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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів –3 

Галузь знань: 

10 Природничі науки; 

18 Виробництво і 

технології 

Спеціальність: 

101 Екологія; 

183 Технології захисту 

навколишнього середовища 

Вибіркова 

Модулів – 1 Освітня програма: 

Екологія та охорона 

навколишнього 

середовища; 

Технології захисту 

навколишнього середовища 

Рік підготовки: 2-й 
Змістових модулів – 2 

Загальна кількість годин – 90 Семестр 3-й 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 2; 

самостійної роботи студента – 4. 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

Лекції: 15 год. 

Семінарські: 15 год. 

Самостійна робота: 60 год. 

Вид контролю: залік 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить для денної форми навчання – 1:2. 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета предмету «Соціологія» – вивчення закономірностей взаємовідносин людини і 

суспільства, формування і функціонування суспільства, його потреб та можливостей, в процесі 

розвитку сучасного суспільства. 

Основні завдання курсу: 

1) Вивчення історії розвитку соціологічної науки; 

2) Вивчення соціальної структури суспільства та її основних елементів: соціальних груп, 

класів, інститутів; 

3) Вивчення соціальної поведінки, аналіз процесів розвитку суспільства.  

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. 

Перераховані результати навчання є основою для формування наступних 

компетентностей та програмних результатів навчання: 

 

Спеціальність: 101 «Екологія» 

Освітня програма: «Екологія та охорона навколишнього середовища» 

Компетентності, якими повинен оволодіти 

здобувач 
Програмні результати навчання 

К03. Здатність до адаптації та дії в новій 

ситуації 

К06. Здатність спілкуватися з 

представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної діяльності). 

К07. Здатність діяти соціально відповідально 

та свідомо. 

К09. Здатність працювати в команді. 

К10. Навички міжособистісної взаємодії. 

К16. Розуміння основних теоретичних 

положень, концепцій та принципів 

математичних та соціально-економічних 

наук. 

 

ПР08. Уміти проводити пошук інформації з 

використанням відповідних джерел для 

прийняття обґрунтованих рішень. 

ПР14. Уміти доносити результати 

діяльності до професійної аудиторії та 

широкого загалу, робити презентації та 

повідомлення. 

ПР15. Уміти пояснювати соціальні, 

економічні та політичні наслідки 

впровадження екологічних проектів. 

ПР18. Поєднувати навички самостійної та 

командної роботи задля отримання 

результату з акцентом на професійну 

сумлінність та відповідальність за 

прийняття рівень. 

 

Спеціальність: 183 «Технології захисту навколишнього середовища» 

Освітня програма: «Технології захисту навколишнього середовища» 

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач 
Програмні результати 

навчання 

К07. Здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, 

знання основ ділового спілкування, навички роботи в команді. 

К 10. 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. 

ПР04. Обґрунтовувати 

природозахисні технології, 

базуючись на розумінні 

механізмів впливу людини 

на навколишнє середовище 

і процесів, що 

відбуваються у ньому. 
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2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1. Суть, функції, рівні, основні етапи історії соціології 

