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Вступ 

Навчальна програма дисципліни “Соціологія” є складовою стандарту 
вищої освіти. Вона визначає роль і значення соціології у підготовці та 
майбутній діяльності фахівця, формулюванні навчально – пізнавальних 
проблем, що сприяють становленню рис творчої особи. Зміст навчання з 
соціології встановлює систему знань, умінь і навичок з дисципліни, якими 
повинні володіти студенти. Зазначені компоненти навчальної програми є 
конкретним визначенням цілей навчання, на досягнення яких спрямовані 
зусилля сумісної діяльності педагогів і студентів.  

Навчальна програма розроблена згідно з вимогами освітньо – 
професійних програм (ОПП) підготовки фахівців та навчальних планів. 
Навчальна програма дисципліни передбачає проведення модульного 
контролю, щоб забезпечити формування певних здатностей та умінь, що 
зазначені в ОПП, перевірки отриманих знань з тематики. 

При розробці навчальної програми враховано перспективні напрями 
розвитку соціологічної науки, забезпечено наступність та єдність 
гуманітарної і професійно – практичної підготовки студентів, забезпечено 
міждисциплінарні зв’язки. 

МЕТА КУРСУ – сформувати у студентів – майбутніх фахівців систему 
знань, здатностей та умінь у соціальній діяльності, що дає можливість 
оволодіти систематизованими науковими знаннями про суспільство, 
методиками його соціологічного дослідження і, таким чином, підвищувати 
рівень професійної культури.  

Мета вивчення кредитного модуля визначається як система здатностей, 
типових завдань діяльності та проблем, які повинен навчитися вирішувати 
студент: 

- самостійно аналізувати соціальні явища і процеси, визначати свою роль 
і місце в них; 

- на основі вивчення курсу, аналізу опрацьованих матеріалів і особистих 
спостережень, сформувати власні громадянські, професійні 
переконання. 

Зміст здатності студентів – вирішувати проблеми і задачі соціальної 
діяльності та уміння, що їх відображає. 

Проводити соціологічні дослідження в умовах виробничої 
діяльності та побутової діяльності: 

- на основі аналізу виробничого та побутового завдання визначати 
мету емпіричного соціологічного дослідження; 



- залежно від визначеної мети обрати адекватну їй технологію 
соціологічного дослідження; 

- провести дослідження за обраною технологією; 
- за відповідними методиками провести аналіз результатів 

дослідження. 
Врахувати суспільні відносини при здійсненні діяльності: 

– у процесі роботи в певній соціальній групі, застосовуючи типові 
методи емпіричного соціологічного дослідження, визначати 
характеристики суспільної реальності. 

      В умовах виробничої або громадської діяльності: 
– на основі аналізу результатів дослідження, використовуючи  
– базові     ознаки і типологію суспільства, визначати тип 
– суспільства у конкретній державі, його мобільність та 

маргінальність. 
– на основі аналізу результатів соціологічного дослідження, 

літератури                                        про стратифікацію суспільства 
визначати його структуру та класифікувати характеристики 
розвитку суспільної системи конкретної держави; 

– на основі аналізу результатів дослідження, використовуючи 
критерії класифікації та ознаки соціальних інститутів та 
спільностей, визначати їх функції в конкретній державі; 

– на основі аналізу державних нормативно-правових документів 
про суспільні об`єднання, програмних документів суспільних 
об`єднань, використовуючи критерії класифікації суспільних 
об`єднань і рухів, визначати тип конкретного суспільного 
об`єднання та його місце в соціальній структурі, державі; 

– на основі результатів самоспостережень, використовуючи 
процедури соціологічного аналізу, встановлювати власний 
соціальний статус; 

– на основі аналізу результатів власних спостережень, 
використовуючи процедури соціологічного аналізу, 
встановлювати соціальний статус учасників спільної діяльності; 

– визначати стан і дієздатність трудового колективу. 
 

 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
лекції 

Найменування тем Усьго Лекцй Семі
нари 

Самостійна 
робота 

Семестрова 
атестація 

1. 

Тема 1. 
Соціологія як 
теорія та 
методологія 
соціологічних 
досліджень 

4 2  2  

2. 
Тема 2. Програма 
соціологічних 
досліджень 

10 4 2 4  

3. 
Тема 3. Соціальна 
структура 
суспільства. 

10 4 2 4  

4. 
Тема 4. 
Базові компоненти 
суспільного життя 

10 4 2 4  

5. Тема 5. Соціологія 
праці 

10 4 2 4  

6. Тема 6. Соціологія 
особистості 

10 4 2 4  

 Всього 54 22 10 22 Залік 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 
Лекція 1 Соціологія як теорія та методологія соціологічних досліджень. 

Предмет соціології, її структура та основні функції. Основні поняття та 
категорії соціології. Методологічні засади соціологічного знання та 
досвіду. 

 
Лекція 2. Програма соціологічних досліджень. 

 Сутність поняття “соціологічне дослідження”. Структура програми, її 
основні розділи. Методи збору та аналізу соціологічної інформації. 

 
Лекція 3. Соціальна структура суспільства. 

Сутність понять “соціальна структура суспільства”, "мобільність”, 
“маргінальність”. Основні стратифікаційні теорії у соціології. Соціальна 
мобільність та проблеми її дослідження.  

