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ВСТУП 

Анотація 

Курс «Соціологія сім’ї та молоді» є галузевою складовою загального курсу 

«Соціологія», яка посідає одне з провідних місць серед гуманітарних дисциплін, що 

вивчаються.  

Молодь – активна складова суспільства яка здатна побудувати нове українське 

суспільство. Головна мета курсу «Соціологія молоді» полягає у тому, що на підставі 

узагальнюючого аналізу тенденції формування та розвитку соціології,  обличчя молоді, умов 

її життєдіяльності, виробити науково обґрунтовані методи та форми діяльності державних, 

громадських установ, які повинні регулювати соціальні процеси у молодіжному середовищі 

та управляти ними.   

Сім’я – це важлива складова сучасного суспільства, яку переважно створює молодь. 

Для сім’ї характерні проблеми, якими живе суспільство. Тому вивчення курсу «Соціологія 

сім’ї та молоді» є актуальним і доречним у наш час. 

Ключові слова: соціологія, суспільство, сім’я, молодь. 

Abstract 

The course «Sociology of family and youth» is a branch component of the general course 

«Sociology», which occupies one of the leading places among the humanities. 

Youth is an active component of society that is capable of building a new Ukrainian society. 

The main goal of the course «Sociology of youth» is that, on the basis of a generalizing analysis of 

the trends in the formation and development of sociology, the face of youth, the conditions of its 

life, to develop scientifically based methods and forms of activity of state, public institutions that 

should regulate social processes in the youth environment and manage them. 

The family is important component of modern society, which is mainly created by young 

people. The family has typical problems that society lives on. Therefore, studying the course 

«Sociology of family and youth» is relevant and appropriate in our time.  

Key words: sociology, society, family, youth. 
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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників 

Галузь знань, спеціальність 

(освітня програма), освітній 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма заочна форма 

Кількість кредитів – 3 

Галузей знань: 

10 Природні науки 

Вибіркова 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 2-й  2-й 

Електронний адрес РПНД на 

сайті Університету 
Спеціальностей: 

101 Екологія 

 

Освітніх програм: 

«Екологія та охорона  

навколишнього середовища» 

Семестр 

3-й 3-й 

Лекцій 

Загальна кількість годин – 90 15 год. 4 год. 

Семінарські 

15 год. 4 год. 

Самостійна робота 

60 год. 82 год. 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 2; 

самостійної роботи студента 

– 4. 

Освітній рівень: 

перший (бакалаврський) 

Вид контролю: залік 

Форма контролю: 

комбінована 

2. МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою вивчення навчальної дисципліни «СОЦІОЛОГІЯ СІМ’Ї ТА МОЛОДІ» є 

формування у студентів відповідно до освітньої програми таких компетентностей: 

Розуміння основних теоретичних положень, концепцій та принципів математичних та 

соціально-економічних наук. 

3. ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Передумовами для вивчення дисципліни є: дисципліни: Історія України, Філософія. 

4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Після опанування дисципліни студент повинен: 

знати: 

а) основні етапи формування світової та української соціологічної думки; 

б) основні соціологічні терміни та їх тлумачення; 

в) основні тенденції формування і функціонування сучасного суспільства; 

г) методи збору соціологічної інформації та можливості, які вони надають сучасній 

людині. 
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уміти: 

а) аналізувати зміст основних понять соціології; 

б) аналізувати і коментувати ті чи інші соціальні явища та процеси, що відбуваються у 

сучасному суспільстві, застосовуючи науково-критичний підхід; 

в) робити огляд наукових та публіцистичних матеріалів з визначеної соціальної 

проблематики; 

г) підготувати доповідь, реферат, есе, користуючись різноманітними джерелами 

інформації. 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1. Історія та розвиток родини і шлюбу 

Тема 1. Родина як соціальний інститут та мала соціальна група 

Поняття родина. Родина як соціальний інститут. Родина як мала соціальна група. Т. 