Тема 1. Предмет, функції, рівні соціологічного знання 

Тема 2. Історія соціологічної думки: основні етапи 

Тема 3. Методологія та методи соціологічного дослідження 

Змістовий модуль 2. Зміст і особливості соціологічних знань про суспільство 

Тема 4. Суспільство з погляду соціології: сутність, типи, тенденції розвитку 

Тема 5. Особливість у системі соціальних зв’язків 

Тема 6. Основні соціальні інститути: суть, характеристика, тенденції розвитку 

Тема 7. Соціальна структура, соціальна стратифікація, соціальні норми 

Тема 8. Галузева соціологія 

3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

усього 
у тому числі 

л сем с.р. 
1 2 3 4 6 

Змістовий модуль 1. Суть, функції, рівні, основні етапи історії соціології 

Тема 1. Предмет, функції, рівні соціологічного знання 5 2 2 2 

Тема 2. Історія соціологічної думки: основні етапи 5 2 2 2 

Тема 3. Методологія та методи соціологічного дослідження 5 2 2 2 

Разом за змістовим модулем 1 15 6 6 6 

Змістовий модуль 2. Зміст і особливості знань про суспільство 

Тема 4. Суспільство з погляду соціології: сутність, типи, тенденції 

розвитку 
9 2 1 12 

Тема 5. Особливість у системі соціальних зв’язків 9 2 2 10 

Тема 6. Основні соціальні інститути: суть, характеристика, тенденції 

розвитку 
9 2 2 10 

Тема 7. Соціальна структура, соціальна стратифікація, соціальні 

норми 
9 2 2 10 

Тема 8. Галузева соціологія 9 1 2 12 

Разом за змістовим модулем 2 45 9 9 54 

УСЬОГО ГОДИН 60 15 15 60 

Тут і далі: заняття лекційні – л, семінарські – с і самостійна робота – с. р. 

 

 



6 

4. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Предмет, функції, рівні соціологічного знання 2 

2 Основні етапи історії соціології як науки і системи знань 2 

3 Поняття «Соціологічне дослідження» – зміст, методологія, методи 2 

4 Суспільство як центральна категорія соціології 1 

5 Поняття соціалізації особистості: зміст і етапи 2 

6 Соціальні зв’язки і соціальні інститути 2 

7 Соціальні норми і соціальна девіація 2 

8 Галузева соціологія 2 

РАЗОМ 15 

5. САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Підготовка до семінарських занять 30 

2 Написання есе 15 

3 Словник термінів 15 

РАЗОМ 60 

6. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

Під індивідуальною роботою студентів розуміється особливий самостійний вид роботи 

студентів, який виконується ними в позааудиторний час за завданням викладача, за допомогою 

його консультацій, але без його безпосередньої участі. До таких видів робіт відносяться: 

1) конспект (реферування) монографій і статей; 2) складання тестових завдань; 3) складання 

програм і проведення соціологічного дослідження; 4) складання словника персоналій. 

Вимоги: терміни, теми, критерії оцінки – до кожного конкретного виду робіт 

узгоджуються між викладачем і студентом і не можуть змінюватись протягом семестру. 

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

З метою оперативного і якісного засвоєння матеріалу на лекціях і семінарських заняттях 

використовуються наочні матеріали. 

Студент виконує контрольні роботи КР1 за матеріалами 1-го змістового модуля. За цю 

контрольну роботу він отримує певну кількість балів (розд. 10). Таким чином здійснюється 

поточний контроль стосовно 2-го змістового модуля. 

Наприкінці семестру студент надає викладачу результати самостійної роботи у 

персональному конспекті та вибірково, за вказівкою викладача, їх коментує і на підставі цього 
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отримує певну кількість балів; мінімальна кількість балів при цьому становить 60% від 

максимуму за цю частину роботи; у іншому разі студент повинен доопрацювати свій конспект 

і/або подає виконану індивідуальну роботу до складання підсумкової атестації. 

Протягом семестру на лекціях і семінарських заняттях студенту надається можливість 

отримати відповідний навчально-методичний матеріал (на електронних і/або паперових носіях). 

Цей матеріал додається до персонального конспекту, який повинен містити розгляд питань, що 

засвідчують самостійну роботу студента над усіма темами навчальної дисципліни. 

В окремих випадках (позапланова практика, сімейні обставини, форс-мажорні ситуації 

тощо) студент в установленому порядку може бути переведений на індивідуальний графік 

навчання, що оформлюється належним чином. Відвідування студентом лекційних і 

семінарських занять скорочується, а роль і обсяг його самостійної роботи зростає. Індивідуальні 

і контрольні роботи виконуються в додатковий (при необхідності) час навчання у повному 

обсязі. 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Рівень засвоєння матеріалу дисципліни здійснюється шляхом проведення поточного 

модульного контролю (ПМК) у вигляді письмової відповіді на завдання різної складності, 

виконання етапів індивідуального завдання, відповіді на семінарах та підсумкового контролю. 

Підсумкова оцінка з дисципліни складається з оцінок, отриманих за поточний 

(модульний) контроль, результатів виконання індивідуального завдання відповідей на 

семінарах та/або за результатами підсумкового семестрового контролю. У разі успішного 

навчання потягом семестру, тобто виконання індивідуального завдання, отримання мінімально 

встановленої суми балів по кожному модулю та ін., підсумкова оцінка може бути виставлена 

без підсумкового контролю. 