 
 

Лекція 4.  Базові компоненти соціального життя. 
Суспільство як сукупність усіх способів взаємодії і форм об”єднання 
людей. Соціальні спільноти як базові елементи суспільства. Соціальні 
інститути як базові структури суспільства.  

 
 

Лекція 5. Соціологія праці. 
Поняття соціології праці, їх зміст. Трудова діяльність та її основні 
елементи. Трудові конфлікти та стратегії їх подолання. 
 

Лекція 6. Соціологія особистості. 
Зміст понять “особистість”, “структура особистості”, “статусні ролі 
особистості”. Структура особистості: статуси, ролі і спрямованість у 
соціальній поведінці. Соціалізація особистості як процес задоволення 
індивідом соціальних норм і правил поведінки.  

 
 
 
 
 
 
 

 



ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ (денна та заочна форми). 

1. Місце соціології в системі суспільствознавства, її зв`язок з іншими 
науками. 

2. Об`єкт і предмет соціології. 
3. Категорії і закони соціології. 
4. Загальні, спеціальні та галузеві соціологічні теорії. 
5. Емпіричні соціологічні дослідження. 
6. Основні функції соціології. 
7. Етапи становлення і розвитку зарубіжної соціології в прадавній період 

розвитку цивілізації. 
8. Позитивізм О. Конта і становлення соціологічної теорії та практики. 
9. Органіцистична  теорія суспільства Г.Спенсера. 
10. Соціологічний напрямок в розвитку марксизму. 
11. Теорія “розуміючої” соціології М.Вебера. 
12. Концепція “соціологізму” Е.Дюркгейма. 
13. Історія виникнення та розвитку індустріальної (промислової) соціології. 
14. Структурно-функціональний напрям в соціології Т. Парсонса. 
15. Концепція соціальної структури Р.Мертона. 
16. “Інтегральна” соціологія П. Сорокіна. 
17. Витоки та джерела української протосоціологічної думки. 
18. Соціологічна проблематика у творчості М.Грушевського. 
19. Інституалізація української соціологічної думки у науковій спадщині 

М.Шаповала, С.Кістяківського, В.Липинського. 
20. Особливості сучасного етапу розвитку соціології в Україні(основні течії 

та напрями). 
21. Сучасний етап розвитку зарубіжної соціологічної думки (основні течії та 

напрями). 
22. Соціологічне дослідження як інструмент пізнання соціальної реальності. 
23. Основні етапи і процедури емпіричного соціологічного дослідження. 
24. Структура, основні елементи і процедури емпіричного соціологічного 

дослідження. 
25. Методологічний розділ програми та його характеристика. 
26. Процедурний розділ програми та його характеристика. 
27. План організації дослідження та вимоги до збору первинної інформації. 
28. Сутність вибірки та принципові вимоги до одиниць відбору і 

спостереження в дослідженні. 
29. Процедури обробки та аналізу соціологічних даних. 



30. Основні вимоги до звітності про результати дослідження та їх 
оформлення у звіті. 

31. Методи опитування в дослідженні. 
32. Специфіка анкетування і правила побудови анкет та стандартизованих 

опитувальників. 
33. Загальна характеристика соціологічного спостереження. 
34. Методи аналізу документів в соц. дослідженні. 
35. Документи як джерело соціологічної інформації, правила їх відбору та 

аналізу. 
36. Суспільство як система та його базові ознаки. 
37. Поняття “соціальна структура” суспільства, його загальна 

характеристика. 
38. Стратифікація як процес розвитку структури українського суспільства та 

її різновиди. 
39. Мобільність як процес соціальної динаміки розвитку українського 

суспільства. 
40. Проблеми маргінальності соціальних спільнот та груп в українському 

суспільстві. 
41. Соціальні групи, їх різновиди та роль у суспільному житті. 
42. Соціальна спільність як предмет соціологічного аналізу. 
43. Типологія і основні риси соціальних спільностей в українському 

суспільстві. 
44. Соціальні інститути суспільства, їх структура, ознаки та типи. 
45. Механізми формування і основні функції соціальних інститутів в 

українському суспільстві. 
46. Соціальна взаємодія, зв`язки та відносини між спільностями та групами 

у суспільстві. 
47. Соціальні конфлікти їх природа, причини і наслідки, шляхи 

регулювання. 
48. Соціальні зміни та процеси, їх класифікація, шляхи регулювання. 
49. Трудова активність молоді і напрями її формування в ринкових умовах. 
50. Молодь на ринку праці, шляхи працевлаштування та соціального 

захисту. 
51. Соціологічні методи дослідження праці і трудових відносин в 

організаціях. 
52. Управлінська діяльність як об`єкт соціологічного аналізу. 
53. Соціологічні методи дослідження управління і управлінських відносин в 

організаціях. 



54. Соціологічні проблеми та працевлаштування випускників технічних 
вузів. 

55. Поняття  “структура особистості”, та її підструктури : статус, роль      та      
направленість. 

56. Соціальні статуси особистості: приписані та набуті. 
57. Соціальні ролі як моделі поведінки особистості. 
58. Соціалізація особистості як процес. 
59. Девіантна поведінка особистості та соціальні норми. 
60. Типологія особистості: структура та ознаки. 
61. Соціологічні теорії особистості. 

 

                     НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ.         
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