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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 – 2 Спеціальність: 

054 «Соціологія» 

Освітньо-професійна 

програма 

054 «Соціологія» 

 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів –2 

2-й 2-й  Кількість тем –  9 

 

 Семестр 

Загальна кількість 

годин –120 години 

3-й 3-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: іспит 

 



4 

 

  

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

           Метою вивчення «Історії соціології в Україні» є формування системи знань 

про основні віхи зародження, розвитку та становлення соціологічної дисципліни 

на території України, відтворення основних контекстів розвитку української 

соціології з моменту виникнення і до наших часів, розкриття закономірностей 

соціологічного теоретизування та прикладних досліджень українськими 

соціологами.  

Вимоги до знань та вмінь 

Здобувачі вищої освіти повинні знати основні етапи розвитку 

соціологічного знання в Україні; історію виникнення і розвитку соціологічної 

думки в Україні; особливості становлення сучасної української академічної 

соціології. 

Та продемонструвати свої вміння працювати з підручниками і науковою 

соціологічною літературою, працювати з бібліографією та першоджерелами, 

користуватися науковою бібліотекою і ресурсами Інтернету; аналізувати, 

узагальнювати, робити порівняльну характеристику персоналій, ідей та епох; 

орієнтуватися в основних концепціях сучасних українських соціологів. 

Метою вивчення дисципліни «Історія соціології в Україні» є формування у 

здобувачів вищої освіти наступних професійних компетентностей: 

- інтегральні:  

01 здатності опанувати сутністю і змістом соціологічної науки в соціально-

економічному розвитку суспільства. 

- загальнонаукові:  

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

синтезу; 

- спеціальнопрофесійні:  

01 володіння базовими знанням  про передумови формування української 

соціологічної думки;  
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02 здатність застосовувати соціологічні поняття, 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. Історичні особливості формування соціології в 

Україні. 

ТЕМА 1. Загальні особливості формування та передумови розвитку 

соціологічної думки в Україні. 

Історичні особливості формування соціології в Україні. Головні 

методологічні проблеми історії соціологічної думки в Україні. Основна 

проблематика та головні ідеї української соціальної думки. Загальні 

закономірності та специфіка розвитку соціальної та соціологічної думки в 

Україні, її відмінності від західної та російської. Корені соціальної україністики: 

духовна культура Київської Русі, світоглядні уявлення давній слов’ян, ідеологія 

раннього християнства, надбання духовної культури Візантії та Болгарії. Дискусії 

навколо визначення етапів розвитку соціології в Україні. Історія соціології у 

вузькому та широкому розумінні. 

Проблема національно-культурної ідентифікації ряду діячів, які збагатили 

своєю творчістю українську науку, культуру чи народились і виросли на 

національному ґрунті, але генетично відокремлені від України в силу ряду 

причин. Проблеми джерелознавства, відсутності документальних джерел, 

монографічних та періодичних видань минулого. Вплив західних соціологічних 

теорій на формування соціальної думки в Україні. 

 

ТЕМА 2. Українська протосоціологічна думка. 



6 

 

  

Протосоціологічний етап розвитку: від перших примітивних і навіть 

ненаукових уявлень про світ до моменту появи соціології як самостійної науки 

(від стародавніх часів Київської Русі до середини ХІХ ст.). Якісні особливості 

етапів розвитку протосоціологічного знання під впливом економічних, 

соціальних, політичних, ідеологічних та парадигмальних чинників: 1) 

протосоціологія епохи становлення, розвитку та розпаду Київської Русі 

(праісторія, Київська держава, Княжа доба, Литовсько-польський період – У - 

кінець ХІ ст.); 2) протосоціологічне знання козацької доби (від початку козацтва 

до зруйнування Січі – кінець ХУ – третя чверть ХУІІІ ст.); 3) протосоціологія 

доби відродження України (кінець ХУІІІ – середина ХІХ ст.). 

Роль християнства у розвитку соціально-політичної думки в Київській Русі. 

