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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 4  

Галузь знань 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

Обов’язкова 

 

 
 

Модулів – 3 Спеціальність: 

054 «Соціологія» 

Освітньо-професійна 

програма 

054 «Соціологія» 

 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів –3 

1-й 1-й  Кількість тем – 9 

 

 Семестр 

Загальна кількість 

годин –120 години 

2-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

26 год. - 

Практичні, семінарські 

34 год. - 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

60год. - 

Індивідуальні завдання: 

- 

Вид контролю: залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Дисципліна «Загальна соціологія», відповідно до освітньо-професійної 

програми «Соціологія», представляє одну з обов’язкових, передумовою вивчення 

якої є набуття здобувачами вищої освіти компетентностей з гуманітарних та 

соціально-економічних дисциплін (зокрема, логіки, етики й естетики, основ 

психології, основ педагогіки).  

Вимоги до знань та вмінь 

Здобувачі вищої освіти повинні знати засади і доктрини соціології як науки, 

основні школи та напрямків розвитку соціологічного знання, а також змісту її 

базових понять та методів дослідження; основні елементи соціальної структури 

суспільства та їх соціальні характеристики; характеристики базових соціальних 

інститутів суспільства, їх соціальну роль, сутність та структуру соціальних 

організацій; поняття особистості, різноманітні теоретичні підходи до структури 

особистості, її потреби, інтереси, мотиви та ціннісні орієнтації; сутність, основних 

видів та причин соціальних відхилень та девіантної поведінки у суспільстві.  

Та продемонструвати свої вміння аналізувати суспільне життя та фактори 

соціальної стратифікації суспільства з точки зору соціології;  на науковому рівні 

сприймати соціальні процеси в країні та логіку їх розвитку; робити соціальні 

прогнози відносно макросоціологічних та мікросоціологічних процесів у 

суспільстві; оперувати термінологією соціологічної науки. 

Метою вивчення дисципліни «Загальна соціологія» є формування у 

здобувачів вищої освіти наступних професійних компетентностей: 

- інтегральні:  

01 здатності опанувати сутністю і змістом соціологічної науки в соціально-

економічному розвитку суспільства;  

02 набуття навичок соціальної діяльності та поведінки; сформувати вміння 

сприймати соціальні процеси в країні та логіку їх розвитку на науковому рівні. 

- загальнонаукові:  

01 здатності до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу і 

синтезу; 
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- спеціально професійні: 

01 володіння базовими світоглядними надбаннями сучасної соціології; здатність 

застосовувати соціологічні поняття,  

02 концепції, теорії та методи для аналізу й інтерпретації соціальних явищ і 

процесів, соціальних проблем та конфліктів в Україні та світі;  

03 здатність виявляти й аналізувати соціальні зміни, що відбуваються в Україні та 

світі в цілому, їхні чинники та можливі наслідки. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Соціологія як наука про суспільство та її етапи 

розвитку. 

Тема 1. Предмет та основні етапи розвитку соціології. 

Місце соціології у системі соціально-гуманітарних дисциплін. Порівняння 

предмета соціології та предметів інших соціально-гуманітарних дисциплін. 

Соціологія і юридичні дисципліни. Міждисциплінарні зв'язки й виникнення нових 

наукових напрямків та дисциплін: кримінологія, соціальна психологія. 

Об'єкт та предмет соціології. Онтологічні передумови виникнення 

соціології. Соціальні факти. Поняття соціального. Соціологія як наука про 

стандартні, універсальні основи колективного буття.  

Структура соціологічної системи знання. Теоретична соціологія: основні 

напрямки й школи. Галузеві соціології. Теорії середнього рівня. Емпірична 

соціологія. Прикладні й академічні дослідження. Взаємозв'язок теоретичної та 

прикладної соціології. 

Пізнавальні й практичні функції соціології. Методи соціологічної науки. 

Загальнонаукові методи і їх використовування соціологами. Специфічні методи 

пізнання. 

Соціальні та теоретичні передумови виникнення соціології як науки. 
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Тема 2. Основні етапи розвитку соціології. 

Класичний період у розвитку соціології. Функціоналізм: основні риси. 

Функціоналізм і організмічна аналогія. Органіцизм О. Конта та Г. Спенсера. 

Функціональні ідеї В. Парето, Э. Дюркгейм і сучасний функціоналізм. 

Інтелектуальні джерела конфліктних теорій. Ідеї К. Маркса та сучасні конфліктні 

теорії. Вплив М.Вебера на розвиток аналітичної теорії конфлікту. Г. Зіммель і 

конфліктний функціоналізм. 

Соціологія XX століття. Розвиток емпіричної і теоретичної соціології.  

