗАЛІК   З ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Поняття соціології. 

2. Функції соціології та її роль у житті суспільства. 

3. О.Конт – засновник соціології як самостійної науки. 

4. Г.Спенсер як продовжувач позитивістської лінії в соціології. 

5. Структура соціологічного знання. 

6. Соціальні інститути, їх види. 

7. Соціологічна концепція Е.Дюркгайма. 

8. Соціологічна концепція М.Вебера. 

9. Соціологічна концепція марксизму та її критичний аналіз. 

10. Характерні риси сучасної соціології. 

11. Соціальні спільноти та їх види. 

12. Функції соціології. 

13. Майбутнє соціології. 

14. Характерні риси початкового етапу української соціології. 

15. Розвиток соціального знання в Україні від княжої доби до сер. ХІХ ст.. 

16. Соціологічні ідеї представників української суспільної думки 

др.п.ХІХ-п.ХХ ст.. 

17. Роль М.Грушевського у розвитку української соціології. 

18. Суть термінів «людина», «індивід», «особистість», «індивідуальність». 

19. Соціальна роль та соціальний статус. 

20. Необхідність розвитку соціології молоді в Україні. 

21. Форми культури. 

22. Соціокультурні зразки поведінки. 

23. Підготовка до проведення  конкретно-соціологічного дослідження. 

24. Етапи конкретно-соціологічного дослідження. 

25. Визначення об’єкту і предмету дослідження. 



26. Поняття методу в соціології і правила визначення методів конкретно-

соціологічного дослідження. 

27. Метод спостереження в соціології. 

28. Метод експерименту в соціології. 

29. Метод аналізу документів. 

30. Метод опитування (анкетування, інтерв’ю). 

31. Робочий план та його етапи. 

32. Поняття про вибірку. 

33. Поняття генеральної сукупності. 

34. Традиційне, індустріальне, постіндустріальне суспільства. 

35. Назвіть основні форми шлюбу. 

36. Які соціальні функції виконує тудовий колектив? 

37. Назвіть прізвища українських вчених, які досліджували феномен нації. 

38. Охарактеризуйте відомі Вам типи сімейної структури. 

39. Назвіть п’ять основних елементів предмета соціології праці. 

40. Роль соціології в житті суспільства. 

5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

- застосування інтерактивних методів навчання; 

- проведення лекційних та семінарських занять; 

- впровадження комп’ютерної технології навчання; 

- проведення соціологічних досліджень. 

 

6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

- поточний контроль знань студентів; 

- поточний контроль самостійної роботи студентів; 

- самостійна підготовка до практичних занять; 

- виступи та доповнення на семінарських заняттях; 

- участь у дискусіях; 

- тестовий контроль; 

- бальна система оцінювання самостійної роботи, індивідуальних завдань, 

творчо-пошукової роботи, рефератів, доповідей; 

- оцінювання та аналіз модульних контрольних робіт; 

- залік. 

7. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Оцінювання знань студентів здійснюється  за 100-бальною шкалою. 

Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність 

становить  100 балів. При  вивченні дисципліни студентам рекомендується 

використовувати основну та додаткову літературу, конспект лекцій, 

мультимедійні навчальні матеріали.  



      Поточний контроль знань студентів відбувається  під час проведення 

практичних занять. Модульний контроль проводиться 2 рази впродовж 

семестру. Оцінювання знань за навчальною дисципліною відбувається на 

підставі накопичених балів за результатами поточного та підсумкового 

контролю всіх видів згідно зі шкалою оцінювання. 

Оцінювання знань студентів здійснюється впродовж семестру за такими 

видами робіт:  

Змістовий модуль 1: 

1. Семінарське, практичне занятя –до 5 балів (макс.10 б.) 

2. Самостійна робота  (макс.20 балів): тематичні завдання – до 3 балів;творчо - 

пошукові роботи, реферати  –   до 5 балів, повідомлення   –   1 бал. Здобувачі 

можуть самостійно опрацювати онлайн- курс відповідної тематики . У разі 

отримання сертифікату – 10 балів. 