Парсонс про чоловічі та жіночі ролі у сім’ї. Репродуктивна функція сім’ї як функція 

дітонародження та відтворення населення. Виховна та соціалізаційна функції та їх 

спрямованість на членів сім’ї. Економічна функція сім’ї та її значення у суспільстві з 

ринковою економікою. Комунікаційна та рекреаційна функція сім’ї. Ефективність реалізації 

сімейних функцій в сучасному суспільстві. Поняття моногамії та полігамії. Полігінія та 

поліандрія як різновиди полігамії. Полігамні шлюби у сучасному світі. Структура сім’ї за 

критерієм влади: патріархальні, матріархальні та егалітарні сім’ї. Поняття ендогамії та 

екзогамії. Типи сім’ї за критерієм родинних зв’язків: нуклеарні, розширені та неповні сім’ї. 

Структура сім’ї за критерієм місця проживання: матрілокальні, патрілокальні та унілокальні 

сім’ї. 

Література: [1], [3], [6]. 

Тема 2. Шлюб. Види шлюбу та різновиди шлюбних відносин 

Поняття шлюб. Види шлюбу. Різновиди шлюбних відносин. Поняття проміскуїтету як 

найдавнішої форми шлюбно-сімейних відносин. Дуально-родовий шлюб та його основні 

ознаки. Причини та умови переходу від дуально-родового шлюбу до індивідуальної сім’ї. 

Література: [1], [3], [6]. 

Тема 3. Вплив родини на процес соціалізації особистості 

Соціобіологічна теорія про вплив біологічних особливостей жінок та чоловіків на 

сімейну поведінку. Поняття соціалізації особистості. Сімейна соціалізація . Етапи життя 

дитини. Критичні періоди в житті дитини. Сім’я як осередок первинної соціалізації дитини. 

Реалізація соціалізаційної функції в українській сім’ї. Агенти сімейної соціалізації. Роль 

батька та матері у формуванні особистості. Батьки як основні агенти соціалізації дитини. 

Література: [1], [3], [6]. 
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Тема 4. Розлучення, його чинники, причини та наслідки. Геронтологічне припинення 

існування родини. 

Проблеми сучасної сім’ї. Поняття розлучення. Чинники та причини розлучення. 

Наслідки розлучення. Особливості розлучень українських сімей. Геронтологічне припинення 

існування родини. 

Література: [1], [3], [6]. 

Змістовий модуль 2. Соціологія молоді та її розвиток 

Тема 5. Соціологія молоді як галузь сучасної соціології 

Поняття молодь. Об’єкт, суб’єкт соціології молоді, проблематика, напрямки, рівні та 

специфіка соціологічного підходу до вивчення молодіжних проблем. Сутність та зміст 

процесів життєвого самовизначення молоді (соціального, політичного, професійного та 

економічного). Рівні опису молоді (індивідуально-психологічний, соціально-психологічний і 

соціологічний). Основні проблеми соціології молоді. Основні напрямки в розробці 

спеціальних соціологічних теорій молоді. Нерозвиненість соціології молоді в СРСР та 

причини її кризи. Зв’язок соціології молоді з іншими галузевими  соціологіями та науками. 

Соціологія молоді та ювенологія. Шляхи розвитку соціології молоді в Україні на сучасному 

етапі. 

Література: [2], [3], [9]. 

Тема 6. Молодь у соціальній структурі суспільства, її місце та значення 

Молодь як соціально-демографічної спільноти, її соціальної сутності. Соціальне, 

політичне, професійне та економічне самовизначення молоді. Особливості соціологічного 

погляду на молодь, напрями її соціологічного вивчення (психологічний, структурно-

функціональний, культурологічний), критерії виділення поняття «молодь» в самостійну 

категорію. Сутність молоді як об’єкту та суб’єкту соціальних відносин. Молодь як 

соціокультурне явище. Сутнісні риси молоді. вікові межі періоду молодості (відмінність 

біологічного (медичного), психологічного та соціального віку молодості). Юність та 

молодість. Поняття «молодь» в західній соціології. Поняття молодіжної свідомості та її 

рівнів. Соціальний статус молоді. Концепції соціального розвитку молоді та критерії оцінки 

тенденцій цього розвитку. 

Література: [2], [3], [9].  

Тема 7. Соціалізація молоді. Соціальна мобільність у молодіжному середовищі. 