Західна соціологія у XX столітті. Чиказька школа. Доктрина «людських відносин» 

Е. Мейо. Франкфуртська школа псіхоаналітітичного напрямку в соціології. 

Парсонівська стратегія побудови соціологічної теорії. Ідеальний тип «дії 

актора» в соціології. Модель одиничної дії. Функціональний структуралізм Р. 

Мертона. Інтеракціонізм: основні риси. Інтелектуальні джерела теорії взаємодії. 

Ч. Х. Кулі: поняття «дзеркальне Я». Дж. Г. Мід. Поняття Self, Розум і 

Суспільство. Психологічна модель обміну Дж. Хоманса. Основні поняття та 

пояснювальні принципи соціальної організації в теорії обміну. Пояснення закону 

X. Голдена. П. Блау та Р. Емерсон: обмін і влада. Природа влади. Залежність. Р. 

Емерсон: умови, що поширюють владу над тими, хто отримує послуги. Обмін і 

нерівність.  

Сучасний період у розвитку соціології та її перспективи. Д. Белл і його 

концепція постіндустріального суспільства. Соціологія Н. Лумана. Соціологічна 

концепція Е. Гідденса. Теорія комунікативної дії Ю.Хабермаса. Неомарксизм: 

соціально-філософський і соціологічний аналіз культури. Г. Лукач. «Історія та 

класова свідомість». «Праксис», «тотальність» і «відчуження». Основні тенденції 

соціології П. Бурдьє. Стан сучасної соціології. Структуралізм П. Бурдьє. Теорія 

соціального простору та поняття «культурного капіталу». 

Особливості розвитку й сучасний стан соціології в Україні. 
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Тема 3. Суспільство як об'єкт соціологічного аналізу. 

Суспільство як самодостатня соціокультурна система. Ознаки суспільств. 

Системні якості суспільства. Парсонс про основні функції соціальної системи: 

адаптацію, досягнення цілей, інтеграцію, утримання архетипу. Провідні 

підсистеми суспільства: економіка, політична сфера, соціальна сфера, культура й 

духовне життя.  

Базисні елементи соціального життя суспільства. Соціальна дія як базисний 

елемент суспільної реальності. Теорія соціальної дії М. Вебера. Ознаки соціальної 

дії: суб'єктивний сенс, орієнтація на іншу людину (групу). Типи соціальних дій за 

Вебером: цілераціональна дія, ціннісно-раціональна дія, афективна й традиційна 

дії. 

Соціальний зв'язок та його різновиди. Сутність соціальних стосунків та їх 

типи. Інституційні дії та відносини. Головні чинники стабільності суспільства. 

Проблеми формування українського суспільства. 

Типи суспільств: традиційне, індустріальне, постіндустріальне. Соцієтальна 

спільнота як ядро суспільства. Аналіз змін, що відбуваються при переході від 

традиційного суспільства до індустріального. 

Процес модернізації та його соціальні наслідки. Концепція масового 

суспільства. Теорії Г. Лєбона, Ж. Г. Тарда, З. Фрейда. Вожді й маси. Тоталітарне 

суспільство. Критерії змін у суспільстві. Фази соціальної динаміки: консервативна 

фаза, еволюція, революція, соціальна катастрофа. 

 

Змістовий модуль 2. Суспільство як об'єкт соціологічного аналізу. 

Тема 4. Соціальна структура суспільства. 

Поняття соціальної структури суспільства. Соціальні спільності й соціальні 

відносини як елементи соціальної структури. Поняття соціальної спільності 

(групи). Соціальні ознаки й критерії спільності. Типізація спільностей: групи 

умовні (статистичні) й групи реальні. Групи великі й малі. Групи первинні й 

вторинні. Формальні й неформальні групи. Соціально-психологічні властивості 
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соціальних груп: ідентичність, солідарність, етноцентризм. Гетерогенність як 

базова характеристика соціальної структури суспільства. 

Поняття соціальної нерівності та причини її існування. Теорія соціальної 

стратифікації. Різновиди стратифікації у суспільстві: економічна, політична, 

професійна. 

Соціальні класи: теоретичні моделі класового устрою суспільства. Класова 

структура як вертикальний вимір соціального простору в індустріальних країнах. 

Економічні теорії класового розшарування ХVIII-ХІХ ст. Класова теорія К. 

Маркса. Соціологічний підхід: поділ на нижчий, середній і вищий класи. 

Методи соціологічного виміру соціально-класового розшарування 

суспільства: «об'єктивний», «самооцінки», «оцінки репутації». Трансформація 

класової структури України. 