3. Модульна контрольна робота – 20 балів 

Змістовий модуль 2:  

    1.     Семінарські заняття – 5 по 4 б., практичне заняття -5 балів (макс.25) 

    2.   Самостійна робота  (макс. 10 балів),тематичні завдання – до 3 балів, 

творчі роботи, реферати  –  до 5 балів,  повідомлення  – 1бал . 

    3.     Модульна контрольна робота – 15 балів 

Очікується, що письмові роботи студентів будуть їх  оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями і характеризуватимуться самостійність 

суджень та вмінням робити власні висновки. Відсутність посилань на 

використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу 

інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної 

недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій 

роботі студента є підставою для незарахування викладачем, незалежно від 

масштабу плагіату, обману. 

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, 

буде надана викладачем, виключно в освітніх цілях без права її передачі третім 

особам.  Студент заохочується до використання також й іншої літератури, якої 

немає серед рекомендованих. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.  

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен, 

диференційований залік 
Залік 

А 90-100 5 відмінно зараховано 



В 81-89 
4 

дуже добре 

C 71-80 добре 

D 61-70 
3 

задовільно 

Е 51-60 достатньо 

FХ 21-50 2 незадовільно не зараховано 

F 0-20 2 незадовільно не зараховано 

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Робоча навчальна програма дисципліни. 

2. Навчальні, наочні посібники, технічні засоби навчання. 

3. Конспекти лекцій з соціології. 

4. Комплекс завдань для модульних контрольних робіт. 

5. Інструктивно-методичні матеріали до семінарського заняття. 

6. Завдання для заліку. 

7. Методичні рекомендації та розробки викладача. 

8. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів. 

 

9.  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

 

Основна: 

1. Кузьменко Т.М.Соціологія. Київ: Центр навчальної літератури,2019.320 с. 

2. Соціологія : навч. посібник для здобувач. вищ. юрид. освіти / Р.І. 

Амірова, Ю.В. Візниця, І.В. Грабовець та ін.  Дніпро : ДДУВС, 2018.  176 

с.  

3. Соціологія: навчальний посібник для студентів для студентів усіх 

спеціальностей денної форми навчання, що вивчають «Соціологію» / О. 

В. Горпинич, О. Ю. Клименко, Л. М. Москаленко, М. С. Труш, В. Ф. 

Ятченко  Київ : ДУТ, 2019.  235 с. – URL: 

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1868_64391381.pdf 

4. Соціологія : навчальний посібник / О.  О. Титаренко.  Київ: ВД «Дакор», 

2020.  210 с. URL:  https://dakor.kiev.ua/wp-content/uploads/sociologija.pdf 

Допоміжна: 

1.Судаков В. І., Лапіна В. В.Природні та культурні детермінанти 

соціальної напруженості в сучасних європейських суспільствах//Ukr. socìum, 

2021, 1(76): 60-68. 

2.Гудзеляк І. І., Котик Л. І., Ванда І. В. Соціологія: навчально- методичний 

посібник для самостійної роботи студентів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2013.  95 с. 

3.Кузьменко Т.М. Соціологія: навч.посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2010. 

К.:  320 с. URL:http://filelibsnu.at.ua/navchalno-metod/social/Sociologiya-

Kuzmenko2010.pdf 

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1868_64391381.pdf
https://dakor.kiev.ua/wp-content/uploads/sociologija.pdf
http://filelibsnu.at.ua/navchalno-metod/social/Sociologiya-Kuzmenko2010.pdf
http://filelibsnu.at.ua/navchalno-metod/social/Sociologiya-Kuzmenko2010.pdf


4.Навчально-методичні матеріали проєкту "Вивчай та розрізняй: інфо-медійна 

грамотність".  К.: IREX в Україні, 2019-2020. 
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