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

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

 
Завдання на самостійну роботу: 

1) Назвіть умови та причини виникнення соціології як науки. 
2) Визначте предмет і структуру соціології та назвіть її функції. 
3) Поясніть відмінності теоретичної соціології від прикладної.  
4) Поясніть зміст прикладного соціологічного дослідження з точки зору 

методології наукового пізнання. 
5) Визначте зміст позитивізму у соціології О.Конта. 
6) Поясніть специфіку використання світового соціологічного досвіду в 

українському суспільстві. 
7) Що Ви розумієте під соціологічною просвітою населення в Україні ?  

 
Лекція 2. Програма соціологічних досліджень. 

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

 
Завдання на самостійну роботу: 

1) Дайте характеристику структури та основних елементів програми 
соціологічного дослідження. 

2) Назвіть різновиди конкретного соціологічного дослідження. 
3) Поясніть вимоги щодо складання і оформлення розділів програми. 
4) Складіть робочий план соціологічного дослідження згідно 

запропонованої проблематики. 
5) Що Ви розумієте під поняттям “соціальний моніторинг” дослідження 

соціальних процесів в районі, регіоні, країні ? 
 

Лекція 3. Соціальна структура суспільства. 
1) Сутність понять “соціальна структура суспільства”, "мобільність”, 

“маргінальність”.  
2) Основні стратифікаційні теорії у соціології.  
3) Соціальна мобільність та проблеми її дослідження.  

 
Завдання на самостійну роботу: 



1) Поясніть сутність соціальної структури суспільства та критерії його 
поділу на верстви (страти). 

2) Дайте характеристику основних різновидів соціальної структури 
суспільства. 

3) Назвіть фактори та причини соціальної нерівності різних верств 
населення в українському суспільстві. 

4) Поясніть роль у суспільному житті різних молодіжних груп. 
5) Поясніть умови і причини соціальної мобільності (вертикальної та 

горизонтальної) населення в українському суспільстві. 
6) Поясніть роль і значення професійної кар'єри випускників ВУЗів у 

розвитку соціальної структури українського суспільства. 
 

Лекція 4.  Базові компоненти соціального життя. 
1) Суспільство як сукупність усіх способів взаємодії і форм об”єднання 

людей.  
2) Соціальні спільноти як базові елементи суспільства.  
3) Соціальні інститути як базові структури суспільства.  

 
Завдання на самостійну роботу: 

1) Дайте соціологічну характеристику суспільства як соціальної системи, 
його сфер життєдіяльності, елементів та зв'язків і відносин між ними. 

2) Назвіть основні соціальні спільноти українського суспільства та назвіть 
базові критерії їх формування. 

3) Назвіть основні ознаки професійно-кваліфікаційних, етнічних, 
територіальних спільнот в суспільстві. 

4) Поясніть процес соціалізації з точки зору використання елементів 
соціального контролю: норм, санкцій та інших регуляторів поведінки. 

5) Поясніть зміст діяльності соціального інституту освіти та його функції. 
Поясніть на прикладах. 

6) Поясніть важливість регулювання соціальних відносин на прикладі 
взаємодії органів влади і молоді для подальшого розвитку духовної 
культури населення України.  

 
Лекція 5. Соціологія праці. 

1) Поняття соціології праці, їх зміст.  
2) Трудова діяльність та її основні елементи.  
3) Трудові конфлікти та стратегії їх подолання. 

Завдання на самостійну роботу: 



1) Визначте зміст понять “праця”, “умови праці”, “трудова поведінка”, 
“мотивація трудової поведінки”, “трудові конфлікти”. 

2) Поясніть зміст праці як соціального явища та предмету соціологічного 
дослідження. 

3) Розкрийте зміст і особливості інженерної праці на виробництві. 
4) Поясніть соціологічний зміст процесу формування мотивів до праці у 

молоді. 
5) Складіть анкету для соціологічного дослідження проблеми 

працевлаштування випускників ВУЗу. 
6) Поясніть зміст процесу адаптації і професійної орієнтації молоді на 

ринку праці. 
 

Лекція 6. Соціологія особистості. 
1) Зміст понять “особистість”, “структура особистості”, “статусні ролі 

особистості”.  
2) Структура особистості: статуси, ролі і спрямованість у соціальній 

поведінці.  
3) Соціалізація особистості як процес задоволення індивідом соціальних 

норм і правил поведінки.  
 