Поняття й суттєві риси демографічної, професійно-посадової, етнічної та 

територіальної структури суспільства. Поняття етносу. Етнічні структури й 

відносини. Міжетнічні конфлікти. Поняття демографічної структури. 

Демографічна піраміда суспільства. Демографічні процеси в Україні. Поняття 

професійно-посадової структури. Професія як чинник соціальної стратифікації. 

Методи виміру престижу професій. Поняття соціально-територіальної структури. 

Місто й село як соціальні групи. Регіональні структури. Особливості соціально-

територіальної структури України. 

 

Тема 5. Соціальні інститути та соціальні організації. 

Соціальний інститут як ціннісно-нормативна система. Соціально-історичні 

типи інститутів: традиційні та сучасні. Т.  Парсонс про зародження сучасних 

інститутів. Статусно-рольова характеристика соціальних інститутів. Задоволення 

суспільної потреби як мета соціального інституту. Основні властивості 

соціального інституту (стійкість, регулярність, самооновлення, організованість). 

Класифікація соціальних інститутів. Характер організованості і тип 

суспільної потреби як класифікаційна основа. Різноманітність інститутів. Базові 

інститути суспільства та сфери їх впливу. Політичні, економічні інститути, 
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інститути культури та соціалізації. Основна проблематика галузей соціології, що 

вивчають соціальні інститути (політична, економічна соціологія, соціологія права, 

освіти, науки, моралі та ін.)  

Інститути як чинники соціальної рівноваги та змін у суспільстві. 

Інституційний шлях розвитку суспільства. Деінституалізація та її можливі 

наслідки. Проблеми стійкості та мінливості соціальних інститутів. Основні 

напрямки інституційних змін. Функції та дисфункції соціальних інститутів.  

Основні типи організаційних структур та їх соціологічні характеристики. 

Організаційні структури і стратегія організацій. 

Соціальна структура організації. Механізми функціонування і взаємодії 

формальних і неформальних груп. Формальний ранг і шанси людини зайняти 

впливове положення в групі. Поведінська структура організації. Типи розподілу 

персоналу та їх вплив на соціальні позиції людини в організації і групову 

динаміку. Лідер і керівник організації (групи). Стилі лідерства. 

Ціль як елемент стратегії, структури та поведінки організацій. Типологія 

організаційних цілей. Ієрархія цілей. Соціалізація цілей. Конфлікти цілей 

організації та технології їх запобігання. 

Інформація як організаційний ресурс та умова розвитку організації. Види 

інформації в організації. Роль соціологічної інформації в житті організацій. 

Інформаційний вибух та інформаційний голод і їх вплив на стан інформації в 

сучасних організаціях. Інформаційні перевантаження та технології їх запобігання. 

Природа комунікації в організації. Моделі комунікації в організаціях. 

Соціальні функції організаційних комунікацій. Організаційні структури та 

комунікативна поведінка персоналу. Формальна і неформальна комунікативна 

поведінка.  

Нововведення як спосіб змін в організаціях. Співвідношення понять 

«нововведення», «оновлення», «удосконалення». Мотивація нововведень. 

Циклічність інноваційної активності. Класифікація нововведень. Особливості 

продуктових, технологічних і управлінських нововведень. Життєвий цикл 
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нововведення. Функції та роль нововведень у розвитку сучасних організацій. 

Новатори як соціальна група. 

 

Тема 6. Особистість у системі суспільних координат. 

Структура особистості. Різноманітні підходи до структури особистості. 

Теорія структури особистості З.Фрейда: id, ego, superego. Структура особистості 

Дж. Міда: І, me, self. К. Юнг та його ідея про колективне несвідоме.  

Духовне середовище та ціннісно-нормативний аспект формування 

особистості. Культура як зовнішнє середовище особистості. Специфіка 

культурного досвіду. Персоналізація як інтеріоризація. Діяльність як умова 

«присвоєння» соціокультурного середовища. Особистість і культура, культура й 

мова.  

Потреби, інтереси, мотиви та цінність орієнтації. Класифікація потреб: 

матеріальні та духовні, первинні та вторинні. Ієрархічна структура потреб А. 

Маслоу. Поняття інтересу як усвідомленої потреби. Поняття мотивів як 

показників відношення до потреб, інтересів та цінностей. Види мотивів. Поняття 

суспільної цінності. Формування ціннісних орієнтацій особистості. Види 

ціннісних орієнтацій. Ідеали як різновид ціннісних орієнтацій. Диспозиції та 

ієрархічна структура диспозицій особистості.  