За всі контрольні заходи (КЗ) протягом семестру студент може отримати від 0 до 100 

балів. Умовою допуску студента до КЗ є мінімальна сума балів, яку студент повинен набрати у 

разі виконання всіх елементів модулів. Якщо студент не набрав мінімальну суму балів, то він не 

допускається до КЗ і йому рекомендується набрати цю кількість за рахунок виконання 

додаткового індивідуального завдання. 

Студент, який отримав за всі КЗ протягом семестру не менше 60 балів, за його бажанням, 

може бути звільненим від підсумкового контролю. Студенту, який набрав за всі КЗ менше 60 

балів, слід надати йому можливість виконати додаткові види робіт. 
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9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

Поточне тестування та самостійна робота 

МКР 1 МКР 2 Атестація Сума Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

5 5 5 5 5 5 5 5 20 20 20 100 

Т1, Т2, …. Т9 – теми змістових модулів 

Підсумкова оцінка студента складається: 

– з поточних оцінок (за семінари, ПМК) – 80 балів; 

– атестація – 20 балів. 

10.1. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90 – 100 А відмінно 

зараховано 

82 – 89 В 
добре 

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 Е  

35 – 59 FX 
незадовільно не зараховано 

1 – 34 F 

10.2. Критерії підсумкової оцінки та система рейтингових балів 

Критерії підсумкової оцінки 

«Відмінно» – студент засвоїв весь програмний матеріал, він виділяє найбільш суттєве у 

питанні, добре знає основні положення, демонструє знання фактичного матеріалу, 

уміє робити висновки, володіє культурою викладу інформації, викладає знання у 

логічній послідовності. 

«Добре» – студент знає програмний матеріал, не допускає у відповіді серйозних помилок, легко 

виправляє окремі неточності, якщо викладач вказує на них, відповідає без 

особливих труднощів на додаткові питання, викладає переважно у логічній 

послідовності, достатньо чітко висловлює свої думки. 

«Задовільно» – студент засвоїв у цілому програмний матеріал, знає основні положення курсу, 

однак знання не досить глибокі, відчуває труднощі при відповіді на уточнюючі і 

додаткові питання, надає перевагу питанням репродуктивного характеру, не вміє 

робити логічних висновків, виявляє не високу культуру викладу знань. 

«Незадовільно» – не засвоїв більшу частину програмного матеріалу, має тільки певні уявлення 

про основні положення курсу, при відповіді допускає грубі помилки, які не здатен 
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виправити навіть після коректуючи запитань, не вміє логічно мислити і викладати 

свою думку. 

Система рейтингових балів 

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, отриманих за: 

1) виступ на семінарських заняттях; 

2) результатів виконання МКР; 

3) обов’язкові і додаткові (індивідуальні і самостійні) види навчальної роботи 

4) атестація. 

Обов'язкові види контрольних заходів 

1) Семінарські заняття (8): оцінка за відповідь 5 б. Максимальна кількість балів за 

семінарські заняття дорівнює 5 б.× 8 = 40 балів. 

2) Поточний модульний контроль: 

Максимальна кількість балів за всі МКР дорівнює 40 балів. Розподіл балів по модулях: 

МКР 1 – 20 балів; МКР 2 – 20 балів. 

3) Атестація: оцінка в 20 балів. Студент отримує атестацію, коли в нього на час атестації 

здані три теми семінарських занять та складений МКР1. Якщо дані пункти не виконані, то 

студент має змогу під час атестаційної неділі написати МКР1 та отримати атестацію. 

Додаткові види контрольних заходів (індивідуальна і самостійна робота) 

4) Підготовка есе: максимальна оцінка 10 б. 

5) Складання тестових завдань: максимальна оцінка – 10 б. 

6) Складання програми дослідження: максимальна оцінка – 10 б. 

7) Проведення дослідження: максимальна оцінка – 15 б. 

8) Складання словника персоналій: максимальна оцінка – 10 б. 

9) Складання словнику: максимальна оцінка – 10 б. 



10 

 

10. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова 

1. Астахова, О. В. Державна політика на ринку праці: історичний аспект / О. В. 

Астахова // Ринок праці та зайнятість населення. − 2011. − № 3. − С. 16−19. 