Тільки починаючи з кінця 16 – початку 17 ст. визначається розвиток 

прогресивного руху, пов’язаного з соціально-економічним життям і визвольним 

рухом українського народу. Значення Острожської та Київської школи в 

поширенні філософських і соціально-політичних знань. 

 

ТЕМА 3. Осмислення соціальних процесів в Україні ХVІІІ – початку 

ХІХ ст. та їх роль у розвитку національної свідомості. 

Нові тенденції в історико-культурному поступі України ХУІІ ст. Конституція 

П.Орлика. Формування історіографії й її значення для національної свідомості. 

Становлення української літературної мови та її соціально-культурне значення 

для розвитку етносу. І.Котляревський. Ідеї „природного права” у творчості 

І.Шада. Соціологічна проблематика у творчості Я.Козельського, В.Каразіна, 

П.Лодія. Проблеми природного права, держави та свободи. Соціальна філософія 

та соціальний ідеал Г.Сковороди. Теорія трьох світів (або „мірів”) та двох натур 

(зовнішньої та внутрішньої). 

Розвиток національно-визвольної ідеології. Значення наукової та 

просвітницької діяльності „Руської трійки” - І.Вагилевича, М.Шашкевича та 

Я.Головацького, як зачинателів національного відродження на Галичині. Значення 

програмних документів Кирило-Мефодіївського братства, праць М.Костомарова, 
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творчості Т. Шевченка та П. Куліша для формування соціально-політичної та 

соціологічної думки в Україні. 

 

ТЕМА 4. Період формування української академічної соціології ХІХ - 

початку ХХ ст. 

Причини виникнення на Заході соціології як окремої науки й її вплив на 

способи бачення й моделі пізнання соціальної реальності, нові підходи і способи 

аналазу соціальних явищ і процесів українських мислітелів. Становлення 

вітчизняної академічної соціології, її інституціоналізація. Соціально-економічні і 

політичні умови для розвитку соціологічних ідей в Україні. Спцифіка формування 

української соціології як самостійної науки. Дискусії навколо визначення часу 

виникнення академічної соціології в Україні та національно-культурної 

ідентифікації ряду її представників. Головні методологічні проблеми та основна 

проблематика академічної соціології в Україні.  

Вплив західноєвропейського марксизму та позитивізму, під впливом яких 

українська соціологічна теорія натуралізується, набуваючи форм еволюціонізму, 

органіцизму, соціал-дарвінізму тощо. Співпраця українських вчених з 

європейськими, засвоєння й поширення соціологічних теорій останніх. 

Перехрещування дослідницького поля соціології з суміжними 

соціогуманітарними науками. Праці українських філософів, економістів, 

істориків, етнографів, географів, юристів, статистиків, публіцистів з елементами 

соціологічного аналізу та становлення в подальшому на їх основі окремих 

соціологічних шкіл.  

М.М.Ковалевський як фундатор вітчизняної соціології. Історико-

порівняльний метод. 

 

Змістовий модуль 2. Перехрещування дослідницького поля соціології з 

суміжними соціогуманітарними науками. 

ТЕМА 5. Соціологічні питання у творчості О.Потебні та генетична 

соціологія М.Грушевського. 
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Соціологічні питання у творчості О.Потебні. Мова як головна ознака народу. 

Мова як евристична діяльність. Потебня про міф як світосприймання та 

пізнавальний загальнолюдський процес. Проблеми універсальної єдності 

всесвітньої історії. Народна творчість як основа цивілізації. Критика Потебнею 

політики денаціоналізації. 

Генетична соціологія М.Грушевського. Формування історико-соціологічного 

бачення. Історико-соціологічний метод М.Грушевського. Основа соціологічних 

інтересів Грушевського – фактори соціальної еволюції, закони соціального 

розвитку, сутність соціології тощо. Значення праці „Початки громадянства. 