Поняття соціалізації, співвідношення понять соціалізації, виховання, 

розвитку та формування особистості. Теорії «дзеркального я» Ч. Кулі та 

«узагальненого іншого» Дж Міда. Стадії когнітивного розвитку Ж. Піаже. Етапи 

соціалізації: дотрудова, трудова та післятрудова; первинна та вторинна. 

Особливості первинної соціалізації. Види вторинної соціалізації: ресоціалізація, 

десоціалізація, посадова соціалізація. Ідентифікація як механізм соціалізації. 

Теорії ідентифікації. Агенти соціалізації: сім'я та ранні людські контакти, групи 

ровесників, школа, засоби комунікації. Вік та стать як соціокультурні 

характеристики. Проблема поколінь. Спілкування та ізоляція на ранніх ступенях 

соціалізації. Самітність як особиста та соціальна проблема. Конформізм та 

свобода особистості як умова й результат індивідуального розвитку. 
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Поняття соціальної активності. Основні критерії соціальної активності: 

направленість на певні інтереси, потреби, цінності; характер та рівень прийняття 

інтересів, потреб, цінностей; характер та рівень реалізації інтересів, потреб і 

цінностей. 

 

Змістовий модуль 3. Прикладна соціологія та її методи. 

Тема 7. Соціальні відхилення та девіантна поведінка. 

Соціальні відхилення як суспільне явище. 

Поняття норми і її сутність. Види норм. Соціальна обумовленість та 

ефективність правових норм. Дія соціальної норми. 

Поняття девіації. Психологічні та соціологічні підходи до пояснення 

антисоціальної поведінки. Вивчення взаємозв'язку між зниженою самоповагою та 

девіантною поведінкою Г. Кепланом. Теорія кризи ідентичності Е. Еріксона. 

Рольова теорія девіантної поведінки. Біхевіористське пояснення девіації. 

Сутність девіантної поведінки як соціального явища, її причини. Типи й 

види девіантної поведінки. 

Діагностика соціальних відхилень у сучасному суспільстві. Соціологічні 

методи аналізу латентних процесів, пов'язаних з девіацією. 

Шляхи й засоби профілактики девіантної поведінки. Соціальний контроль і 

санкції. Види соціального контролю. 

 

Тема 8. Сім'я як соціальний інститут та соціальна група.  

Місце соціології сім'ї в системі соціально-гуманітарних дисциплін. Предмет 

соціології сім'ї. Структурно-інстуціональний та структурно-статусний підходи до 

вивчення сім'ї. Місце сім'ї у системі первинних і вторинних груп. 

Визначення сім'ї, її функції: соціальні та особистісні, специфічні та 

неспецифічні; (економічна, репродуктивна, виховна, рекреативна, комунікативна, 

регуляторна, феліцитологічна). 

Типологія сімейних структур в залежності від характеру шлюбу, 

батьківства, спорідненості (моногамія – полігамія, екзогамія – ендогамія, 
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матріархат – патріархат, гомогенні – гетерогенні, патрилокальні – матрилокальні, 

нуклеарні – розширені, повні – неповні). 

Поняття шлюбної поведінки. Шлюбний відбір, його залежність від 

економічних, соціальних, соціокультурних та інших умов. Простір можливих 

шлюбних виборів і ступінь свободи індивідуального вибору. 

Фактори шлюбного вибору. Правило ендогамії – екзогамії. Гомогамність у 

виборі шлюбного партнера: вік, етнічна належність, соціальний статус, освіта, 

рівень інтелекту, зовнішність, схожість біологічних ритмів. Критерій схожості 

шлюбного стану при виборі партнера. 

Історичні зміни сім'ї як соціального інституту. Сімейна епоха. Соціальні 

норми багатодітності: їх причини та наслідки, Характеристика сімейних стосунків 

у доіндустріальну еру. Особливості сім'ї в індустріальному суспільстві. 

Індивідуальна спрямованість на сім'ю. 

 

Тема 9. Соціологічне емпіричне дослідження: методологія та основні 

методики. 

Основні етапи соціологічного дослідження: складання програми 

дослідження; визначення об’єкту і одиниць спостереження; обґрунтування 

методики збору соціальної інформації; збір емпіричного матеріалу; обробка і 

аналіз інформації та її інтерпретація; формування висновків дослідження та 

оформлення їх у звіті. 

Загальна характеристика методів соціологічного дослідження. 

Спостереження як спосіб отримання первинної інформації. Різновиди 

спостереження. Польове і лабораторне, звичайне і включене, випадкове і 

систематичне спостереження. 

Соціологічні методи аналізу документів. Контент-аналіз документів, його 

суть і місце в соціологічному дослідженні. Традиційний і формалізований аналіз. 

Інформаційна цінність документа. 