Соціально-професійна орієнтація молоді 

Сутність процесу соціалізації молоді. Парадигмальні відмінності теорій соціалізації. 

Фактори, що впливають на соціалізацію молоді. Стадії процесу соціалізації, процес 

становлення особистості. Механізми розвитку особистості. Агенти та інститути соціалізації 

молоді. Соціалізація та соціальний контроль. конформізм, самосвідомість та ресоціалізація. 

Розбалансованість соціалізації української молоді (теоретичний аспект). Загальносистемні 

фактори соціалізації в сучасній Україні (інституціональні зміни, інші зовнішні впливи на 

соціалізацію в наш час). Соціальна мобільність сучасної української молоді. Соціально-

професійна орієнтація молоді. 

Література: [2], [3], [9].  
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Тема 8. Проблеми української молоді та шляхи їх вирішення 

Молодіжні проблеми та їх типи. Молодіжне безробіття та його соціально-економічні 

наслідки. Соціально-психологічні аспекти безробіття. Приховане безробіття, його причини, 

особливості та наслідки. Шляхи вирішення проблем української молоді. 

Література: [2], [3], [9]. 
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Тематичний план навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л сем с.р. л сем с.р. 

Змістовий модуль 1. Історія та розвиток родини і шлюбу 

Тема 1. Родина як соціальний інститут та 

мала соціальна група 
7 2 2 3 9 2 2 5 

Тема 2. Шлюб. Види шлюбу та різновиди 

шлюбних відносин 
7 2 2 3 7 – – 7 

Тема 3. Вплив родини на процес соціалізації 

особистості 
8 2 2 4 7 – – 7 

Тема 4. Розлучення, його чинники, причини 

та наслідки. Геронтологічне припинення 

існування родини. 

8 2 2 4 7   7 

Разом за змістовим модулем 1 30 8 8 14 30 2 2 26 

Змістовий модуль 2. Соціологія молоді та її розвиток 

Тема 5. Соціологія молоді як галузь сучасної 

соціології 
15 2 2 11 16 – 2 14 

Тема 6. Молодь у соціальній структурі 

суспільства, її місце та значення 
15 2 2 11 16 2 – 14 

Тема 7. Соціалізація молоді. Соціальна 

мобільність у молодіжному середовищі. 

Соціально-професійна орієнтація молоді 

16 2 2 12 14 – – 14 

Тема 8. Проблеми української молоді та 

шляхи їх вирішення 
14 1 1 12 14 – – 14 

Разом за змістовим модулем 2 60 7 7 46 60 2 2 56 

УСЬОГО ГОДИН 90 15 15 60 90 4 4 82 

Теми семінарських занять 

№ 

з/п Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Становлення родини як соціального інституту. Родина як мала 

соціальна група  
2 2 

2 Шлюб як інститут суспільства. Типологія шлюбів, види 

шлюбних відносин 
2  

3 Вплив родини на процес соціалізації особистості 2  

4 Розлучення як чинник припинення існування родини 2  

5 Становлення соціології молоді як галузі сучасної соціології 2 2 

6 Місце та значення молоді у соціальній структурі суспільства 2  

7 Соціальна мобільність у молодіжному середовищі. 

Соціалізація молоді. Професійна орієнтація молоді 
2  

8 Шляхи та засоби вирішення проблем молоді в Україні 1  

РАЗОМ 15 4 
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Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 

 підготовка до лекційних занять – 0,5 год-2 год. занять (на 1 лекцію); 

 підготовка до семінарських занять – 1-2 год/1 заняття; 

 написання рефератів, есе, виконання домашньої контрольної роботи, перекладу, 

аналітичний огляд, аналіз практичних, проблемних ситуацій (обсяг однієї роботі 10-20 

аркушів А4) – мінімум 14 -15 годин на 1 роботу; 

 складання словнику 8-10; 

 підготовка до контрольних заходів – (8-12) год. на 1 захід. 