Генетична соціологія” й її основні ідеї. Критика західної соціологічної теорії 

(О.Конта, Г.Спенсера, марксистського економічного детермінізму та суто 

психологічних поглядів на природу соціального розвитку). Неможливість 

моністичного розуміння історії. Основні закономірності соціальної революції. 

Створення в еміграції „Українського соціологічного інституту” (Грушевський, 

Шаповал, Липинський, Старосольський, Антонович, Дністрянський, Фещенко-

Чопівський та ін.) і його значення для розвитку української соціології. Плани 

розвитку соціології та практична діяльність М.Грушевського в УРСР. 

 

ТЕМА 6. Соціологічна концепція Б.Кістяківського та соціологія 

політики В.Липинського. 

Соціологічні аспекти праць українських правників. Право як суспільний 

утвір.  

Б.О.Кістяківський: особистість і світогляд. Індивід і суспільство у 

Кістяківського. Критика „руської соціологічної школи”. Категорія „влади”. 

Соціологічний закон розвідку підпільної революційної організації. 

Б.Кістяківський і М.Вебер. Основна сфера соціологічних студій Б.О.Кістякіського 

– логіка, методологія соціологічної науки, право як соціальне явище. Еволюція 

соціальних поглядів (від марксизму до неокантіанству). Праці Кістяківського - 

перший в українській соціології аналіз методологічних питань. Роботи 

„Суспільство й особистість” (1899 р.), „Соціальні науки і право: нариси з 
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методології соціальної науки і загальної теорії права” (1916 р.), „Право и наука о 

праве” (1918 р.). Причини кризових явищ у соціальних науках: залежність від 

соціальної філософії, панування психологізму (В.Зомбарт, Л.Петражицький). 

Соціологія державотворення та політична антропологія В.К.Липинського. 

Основні поняття політичної соціології В.Липинського. Теоретична концепція 

Липинського - соціолога – теорія організації національних еліт (національної 

аристократії, провідної, правлячій верстви) та їх кругообігу. Методи організації 

національної аристократії: класократія, охлократія, демократія. Класова структура 

суспільства: промисловий, хліборобський, фінансовий і купецький класи та 

інтелігенція. Стани організаторів - „пани” й організованих – „народ”. Липинський 

про закономірності політичної еволюції. Соціологічний аналіз твору Липинського 

„Листи до братів-хліборобів” (1926). 

 

ТЕМА 7. Дослідницька діяльність українців в еміграції. Особливості 

соціологічного мислення М.Шаповала. 

Соціологічна робота в еміграції співробітників Українського соціологічного 

інституту (Відень), Українського інституту громадознавства (Прага), вчених-

викладачів соціологічних кафедр Української господарської академії (Подєбради), 

Вищого педагогічного інституту ім. М.Драгоманова (Прага), Українського 

вільного університету (Прага) тощо. Соціологічні студії в еміграції після другої 

світової війни та основні проблеми досліджень: процеси асиміляції, суспільної 

мобільності та затримання етнічної (етичної та культурної) ідентичності серед 

українських емігрантів,  

М.Ю.Шаповал як фундатор української соціології, засновник Українського 

інституту громадознавства (А.Блага, С.Чапін, Л.Візе, І.Штайнберг, Е.Ельвуд, 

П.Сорокін, Р.Міхельс, С.Богартус, Е.Росс, Е.Халупний та ін.), автор першого 

українського підручника з соціології. Спроби М.Шаповала інтегрувати здобутки 

соціологічної науки, розкриття фундаментальних засад будови суспільства, його 

структури, розгляд соціології як засобу пошуку „шляхів і способів визволення 

українського народу”. Введення спеціалізованої наукової термінології в 



10 

 

  

українську соціологію („українське суспільство”, „взаємочинність”, „скупчення”, 

„скупина”, „суспільні агрегати” та ін.). Роботи „Українська соціологія” (1927 р.), 

„Соціологія українського відродження” (1927 р.), „Загальна соціологія” (1929 р.), 

„Соціологія Україні” (1933 р.). 