Опитування як один з основних методів отримання соціологічної 

інформації. Основні види опитування: анкетне опитування, інтерв’ю, експертні 
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оцінки; соціометричне, поштове, пресове, телефонне опитування та особливості їх 

застосування. 

Соціологічна анкета і техніка її складання. Структура анкети: вступна, 

основна, демографічна частини. Вимоги до формування запитань анкети. 

Проблема анонімності при анкетних опитуваннях. 

Загальна характеристика методу експеримент. Загальна характеристика та 

основні етапи узагальнення первинної соціологічної інформації. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

у
сь

о
го

  у тому числі 

у
сь

о
го

  у тому числі 

л
 

п
 

л
аб

 

ін
д

 

с.
р

. 

л
 

п
 

л
аб

 

ін
д

 

с.
р

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Соціологія як наука про суспільство та її етапи 

розвитку 

Тема 1. Предмет та 

основні етапи розвитку 

соціології 

10 2 2 - - 6 - - -   - 

Тема 2. Основні етапи 

теоретичного розвитку 

соціології   

14 4 4 - - 6 - - -   - 

Тема 3. Суспільство як 

об'єкт соціологічного 

аналізу 

16 4 4 - - 8 - - -   - 

Разом за змістовим 

модулем 1 

40 10 10 - - 20 - - -   - 
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Змістовий модуль 2. Суспільство як об'єкт соціологічного аналізу 

Тема 4. Соціальна 

структура суспільства 

16 4 4 - - 8 - - -   - 

Тема 5. Соціальні 

інститути й організації 

14 4 4 - - 6 - - -   - 

Тема 6. Особистість у 

системі суспільних 

координат 

12 2 4 - - 6 - - -   - 

Разом за змістовим 

модулем 2 

42 10 12 - - 20 - - -   - 

Змістовий модуль 3. Прикладна соціологія та її методи 

Тема 7. Соціальні 

відхилення та девіантна 

поведінка 

12 2 4 - - 6 - - -   - 

Тема 8. Сім'я як 

соціальний інститут та 

соціальна група 

12 2 4 - - 6 - - -   - 

Тема 9. Соціологічне 

дослідження: 

методологія, програма, 

методи 

14 2 4 - - 8 - - -   - 

Разом за змістовим 

модулем 3 

38 6 12 - - 20 - - -   - 

Усього годин 120 26 34 - - 60 - - -   - 
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5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Предмет та основні етапи розвитку соціології 2 

2 Основні етапи розвитку соціологічної думки 4 

3 Суспільство як об'єкт соціологічного аналізу 4 

4 Соціальна структура суспільства 4 

5 Соціальні інститути й організації 4 

6 Особистість у системі суспільних координат 4 

7 Соціальні відхилення та девіантна поведінка 4 

8 Сім'я як соціальний інститут та соціальна група 4 

9 Соціологічне дослідження: методологія, програма, 

методи 

4 

 Разом 34 

                               

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Предмет та основні етапи розвитку соціології 6 

2 Основні етапи розвитку соціології 6 

3 Суспільство як об'єкт соціологічного аналізу 8 

4 Соціальна структура суспільства 8 

5 Соціальні інститути й організації 6 

6 Особистість у системі суспільних координат 6 

7 Соціальні відхилення та девіантна поведінка 6 

8 Сім'я як соціальний інститут та соціальна група 6 

9 Соціологічне дослідження: методологія, програма, 

методи 

8 

 Разом  60 
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7. Індивідуальні завдання. 

7.1. Список тем рефератів 

1. Наукова дискусія навколо визначення об'єкта та предмета соціології. 

2. Роль соціології і професії соціолога в сучасному світі. 

3. Соціологія та професія юриста. 

4. Теоретична й емпірична соціологія: їхній науковий статус й призначення. 

5. Соціальні закони та основні категорії соціології. 

6. Науковий метод як основа дослідницького процесу. 

7. Соціологія О. Конта. 

8. Соціологічна теорія Е. Дюркгейма. 

9. Соціологічна теорія М. Вебера. 

10. Розвиток емпіричної та теоретичної соціології на початку ХХ сторіччя. 

11. Теорія стратифікації П. Сорокіна. 

12.  Структурний функціоналізм Т. Парсонса. 

13.  Символічний інтеракціонізм.  

14. Особливості розвитку і сучасний стан соціології в Україні. 

15. Типи соціальних дій по М. Веберу. 

16. Проблеми формування українського суспільства. 

17. Типи суспільств у працях соціологів. 

18. Фази соціальної динаміки. 

19. Сутність соціальних відносин та їхні типи. 

20. Проблема визначення поняття «суспільство» у соціологічній літературі. 