2. Галицький, В. М. Державна служба зайнятості: її роль і завдання на етапі подолання 

кризових явищ в економіці / В. М. Галицький // Ринок праці та зайнятість населення. − 2011. − 

№ 4. − С. 3−7. 

3. Гилюн, О. В. Студент початку ХХІ століття: особливості ціннісних орієнтацій та 

соціальних норм / О. В. Гилюн // Соціальні технології. − 2011. − № 45. − С. 183−190. 

4. Десненко, М. І. Підвищення ефективності професійного навчання безробітних в умовах 

трансформації суспільної системи / М. І. Десненко // Ринок праці та зайнятість населення. − 

2011. − № 3. − С. 21−23. 

5. Кухтіна, М. В. Особливості формування ціннісних орієнтацій особистості у 

трансформаційному суспільстві / М. В. Кухтіна // Соціальні технології. − 2012. − № 45. − С. 

170−174. 

6. Лабінська, Г. М. Українська трудова міграція в контексті міжнародної міграції робочої 

сили / Г. М. Лабінська, О. М. Прокопюк // Економічний простір. − 2012. − № 34. − С. 66−81. 

7. Максименко, А. О. Споживча поведінка: концептуалізація поняття та чинники, що її 

детермінують / А. О. Максименко // Соціальні технології. − 2014. − № 44. − С. 140−145. 

8. Перегуда, Є. В. Соціологія: навчальний посібник / Є. В. Перегуда та ін. – К. : КНУБА, 

2012. – 140 с. 

9. Позняк, О. В. Проблеми формування міграційної політики України в сучасних умовах / 

О. В. Позняк // Демографія та соціальна економіка. − 2014. − № 3. − С. 20−29. 

10. Соціологія : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів – 2-ге вид., доопр., доп / за заг. 

ред. В. І. Докаша. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 448 с.  

11. Соціологія : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / С. Б. Артеменко, А. Б. 

Фляшнікова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т 

ім. В. Гетьмана». − К. : КНЕУ, 2012. − 188 с. 

12. Соціологія: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів/ за заг. ред. В. І. Докаша. – 

Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 360 с. 
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Допоміжна 

1. Гидденс, Э. Социология: Учебник / Э. Гидденс. – М. : Эдиториал УРСС, 2005. – 629 с. 

2. Добреньков, В. И. Социология: Учебник для вузов / В. И. Добреньков, А. И. 

Кравченко. – М. : ИНФРА – М, 2004. – 473 с. 

3. Здравомыслов, А. Г. Социология конфликта: Учебное пособие / А. Г. Здравомыслов. – 

М. : Аспект Пресс, 1996. – 317 с.  

4. История социологии в Западной Европе и США. – М. : Норма – ИНФРА, 1993. – 424 с.  

5. Курс лекций по социологии образования: Учебн. пособие для вузов / Под ред. В. И. 

Астаховой. – Харьков : Изд-во НУА, 2003. – 135 с. 

6. Пилипенко, В. Є. Спеціальні та галузеві соціології: Навч. посібник / В. Є. Пилипенко, 

О. І. Вишняк, О.Д. Куценко. – К. : Каравела, 2003. – 372 с.  

7. Политическая социология / Под ред. Г. П. Сопова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 

640 с. 

8. Российская социологическая энциклопедия / Под общ. ред. Г. В. Осипова. – М. : 

Норма – ИНФРА – М, 1999. – 637 с.  

9. Смелзер, Н. Социология / Н. Смелзер. – М. : Феникс, 1994. – 688 с. 

10. Шаповал, М. Загальна соціологія / М. Шаповал. − Вид. 3-те. – К. : Заповіт, 1996. – 

368 с. 

11. Ядов, В. А. Стратегия социологического исследования: Описание, объяснение, 

понимание социальной реальности / В. А. Ядов. – М. : Добросвет, 1998. – 596 с.  

12. Якуба, О. О. Соціологія. Навч. посібник для студентів / О. О. Якуба. – Харків : 

Константа, 1996. – 192 с. 