 

ТЕМА 8. Організація та проблематика розвитку радянської соціології в 

Україні. 

Інституціалізація соціології. Розвиток української соціології в межах 

Всеукраїнської академії наук (Б.Кістяківський, М.Туган-Барановський, 

С.Дністрянський, О.Гіляров, М.Грушевський та ін.). Плани М.Грушевського щодо 

розвитку соціології в радянській Україні. Соціологічні дослідження в інституціях 

ВУАН. Посилення ідеологічного тиску та гоніння соціологічної науки. Ліквідація 

соціологічних студій напередодні та після ІІ світової війни. Безплідність 

марксистської соціологічної науки в УРСР і її причини. 

Період політичної відлиги та поступове відродження соціології у вигляді 

конкретно-соціологічних досліджень. Діяльність університетських лабораторій 

конкретних соціологічних досліджень (з 1960-х рр.). Розвиток соціологічних 

досліджень у Київському університеті ім. Тараса Шевченка та Інституті філософії 

АН України. Наукові публікації – монографії, статті з аналізом механізмів 

внутрішньо колективних стосунків, сім’ї, формування особи, соціології праці, 

освіти тощо. Відродження соціології як самостійної науки з другої половини 

1980-х рр. і її популярність. Специфіка становища соціології в УРСР. 

 

ТЕМА 9. Соціологія в незалежній Україні. Сучасний стан, проблеми та 

перспективи. 

Здобуття Україною незалежності та початок якісно нового етапу в поступі 

соціології як науки. Усамостійнення соціології в повнлму обсязі. Здобуття статусу 

академічної науки та базової навчальної дисципліни. Відкриття університетських 

факультетів та відділень підготовки професійних соціологів, функціонування 

аспірантури та докторантури зі спеціальності соціологія, утворюються 
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спеціалізовані ради із захисту дисертацій тощо, також Українська соціологічна 

асоціація. Зростання кількості праць і наукових публікацій з соціології, вихід 

часопису „Соціологія: теорія. методи, маркетинг” (колишня «Філософська і 

соціологічна думка»). Розвиток соціології та потреба національного відродження 

України. Соціологічний супровід процесу відродження і державотворення 

України (особливо під час президентських і парламентських виборів, під час 

соціальних, маркетингових досліджень). Створення у 1990 р. та діяльність 

Інстиуту соціології в системі Національної Академії наук України. 

Пошук власної автентичності української соціології, вироблення 

методологічної бази, концептуальних схем та відповідний їм понятійно-

категоріальний апарат. Акценти на соціогуманітарні традиції української 

культури. Соціологія та потреби суспільства. Співробітництво з західними 

соціологічними установами. Аналіз сучасності у працях провідних українських 

соціологів. Проблеми, завдання та перспективи розвитку соціології в Україні. 

 

 

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. Історичні особливості формування соціології в 

Україні 

Тема 1. Загальні 

особливості 

формування та 

передумови розвитку 

соціологічної думки в 

10 2 2 - - 6 - - -   - 
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Україні 

Тема 2. Українська 

протосоціологічна 

думка 

14 4 4 - - 6 - - -   - 

Тема 3. Осмислення 

соціокультурних 

процесів в Україні 

ХVІІІ - початку ХІХ ст. 

та їх роль у розвитку 

національної свідомості 

16 4 4 - - 8 - - -   - 

Тема 4. Період 

формування української 

академічної соціології 

ХІХ-початку ХХ ст 

16 4 4 - - 8 - - -   - 

Разом за змістовим 

модулем 1 

56 14 14 - - 28 - - -   - 

Змістовий модуль 2. Перехрещування дослідницького поля соціології з 

суміжними соціогуманітарними науками 

Тема 5. Соціологічні 

питання у творчості 

О.Потебні та генетична 

соціологія 

М.Грушевського 

14 4 4 - - 6 - - -   - 

Тема 6. Соціологічна 

концепція 

Б.Кістяківського та 

соціологія політики 

В.Липинського 

12 2 4 - - 6 - - -   - 

Тема 7. Теорія й 12 2 4 - - 6 - - -   - 
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методологія М. М. 