21. Соціально-класова структура сучасного українського суспільства. 

22. Етнічна структура українського суспільства. 

23. Статистичні методи аналізу демографічної структури. 

24. Престиж професії юриста. 

25. Соціально-територіальна структура українського суспільства. 

26. Поняття соціального інституту у соціологічній літературі. 

27. Бюрократична модель соціальної організації по Максу Веберу. 

28. Конституція України про політичні інститути українського суспільства. 
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29. Нотаріат: властивості соціальної організації. 

30.  Соціальна структура організації. 

31. Лідер і керівник організації (групи). Стилі лідерства. 

32. Функції та роль нововведень у розвитку сучасних організацій. 

33. Соціальній і біологічне в людині. 

34. Соціальна спрямованість особистості. 

35. Типологічний аналіз особистості. 

36. Ціннісна свідомість особистості. 

37. Поняття соціального капіталу в роботах соціологів. 

38. Поняття та структура особистості в психологічних і соціологічних теоріях.  

39. Соціалізація особистості. 

40. Теорія аномії Э. Дюркгейма. 

41. Біологічні і психологічні трактування причин девіації. 

42. Р. Мертон про девіантну поведінку. 

43. Наркоманія і наркомани в системі відхилень. 

44. Алкоголізм як вид девіантної поведінки. 

45. Суїцид, його причини. 

46. Сутність девіантної поведінки як соціального явища, його причини. 

47. Соціальний контроль і санкції. Види соціального контролю. 

48. Соціальні проблеми відносин між поколіннями.  

49. Спілкування в сім'ї. Конфлікти поколінь 

50. Шлюбна поведінка. Фактори шлюбного вибору. 

51. Міжнаціональні шлюби. 

52. Проблеми стійкості шлюбу. 

53. Студентська сім'я, її проблеми. 

54. Структурні форми сучасної сім'ї.  

55. Соціальні функції сім'ї. 

56. Подружні конфлікти. 

57. Сучасна сім'я: стратегії виживання.  

58. Життєвий цикл сім'ї. 
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59. Проблеми сучасної сімейної соціалізації. 

60. Поняття,основні види та етапи організації та проведення соціологічного 

дослідження.  

61. Програма соціологічного дослідження. 

62. Якісна і кількісна соціологія: методологія та методи 

63. Біографічний метод. 

64. Методи вторинної обробки соціологічних даних. 

65. Метод спостереження в соціології: поняття та види. 

66. Метод аналізу документів. Контент-аналіз: поняття та види. 

67. Метод опитування в соціології та його різновиди. 

68. Експеримент як метод соціологічного дослідження. 
 

 

8. Методи та інструменти навчання 

Вивчення дисципліни «Загальна соціологія» передбачає проведення 

лекційних та семінарських занять та робота з методичними та дидактичними 

матеріалами. В процесі навчання використовуються прогресивні методики 

викладання навчальної дисципліни, зокрема система «Moodle», дистанційні курси 

навчальної дисципліни, презентації, рольові ігри та обговоренням реферативних 

доповідей, проведення модульних контрольних тестів знань студентів. 

                                                

9. Критерії та засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання 

дисципліни «Загальна соціологія» є поточні, поетапні (проміжні) та підсумкові 

форми контролю.  

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового 

оцінювання є досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним 

запланованим результатом навчання навчальної дисципліни, зокрема аудиторної, 

самостійної роботи та успішного виконання проміжних та підсумкових форм 

контролю за кожним із трьох змістовних модулів, передбачених робочою 

навчальною програмою. Успішне виконання усіх змістовних модулів навчальної 



19 

 

  

дисципліни є підставою допуску здобувачів вищої освіти до підсумкового 

модульного контролю, який складається у формі заліку або тесту. Узагальнені 

результати оцінювання успішності здобувачів вищої освіти оформлюються 

відповідно до затвердженої шкали оцінювання знань  (національна шкала та 

ECTS). 

9.1. Поточний контроль 

Проводиться на кожному занятті. Оцінюється рівень розуміння здобувачем 

вищої освіти граматичного та теоретичного матеріалу, вміння формулювати 

запитання по темі та давати на нього відповідь, якість підготовки домашнього 

завдання.  

9.2. Поетапний контроль 

Проводиться по закінченню вивчення змістовних модулів або окремих тем. 

Проходить у формі контрольної роботи або тестування. Кожен здобувач вищої 

освіти отримує індивідуальне завдання, яке вміщує теоретичне питання та 

практичне завдання. Перевірка набутих знань у формі проміжного контролю 

може відбуватися з використанням стандартизованих тестів за відповідним 

модулем. 