Завдання для самостійної роботи 

№ 
з/п 

Вид роботи 
Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

1.  Підготовка до лекцій 2 – 

2.  Підготовка до семінарів 10 10 

3.  Написання есе 10 5 

4.  Наукова стаття 15 10 

5.  Підготовка до залік 10 20 

6.  Підготовка до МКР 5 – 

7.  Написання домашньої контрольної роботи – 30 

8.  Складання словника  8 7 

 Разом 60 82 

6. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ТА МЕТОДІВ ЇХ 

ДЕМОНСТРУВАННЯ 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання 

виступають: 

 модульна контрольна робота; 

 підготовка та публічний захист реферату. 

 залік. 

7. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету. 

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного контролю і 

оцінки заключного іспиту. У кожного компонента своя частка в загальній системі оцінок. У 

проміжних оцінках студент може набрати до 100 балів. Під компонентом проміжних оцінок 

розуміються поточні оцінки протягом семестру (активність, участь в дискусіях; виконання 

завдань та інше). 

Поточний контроль проводиться на кожному семінарському занятті та за результатами 

виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання теоретичної підготовки 

здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому числі, самостійно опрацьованого 

матеріалу) під час роботи на семінарських заняттях. 

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після досягнення результатів, 

запланованих РПНД, що виражається в одній з позитивних оцінок, передбачених чинним 

законодавством. 

Форми поточного контролю – усне та письмове опитування, індивідуальна презентація 

виконаного завдання, підготовка реферату, виконання індивідуальних завдань. 
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Форми проміжного контролю – модульна контрольна робота. 

Форми підсумкового контролю – залік. 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання 

Відповіді на 

семінарах 
Критерії оцінювання 

5 

Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, систематизацію, 

узагальнення, використані міжпредметні зв’язки, містить аргументовані 

висновки.  

4 
Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна; допущені 

несуттєві помилки та неточності у викладенні матеріалу  

3 
Відповідь частково правильна, містить неточності, недостатньо 

обґрунтована.  

2 
Відповідь має суттєві помилки, аргументи несформульовані, 

використовуються невірна термінологія.  

1 Відповідь містить значну кількість суттєвих помилок, не обґрунтована.  

0 Студент не дає відповіді.  

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 40 (8 занять по 5 балів). 

Поточний модульний контроль у формі тестування 

Написання 

МКР  
Критерії оцінювання 

10-8 

Робота виконана у встановлений термін. Виконана самостійно. Відповідь на 

питання правильна, повна, логічна, містить аналіз, систематизацію, 

узагальнення, використані міжпредметні зв’язки, містить аргументовані 

висновки. 

7-5 

Робота виконана у встановлений термін. Відповідь в цілому правильна, 

достатньо повна, логічна; допущені несуттєві помилки та неточності у 

викладенні матеріалу та формулюванні висновку. 

4-3 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Відповідь частково 

правильна, містить неточності, недостатньо обґрунтована, не містить 

висновків. 

2-1 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Відповідь має суттєві 

помилки, аргументи несформульовані, використовуються невірна 

термінологія та хронологія. Висновки відсутні. 

0 Робота не виконана 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 10 балів. 

 

Наукова 

стаття 
Критерії оцінювання 

20-18 

Робота виконана у встановлений термін. Мета статті сформульована вірно. 

Виклад основного матеріалу аргументований,логічний, містить правильну 

термінологію. Висновок повний, логічний, містить аналіз. 

17-15 

Робота виконана у встановлений термін. Відповідь в цілому правильна, 

достатньо повна, логічна; допущені несуттєві помилки та неточності у 

викладенні матеріалу, висновок містить деякі неточності 

14-11 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Відповідь частково 

правильна, містить неточності, недостатньо обґрунтована, висновок не 

відповідає поставленій меті статті 

10-6 Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Відповідь має суттєві 
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Наукова 

стаття 
Критерії оцінювання 

помилки, аргументи не сформульовані, використовуються невірна термінологія, 

висновок відсутній 

5-1 
Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Відповідь містить 

значну кількість суттєвих помилок, не обґрунтована. 

0 Студент не виконав завдання 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 20 балів. 

 

Есе Критерії оцінювання 

10-8 

Робота виконана у встановлений термін. Актуальність есе сформульована вірно. 

Виклад основного матеріалу аргументований,логічний, містить правильну 

термінологію. Висновок повний, логічний, містить аналіз. 