Завдання на самостійну роботу: 
1) Дайте соціологічну характеристику особистості як суб’єкту і об’єкту 

соціальних відносин в українському суспільстві. 
2) Визначте об’єкт і предмет соціологічного дослідження проблеми 

професійного статусу і ролі особистості у суспільстві. 
3) Складіть анкету для вивчення політичних інтересів, орієнтацій і намірів 

студентів. 
4) Дайте характеристику соціалізації особистості як процесу входження 

людини у суспільне життя. 
5) Назвіть умови та причини девіантної поведінки особи в міському 

середовищі. 
 
 
 
 
 
 
 

 



СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ. 
Тема 1. Предмет, структура і функції соціології. 

Питання до семінару: 
1) Предмет соціології, основні категорії та функції. 
2) Методологічні засади соціологічного знання та досвіду. 
3) Використання світового соціологічного досвіду в українській 

проблематиці. 
Тема 2. Програма соціологічних досліджень. 

Питання до семінару: 
 

1) Структура програми та вимоги до її складання і оформлення. 
2) Методи соціологічних досліджень. 
3) Анкетування і вимоги до складання  анкети та проведення 

соціологічного дослідження. 
4) Соціологічний аналіз інформації і оформлення результатів 

соціологічного дослідження. 
Тема 3. Соціальна структура суспільства. 

Питання до семінару: 
1) 1.Основні стратифікаційні теорії у соціології. 
2) 2.Соціальна мобільність та проблеми її дослідження в українському 

суспільстві. 
3) 3. Маргіналізація  українського суспільства та шляхи її державного 

регулювання. 
Тема 4. Базові компоненти соціального життя. 

Питання до семінару: 
 

1) Соціальні спільноти як базові елементи суспільства. 
2) Соціальні інститути і організації як базові структури 

суспільства. 
3) Проблеми становлення соціального партнерства в українському 

соціумі. 
ТЕМИ РЕФЕРЕТІВ. 

Індивідуальні завдання включають в себе перелік тем, які пропонуються 
для складання реферату та самостійного вивчення студентами.  
1. Предмет, структура і функції соціології. 
2. Становлення і тенденції розвитку світової і української соціологічної 

думки. 
3. Соціологічні дослідження як інструмент пізнання соціальної реальності. 
4. Програма і методика конкретного соціологічного дослідження. 



5. Методика і процедури збору, аналізу соціологічної інформації, розробки 
звіту і рекомендацій, їх впровадження у практичній діяльності. 

6. Роль соціологічних досліджень у вивченні актуальних проблем і 
прогнозуванні розвитку соціальних явищ і процесів в українському 
суспільстві. 

7. Зміст основних понять: ”структура”, “стратифікація”, ”мобільність”, 
“маргінальність”. 

8. Основні тенденції розвитку соціальної структури українського 
суспільства, умови і напрямки реформування. 

9. Основні елементи соціальної структури суспільства. 
10. Джерела і фактори стратифікації, мобільності і маргінальності в 

українському суспільстві. 
11. Зміст поняття “соціальний інститут”, типологія соціальних інститутів, їх 

функції у суспільстві. 
12. Різновиди соціальних інститутів, їх сутність. 
13. Основні різновиди соціальних спільностей  в українському суспільстві, 

умови і напрямки їх формування. 
14. Класифікація соціальних спільностей у суспільстві, їх функції 
15. Характеристика особистості як об`єкта і суб`єкта  соціальних відносин. 
16. Соціалізація особистості і проблеми регулювання і саморегулювання 

поведінки, статус і роль особистості у суспільстві. 
17. Особа  як об`єкт і суб`єкт соціальних відносин і діяльності. 
18. Соціальні риси особи, їх формування у практичній діяльності і 

спілкуванні. 
19. Проблеми трудової діяльності і соціальної активності особи (на прикладі 

учбової і майбутньої професійної поведінки студентів). 
20. Праця як соціальне явище, її зміст та характер. 
21. Методи соціологічного дослідження праці і трудових відносин в 

організаціях. 
22. Трудовий процес як об`єкт соціологічного пізнання. 
23. Трудові відносини, їх оптимізація в українському суспільстві. 
24. Мотивація праці молоді, форми та методи її стимулювання. 
25. Професійна підготовка молоді та значення освіти в її удосконаленні. 
26. Формування громадянської позиції молоді в сучасних умовах. 
27. Молодіжний рух в українському суспільстві: стан та тенденції розвитку. 
28. Громадські молодіжні організації та їх роль у соціальному захисті молоді. 
29. Державна молодіжна політика в Україні: стан і перспективи. 
30. Зміст і особливості освіти як соціального інституту. 



31. Основні елементи соціальної структури українського суспільства   
(статусні верстви населення). 
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