9.3. Підсумковий контроль 

Залік з дисципліни «Загальна соціологія» проводиться наприкінці ІІ 

семестру навчального року. Контроль отриманих знань за період навчання 

здійснюється у формах усної відповіді на заліковий білет. 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумко 

вий тест 

(залік) 

Сума 
Соціологія як наука 

про суспільство та 

її етапи розвитку 

Суспільство як 

об'єкт 

соціологічного 

аналізу 

Прикладна 

соціологія та її 

методи 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 40 100 

6 8 6 6 8 6 8 6 6 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

За шкалою ECTS  За національною шкалою 

Оцінка  

ECTS 

Визначення 

оцінки 

Можливий 

розподіл 

балів за 

шкалою 

ВНЗ 

Оцінка 

відносно 

до 

шкали 

ECTS 

Визначення 

оцінки 

Можливий 

розподіл 

балів за 

шкалою 

ВНЗ 

А Відмінно 90–100 A 5 (відмінно) 90–100 

В Дуже добре 85-89 
BC 4 (добре) 

85-89 

С Добре 75-84 75-84 

D Задовільно 70-74 
DE 3 (задовільно) 

70-74 

E Достатньо 60-69 60-69 

FX Незадовільно 35-59 FX 

2 

(незадовільно) 

з можливістю 

повторного 

складання 

35-59 

F Незадовільно 1-34 F 

2 

(незадовільно) 

з 

обов’язковим 

повторним 

курсом 

1-34 

 

11. Методичне забезпечення 

11.1. Контрольні питання для проведення підсумкового контролю (залік) 

Модуль 1. 

1. Місце соціології у системі соціально-гуманітарних дисциплін. Порівняння 

предмета соціології та предметів інших соціально-гуманітарних дисциплін.  
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2. Структура соціологічної системи знання.  

3. Об'єкт та предмет соціології. Взаємозв'язок теоретичної і прикладної 

соціології.  

4. Пізнавальні й практичні функції соціології.  

5. Методи соціологічної науки. Загальнонаукові методи і їх використовування 

соціологами. Специфічні методи пізнання. 

6. Соціальні закони та категорії соціології. 

7. Соціальні та теоретичні передумови виникнення соціології. 

8. Класичний період у розвитку соціології. О. Конт – засновник соціології. 

9. Теорії органіцизму Г. Спенсера та Е. Дюркгейма.  

10. Соціологічні теорії К. Маркса та М. Вебера. 

11. Головні напрямки в соціології XIX сторіччя. 

12. Соціологія XX сторіччя. Розвиток емпіричної та теоретичної соціології. 

13. Соціологічні ідеї П. Сорокіна.  

14. Парсонівська стратегія побудови соціологічної теорії.  

15. Функціональний структуралізм Р. Мертона. 

16. Сучасні соціологічні парадигми. Інтеракціонізм: основні риси.  

17. Психологічна модель обміну Дж. Хоманса.  

18. П. Блау та Р. Емерсон: обмін і влада. 

19. Структуралізм П. Бурдьє. Теорія соціального простору та поняття 

«культурного капіталу». 

20. Особливості розвитку і сучасний стан соціології в Україні. 

21. Суспільство – самодостатня соціокультурна система. Соціетальна спільнота 

як ядро суспільства.  

22. Соціальна дія як базисний елемент суспільної реальності.  

23. Соціальний зв'язок і її різновиди.  

24. Сутність соціальних відносин і їхні типи. 

25. Головні фактори стабільності суспільства.  

26. Проблеми формування українського суспільства. 

27. Типи суспільств: традиційне, індустріальне, постіндустріальне.  
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28. Аналіз змін, що відбуваються при переході від традиційного суспільства до 

індустріального. 

29. Критерії змін у суспільстві. Фази соціальної динаміки: консервативна фаза, 

еволюція, революція, соціальна катастрофа. 

Модуль 2. 

30. Поняття соціальної структури суспільства.  

31. Соціальні групи як елемент і їх класифікація.  

32. Соціальна дія як базисний елемент суспільної реальності. Теорія соціальної 

дії М. Вебера. 

33. Поняття соціальної спільності (групи). Соціальні ознаки й критерії 

спільності.  

34. Типізація спільностей: групи умовні (статистичні) й групи реальні. Групи 

великі й малі.  

35. Групи первинні й вторинні. Формальні й неформальні групи.  

36. Соціально-психологічні властивості соціальних груп: ідентичність, 

солідарність, етноцентризм. 

37. Поняття соціальної нерівності та причини його існування.  

38. Теорія соціальної стратифікації. Різновиди стратифікації в суспільстві: 

економічна, політична, професійна. 