7-6 

Робота виконана у встановлений термін. Відповідь в цілому правильна, достатньо 

повна, логічна; допущені несуттєві помилки та неточності у викладенні матеріалу, 

висновок неаргументований. 

5-4 
Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Відповідь частково 

правильна, містить неточності, недостатньо обґрунтована, не містить висновку. 

3-2 
Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Відповідь має суттєві 

помилки, аргументи несформульовані, використовуються невірна термінологія. 

1 
Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Відповідь містить значну 

кількість суттєвих помилок, не обґрунтована, висновок відсутній. 

0 Студент не виконав завдання 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 10 балів. 

 

Контрольна 

робота 

(заочне 

відділення) 

Критерії оцінювання 

30-25 

Робота виконана у встановлений термін. Виконана самостійно. Відповідь на 

питання правильна, повна, логічна, містить аналіз, систематизацію, 

узагальнення, використані міжпредметні зв’язки, містить аргументовані 

висновки, повний список літератури. 

24-18 

Робота виконана у встановлений термін. Відповідь в цілому правильна, 

достатньо повна, логічна; допущені несуттєві помилки та неточності у 

викладенні матеріалу та формулюванні висновку. 

17-10 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Відповідь частково 

правильна, містить неточності, недостатньо обґрунтована, не містить 

висновків. 

9-1 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Відповідь має суттєві 

помилки, аргументи несформульовані, використовуються невірна 

термінологія та хронологія. Висновки відсутні. 

0 Робота не виконана. 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 30 балів. 
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Залік 

Критерії оцінювання денна 

форма 

навчання 

заочне 

форма 

навчання 

10-8 30-25 

Студент вільно володіє навчальним матеріалом, категоріальним 

апаратом та хронологією. Дає чіткі та правильні відповіді на 

поставлені питання викладача. МКР  виконані у встановлений 

термін. 

7-4 24-14 

Відповідь студента частково правильна, містить неточності, 

недостатньо обґрунтована, існує плутанина у категоріальному 

апараті та хронології. МКР , виконані з порушенням 

встановлених термінів.  

3-1 13-1 

Відповідь студента має суттєві помилки, аргументи 

несформульовані, використовуються невірна термінологія та 

хронологія. Висновки відсутні. МКР виконані з порушенням 

встановлених термінів 

0 0 
Студент немає відповіді на поставлені питання викладача. МКР 

не виконані. 

 

Форма контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма Заочна форма 

Участь у семінарських заняттях 8х5 балів = 40 балів 2х5 балів = 10 балів 

Поточний модульний контроль 2х10 балів = 20 балів – 

Наукова стаття 20 балів 20 балів 

Написання есе 10 балів 10 балів 

Контрольна робота ‒ 30 балів 

Підсумковий контроль (залік) 10 балів 30 балів 

Всього 100 100 



14 

 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 Денне відділення Заочне відділення 

Вид роботи 
Кількість 

балів 
Вид роботи 

Кількість 

балів 

ЗМ1 Т1 Участь у семінарських 

заняттях 
5 

Участь у семінарських 

заняттях 
5 

Т2 Участь у семінарських 

заняттях 
5 

 
‒ 

Т3 Участь у семінарських 

заняттях 
5 

 
– 

Т4 Участь у семінарських 

заняттях 
5 

 
– 

ПМК Модульна контрольна 

робота 
10 

 
– 

ЗМ2 Т5 Участь у семінарських 

заняттях 
5 

Участь у семінарських 

заняттях 
5 

Т6 Участь у семінарських 

заняттях 
5 

 
– 

Т7 Участь у семінарських 

заняттях 
5 

 
‒ 

Т8 Участь у семінарських 

заняттях 
5 

 
‒ 

ПМК Модульна контрольна 

робота 
10 

 
– 

Наукова стаття 20  20 

Написання есе 10  10 

Контрольна робота ‒  30 

Підсумковий контроль (залік) 10  30 

Сума 100  100 

9. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

Основна література 

1. Бабенко Н.  Б. Соціологія сім’ї: Навч. посіб. Київ: ДАКККіМ, 2004. 

2. Балакірєва О., Яременко О. Молодь України у дзеркалі соціології. Київ: УІСД, 2001. 