11. Інформаційні ресурси 

1. Соціологічна асоціація України – http://www.sau.kiev.ua/literature.html  

2. Періодичні видання: «Віче», «Сучасність», «Людина і політика», «Харківські 

соціологічні читання», «Соціальна психологія», «Проблеми розвитку соціологічної теорії», 

«Соціологія: теорія, методи, маркетинг», «Социс», «Общественные науки и современность», 

«Свободная мысль», «Социально-гуманитарные знания», «Полис», «Вопросы философии», 

«Вестник московского университета» Серия 12, Серия 18. 

3. Социология по-новому – http://socioline.ru/ 

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

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

6. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій − http://www.ier.kiev.ua/. 

7. Київський міжнародний інститут соціології − http://www.kiis.com.ua 
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8. Український інститут соціальних досліджень − http://www.uisr.org.ua 

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

10. Электронной журнал «Экономическая социология» − http://www.ecsoc.msses.ru 

11. Журнал «Sociumas» − http://www.sociumas.lt 

12. Електронний науковий журнал − http://www.sapienti.kiev.ua 

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

14. Харківський центр гендерних досліджень (Харків) − 

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

15. Фонд регіональних соціально-політичних та економічних досліджень (Львів) − 

http://zluka.isr.lviv.ua 

16. Центр політичних досліджень Львівського національного університету ім. І. Франка 

(Львів) − http://www.cps.itgo.com 

17. Український центр економічних та політичних досліджень ім. Разумкова (Київ) − 

http://uceps.com.ua 

18. Центр соціологічних і політичних досліджень та технологій «Соціополіс» (Дніпро) − 

http://www.spr.org.ua 

19. Східноукраїнський фонд соціальних досліджень (Харків) − 

http://www.sociology.kharkov.ua 

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

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

22. Центр корпоративного громадянства − http://www.corporate-citizen.org.ua 

23. Міністерство праці та соціальної політики − http://www.minpraci.gov.ua 

24. Міністерство економіки України − http://www.me.gov.ua 
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Додатки 

ПИТАННЯ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

Змістовий модуль 1 

1. Поняття соціології як науки про суспільство. 

2. Місце соціології в системі суспільствознавства, її зв’язок з іншими гуманітарними 

науками. 

3. Об’єкт та предмет соціології, визначення та дія основних соціальних законів. 

4. Структура соціологічної науки, загальні та спеціальні соціологічні теорії. Емпіричні 

соціологічні дослідження. 

5. Основні функції соціології. 

6. Становлення та розвиток системи соціологічних знань.  

7. Формування протосоціологічних знань періоду античності та доби Середньовіччя. 

8. О. Конт як засновник нової науки про суспільство. 

9. Расово-антропологічна та соціал-дарвінистська школи соціології. 

10. Соціально – психологічний напрямок в соціології: Г. Лебон, Г. Тард, Ч.-Х. Кулі, 

З. Фрейд. 

11. Соціологічна концепція Карла Маркса.  

12. Теорія соціологізму та аномії Еміля Дюркгейма. 

13. Соціологічна концепція Макса Вебера. 

14. Теорія еліт в соціології: Г. Моска та В. Парето. 

15. Основні напрямки діяльності Чиказької школи: вивчення соціології міста, девіантної 

поведінки та соціальної екології. 

16. Формування сучасної західної соціології (ХХ ст.).  

17. Історико-соціологічна діяльність М. Драгоманова та М. Грушевського. 

18. Розвиток сучасної української соціології (в сучасну добу). 

19. Соціологічне дослідження, його структура і види. 

20. Функції та етапи соціологічного дослідження. 

21. Робоча програма як основний документ соціологічного дослідження. 

22. Сутність вибірки у соціологічному дослідженні. 

23. Опитування як метод збору соціологічної інформації. 

24. Поняття та види спостереження. 

25. Метод інтерв’ю, його перевага та недоліки. Види інтерв’ю.  

26. Метод аналізу документів в соціології. 
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Змістовий модуль 2 

1. «Соціальне» як основна категорія соціології. 

2. Поняття суспільства та історичні умови його формування. Основні ознаки сучасного 

суспільства. 

3. Основні теорії походження суспільства: інструментальна, кратична, сексуальна, 

гендерна та семантична. 

4. Суспільство як соціальна система, характеристика елементів, що її складають. 

5. Історичні типи суспільства. Сучасне суспільство в Україні6 загальна характеристика. 

6. Теорії еволюційного розвитку суспільства: постіндустріальна та інформаційна стадії 

розвитку. 