39. Соціальні класи: теоретичні моделі класового устрою суспільства. 

40. Методи соціологічного виміру соціально-класового розшарування 

суспільства: «об'єктивний», «самооцінки», «оцінки репутації». 

41. Трансформація класової структури сучасної України. 

42. Поняття, істотні риси і загальні функції соціального інституту.  

43. Процес інституалізації. Деінституалізація та її можливі наслідки. 

44. Класифікація інститутів. Базисні інститути суспільства: економічні, 

політичні, соціалізації і культури.  

45. Інститути як фактори соціальної рівноваги та змін у сучасному суспільстві. 

46. Основні типи організаційних структур та їх соціологічні характеристики. 

47. Соціальна структура організації. Поведінська структура організації.  
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48. Типи розподілу персоналу та їх вплив на соціальні позиції людини в 

організації і групову динаміку.  

49. Інформація як організаційний ресурс та умова розвитку організації. Види 

інформації в організації.  

50. Природа комунікації в організації. Моделі комунікації в організаціях. 

Соціальні функції організаційних комунікацій. 

51. Нововведення як спосіб змін в організаціях. Співвідношення понять 

«нововведення», «оновлення», «удосконалення».  

52. Класифікація нововведень. 

53. Людина: співвідношення біологічного та соціального.  

Модуль 3. 

54. Структура особистості. Різноманітні теоретичні підходи до структури 

особистості.  

55. Потреби, інтереси, мотиви та цінність орієнтації. Класифікація потреб: 

матеріальні та духовні, первинні та вторинні.  

56. Типологія особистості у соціологічній науці.  

57. Поняття соціалізації, співвідношення понять соціалізації, виховання, 

розвитку та формування особистості.  

58. Детермінанти соціалізації: генетичний фактор, мікросоціум, макросоціум, 

власне «я».  

59. Етапи соціалізації: дотрудова, трудова та післятрудова; первинна та 

вторинна. Особливості первинної соціалізації.  

60. Види вторинної соціалізації: ресоціалізація, десоціалізація, посадова 

соціалізація. 

61. Соціальна поведінка особистості в суспільстві. Соціальна активність 

особистості.  

62. Поняття соціального капіталу.  

63. Соціальні відхилення як суспільне явище.  

64. Поняття і види соціальної норми. Дія соціальної норми. 

65. Соціальний контроль і санкції. Види соціального контролю. 
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66. Поняття девіації. Психологічні та соціологічні підходи до пояснення 

антисоціальної поведінки.  

67. Типи і види девіантної поведінки. 

68. Діагностика соціальних відхилень у сучасному суспільстві. Соціологічні 

методи аналізу латентних процесів, зв'язаних з девіацієй. 

69. Шляхи і засоби профілактики девіантної поведінки.  

70. Структурно-інстуціональний і структурно-статусний підходи до вивчення 

сім'ї. Місце сім'ї в системі первинних і вторинних груп. 

71. Визначення сім'ї, її функції: соціальні та особистісні, специфічні та 

неспецифічні. 

72. Типологія сімейних структур в залежності від характеру шлюбу, 

батьківства, спорідненості. 

73. Поняття шлюбної поведінки. Шлюбний відбір, його залежність від 

економічних, соціальних, соціокультурних та інших умов.  

74. Простір можливих шлюбних виборів і ступінь свободи індивідуального 

вибору. 

75. Шлюб та сім'я в умовах модернізації суспільних відносин.  

76. Історичні зміни сім'ї як соціального інституту. Сімейна епоха.  

77. Соціальні норми багатодітності: їх причини та наслідки.  

78. Поняття й основні види соціологічного дослідження.  

79. Основні етапи соціологічного дослідження: складання програми 

дослідження; визначення об’єкту і одиниць спостереження; обґрунтування 

методики збору соціальної інформації; збір емпіричного матеріалу 

80. Загальна характеристика методів соціологічного дослідження. Особливості 

їхнього застосування.  

81. Спостереження як спосіб отримання первинної інформації. Різновиди 

спостереження. 

82. Соціологічні методи аналізу документів. Контент-аналіз документів, його 

суть і місце в соціологічному дослідженні. Традиційний і формалізований 

аналіз. 
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83. Опитування як один з основних методів отримання соціологічної 

інформації. Основні види опитування: анкетне опитування, інтерв’ю, 

експертні оцінки; соціометричне, поштове, пресове, телефонне опитування. 

84. Соціологічна анкета і техніка її складання. Структура анкети: вступна, 

основна, демографічна частини 

85. Значення результатів соціологічних досліджень у практиці аналізу 

соціальних проблем суспільства. 
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