210 с. 

3. Глазунов С.  В. Соціологія сім’ї: Навч. посіб. для студ. Дніпропетровськ, 2000. 

4.  Головатий Н. Ф. Соціологія молоді: курс лекцій. Київ: МАУП, 2006. 210 с.  

5. Манько Ю. В., Оганян К. М. Социология молодежи. Санкт-Петербург: Петрополис, 

2008. 315 с. 

6. Медіна Т.  В. Соціологія сім’ї: Навч. посіб. Чернівці: Рута, 2006 

7. Новацкая О. В. Повседневная деятельность семьи. Гендерный аспект. СОЦИС. 2008. 

№ 3. С. 52–59.  

8. Соціологічна енциклопедія / укл. В. Г. Городяненко. Київ: Академія, 2008. 456 с. 

9. Соціологія молоді: курс лекцій / М. Ф. Головатий. 2-ге вид., перероб. і допов. Київ: 
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МАУП, 2006. 302 с. 

10. Соціологія: підруч. / за ред. В. Г. Городяненка. Київ: Академія, 2008. 542 с. 

11. Соціологія: підруч. / за ред. В. М. Пічі. Львів: Новий Світ-2000, 2013. 296 с. 

12. Соціологія: навчальний посібник / Є. В. Перегуда та ін. Київ: КНУБА, 2012. 140 с. 

13. Черныш А. М. Социология: общий курс: учеб. пособ. для высш. учеб. заведений. 

Херсон: ХГУ, 2014. 334 с. 

Допоміжна 

1. Гидденс Э. Социология: учебник. Москва: Эдиториал УРСС, 2005. 629 с. 

2. Головнева И. З. Гендерная идентичность: тенденции изменения. Харьков: НУА, 

2006. 311 с. 

3. Голод С. И. Семья и брак: историко-социологический анализ. Санкт-Петербург, 

1999. 

4. Добреньков В. И., Кравченко А. И. Социология: учебник для вузов. Москва: 

ИНФРА–М, 2004. 473 с. 

5. Пилипенко В. Є., Вишняк О. І., Куценко О. Д. Спеціальні та галузеві соціології: 

навч. посібник. Київ: Каравела, 2003. 372 с. 

6. Смелзер Н. Социология. Москва: Феникс, 1994. 688 с. 

7. Солодников В.В. Социология социально-дезадаптированной семьи. Санкт-

Петербург: Директ, 2007. 384с. 

Інформаційні ресурси в інтернет 

1. Інститут соціології НАН України − http://i-soc.kiev.ua 

2. Інститут стратегічних досліджень − http://www.niss.gov.ua 

3. Київський міжнародний інститут соціології − http://www.kiis.com 

4. Соціально-гуманітарний журнал «Людина і політика» − http://www.icai.org.ua/lip 

5. Український інститут соціальних досліджень − http://www.uisr.org.ua 

6. Харківський центр гендерних досліджень (Харків) − 

http://www.gender.univer.kharkov.ua 

7. Центр порівняльних соціальних досліджень − http://www.cessi.com.ua 

8. Центр Разумкова – http://www.razumkov.org.ua/ukr/index.php 

9. Центр соціального прогнозування − http://www.prognosis.kiev.ua 

10. Періодичні видання: «Харківські соціологічні читання», «Сучасність», «Віче», 

«Социс», «Вестник московского университета» Серия 12, Серия 18. 
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Додатки 

Питання для модульного контролю 

Змістовий модуль 1 

1. Соціологічні дослідження шлюбу та родини в Україні. 

2. Соціальні проблеми відносин між поколіннями. 

3. Проблеми стійкості шлюбу. 

4. Повторний шлюб як соціальна проблема. 

5. Зміни у моделях родини. 

6. Нестандартні родини та ставлення до них в суспільстві. 

7. Насильство в родині. 

8. Основні теорії походження родини. 

9. Історичній характер розвитку родини як соціального інституту. 

10. Соціальні проблеми взаємовідносин між поколіннями. 

11. Міжнаціональні шлюби. 

12. Студентська родина та її проблеми. 

13. Проблеми розвитку сучасної родини. 