7. Визначення соціального прогресу та його основні чинники. 

8. Основні тенденції сучасного розвитку суспільства: модернізаційні та глобалізаційні 

процеси. Україна в умовах модернізації і глобалізації. 

9. Визначення категорій «соціальна дія» та «соціальна взаємодія», їх значення для 

сучасного розвитку суспільства. 

10. Визначення біологічних, психологічних та соціальних особливостей розвитку людини 

в суспільстві.  

11. Поняття особистості в соціології, її характерні ознаки. 

12. Загальна характеристика соціальних типів особистості: ідеального, нормативного, 

реально існуючого (модального).  

13. Соціальний статус особистості та види статусів: привласнений та набутий.  

14. Соціальні ролі особистості та їх взаємозв’язок з соціальною позицією людини в 

суспільстві. 

15. Процес соціалізації індивідів. Основні чинники та канали соціалізації. 

16. Основні етапи та стадії соціалізації особистості. 

17. Характеристика сучасних моделей соціалізації. 

18. Поняття та види соціальних інститутів. 

19. Інституціалізація як процес становлення соціального інституту.  

20. Характеристика загальних функцій та дисфункцій соціальних інститутів. 

21. Характеристика діяльності комплексу економічних інститутів. 

22. Функціонування комплексу політичних інститутів. 

23. Родина як основний елемент шлюбно-сімейних інститутів. 

24. Освіта як соціальний інститут. Освіта в Україні 

25. Значення інститутів культури та релігії в житті сучасного суспільства. 

26. Поняття соціальної структури суспільства і її види. 
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27. Соціальна стратифікація та її історичні типи ( за Е. Гідденсом): рабство, касти, стани, 

класи. Основні параметри соціальної стратифікації. 

28. Моделі соціально-класової структури сучасного суспільства. Характеристика 

соціальної структури суспільства в Україні. 

29. Поняття соціальної нерівності, її природа та причини. Соціальна нерівність в Україні. 

30. Теорія класового розвитку суспільства за К. Марксом. 

31. Поняття соціальної мобільності, її типи та види. Умови соціальної мобільності в 

Україні. 

32. Маргінальність як наслідки процесу соціальної мобільності. Історичні типи 

маргінальних верств в суспільстві. Маргінальність в Україні 

33. Соціальні групи як елементи структурного розвитку сучасного суспільства.  

34. Види соціальних груп: малі, великі, первинні, вторинні, етнічні, експресивні, 

квазігрупи. 

35. Соціальні організації: формальні та неформальні. 

36. Поняття соціального контролю та елементи соціального контролю. 

37. Поняття соціальної норми та види соціальних норм. 

38. Девіантна поведінка та її види.  

39. Основні причини девіації: біологічні, психологічні та соціологічні. 

40. Соціальні умови формування делінквентної поведінки індивіда.  
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Питання вихідного контролю 

1. Сутність і зміст науки соціології 

2. Основні етапи розвитку науки соціології 

3. Структура та рівні соціологічного знання 

4. Структура та рівні соціологічного знання 

5. Суспільство: його характеристики і ознаки 

6. Історичні типи суспільства 

7. Поняття «соціальна структура»: сутність і основні характеристика 

8. Поняття «соціальна стратифікація»: сутність і характеристика 

9. Соціальна структура сучасного українського суспільства 

10. Соціального мобільність і її типи 

11. Поняття «соціальний інститут»: сутність і характеристика 

12. Соціальні норми як регулятори соціальної взаємодії 

13. Поняття девіації. Девіантна поведінка та її види 

14. Поняття особистості в соціології. Соціальний статус особистості 

15. Соціалізація особистості 

16. Поняття соціальної групи. Основні різновиди і характеристики соціальних груп 

17. Поняття соціального прогресу і регресу 

18. Соціологія економіки 

19. Соціологія політики 

20. Соціологія культури 

21. Соціологія релігії 

22. Соціологія родини і шлюбу 

23. Соціологія освіти 

24. Етносоціологія 

25. Соціологія праці і зайнятості 

26. Соціологія і демографія 

27. Соціологія міста і села 

28. Соціологія конфлікту 

29. Гендерна соціологія 

30. Соціальна аномія 
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