14. Родина як мала соціальна група. 

15. Родина к соціальний інститут. 

16. Шлюб. Види шлюбу.  

17. Основні причини розлучень. 

18. Наслідки розлучень. 

19. Основні етапи становлення родини. 

20. Альтернативні форми сім’ї та шлюбу. 

21. Історичні особливості сімейної соціалізації. 

22. Суспільне та індивідуальне значення функцій сучасної родини. 

23. Шлюбність та розлучення молоді – особливості та реалії в Україні. 

24. Моделі батьківства та їх сучасні трансформації. 

25. Права дітей в сучасних родинах. 

Змістовий модуль 2 

1. Соціологія молоді як галузева соціологічна теорія. 

2. Молодь: поняття та основні напрямки дослідження. 

3. Соціалізація молоді як соціальна та соціологічна проблема. 

4. Молодь у сфері праці і зайнятості. 

5. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціального дослідження. 

6. Стратегія входження молоді у суспільне життя. 

7. Молодіжна субкультура: поняття, напрямки дослідження. 

8. Державна молодіжна політика і соціологія молоді: особливості та напрямки 

взаємодій. 

9. Особливості відхилення у молодіжному середовищі. 

10. Молодіжне безробіття, його причини та соціально – економічні наслідки. 

11. Агенти та інститути соціалізації молоді. 

12. Молодь як соціально-демографічна спільнота. 

13. Становлення соціальної та політичної культури молоді. 

14. Умови адаптації молоді до ринкових відносин. 

15. Значення освіти для соціалізації молоді. 

16. Засоби вирішення проблеми молодіжної зайнятості. 

17. Підліткова та молодіжна злочинність в Україні. 

18. Місце соціології молоді в системі соціологічного знання. 
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19. Етапи та стадії процесу соціалізації молоді. 

20. Молодь в соціально-демографічній структурі України. 

21. Соціальні норми та мотиви молодіжної поведінки. 

22. Характерні особливості професійного самовизначення молоді. 

23. Ціннісні орієнтації та система цінностей молоді під час перехідного періоду 

розвитку суспільства. 

24. Характерні особливості професійного самовизначення молоді. 

25. Особливості молодіжної контркультури. 

26. Вплив гендерного аспекту на розвиток сучасної молоді. 
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Питання до вихідного контролю 

1. Визначення родини як соціального інституту. 

2. Родина як первинний агент соціалізації.  

3. Загальні та спеціальні функції та дисфункції родини. 

4. Характеристика історичних типів родини. 

5. Сім’я як життєва цінність молоді та перспективи її розвитку.  

6. Сучасний фемінізм та проблеми жіночої емансипації. 

7. Визначення гендерної соціології. 

8. Соціальні норми та їх значення для регуляції поведінки молоді. 

9. Ціннісні орієнтації та потреби сучасної молоді. 

10. Соціально-економічні проблеми молодої родини в Україні. 

11. Шлюб. Види шлюбних відносин. 

12. Шлюбний контракт, умови його укладання. 

13. Державна сімейна політика  в Україні. 

14. Основні причини нівелювання значення шлюбу. 

15. Сучасний погляд на моделі батьківської поведінки. 

16. Проблеми становлення громадянської самосвідомості та політичної культури 

молоді. 

17. Сім’я в системі життєвих цінностей молоді, її вплив та значення. 

18. Молодіжна субкультура та чинники її впливу. 

19. Значення освіти для професійної соціалізації молоді. 

20. Особливості соціальної мобільності молоді. 

21. Сучасне молодіжне безробіття, його причини та наслідки. 

22. Форми девіантної поведінки в молодіжному середовищі. 

23. Молодіжні угруповання, їх особливості та типологія. 

24. Економічна свідомість та визначення молоді в Україні. 

25. Соціальні проблеми та умови адаптації молоді до сучасних економічних реалій. 

26. Проблеми сучасної родини. 

27. Розлучення, його причини та наслідки. 

28. Криза родини як цільного інституту в умовах перехідного суспільства. 

29. Освіта та пошук роботи як головні чинники молодіжної мобільності. 

30. Соціологія молоді як галузь, її завдання та функції.  