Ковалевського 

Тема 8. Дослідницька 

діяльність українців в 

еміграції. Особливості 

соціологічного 

мислення М.Шаповала 

12 2 4 - - 6 - - -   - 

Тема 9. Соціологія в 

незалежній Україні. 

Сучасний стан, 

проблеми та 

перспективи 

14 2 4 - - 8 - - -   - 

Разом за змістовим 

модулем 2 

54 12 20 - - 32 - - -   - 

Усього годин 120 26 34 - - 60 - - -   - 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Загальні особливості формування та передумови 

розвитку соціологічної думки в Україні. 

2 

2 Українська протосоціологічна думка. 4 

3 Осмислення соціокультурних процесів в Україні ХVІІІ - 

початку ХІХ ст. та їх роль у розвитку національної 

свідомості. 

4 

4 Період формування української академічної соціології 

ХІХ-початку ХХ ст. 

4 

5 Соціологічні питання у творчості О.Потебні та 

генетична соціологія М.Грушевського. 

4 
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6 Соціологічна концепція Б.Кістяківського та соціологія 

політики В.Липинського. 

4 

7 Теорія й методологія М. М. Ковалевського 4 

8 Дослідницька діяльність українців в еміграції. 

Особливості соціологічного мислення М.Шаповала. 

4 

9 Соціологія в незалежній Україні. Сучасний стан, 

проблеми та перспективи. 

4 

 Разом 34 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Загальні особливості формування та передумови 

розвитку соціологічної думки в Україні. 

6 

2 Українська протосоціологічна думка. 6 

3 Осмислення соціокультурних процесів в Україні ХVІІІ - 

початку ХІХ ст. та їх роль у розвитку національної 

свідомості. 

8 

4 Період формування української академічної соціології 

ХІХ-початку ХХ ст. 

8 

5 Соціологічні питання у творчості О.Потебні та 

генетична соціологія М.Грушевського. 

6 

6 Соціологічна концепція Б.Кістяківського та соціологія 

політики В.Липинського. 

6 

7 Теорія й методологія М. М. Ковалевського 6 

8 Дослідницька діяльність українців в еміграції. 

Особливості соціологічного мислення М.Шаповала. 

6 

9 Соціологія в незалежній Україні. Сучасний стан, 

проблеми та перспективи. 

8 

 Разом  60 
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7. Індивідуальні завдання. 

7.1. Список тем рефератів 

1. Дискусії навколо визначення основних етапів української соціологічної думки 

й їх особливості. 

2. Особливості формування та специфіка розвитку соціології в Україні. 

3. Проблема початку та самовизначення української соціології. 

4. Характеристика П.Сорокіним історії та головних напрямків розвитку 

соціології. 

5. Розвиток соціальної думки в Київський Русі. 

6. Соцієтальна проблематика козацької доби. 

7. Братства як специфічний соціальний інститут. 

8. Проблеми соціального життя українського суспільства в полемічній літературі 

наприкінці ХVІ - першій половині ХVІІ ст. (Філарет, Вішенський, 

Тускановські, Копистенський, Смотрицькі). 

9. Соціологічна проблематика у творчості Я.Козельського, В.Каразіна, П.Лодія. 

10. Ідеї „природного права” у творчості І.Шада. 

11. Формування історіографії та її значення для розвитку національної свідомості. 

12. Проблеми культурного розвитку в громадській думці України. 

13. Українська літературна мови та її значення для соціального розвитку етносу. 

14. Емпіричні обслідування народної творчості в Україні. 

15. Проблеми демократії, держави та політичних відношень у громадській думці 

України ХІХ ст. 

16. Конституціоналізм і федералізм М.Драгоманова. 

17. Специфіка інституціалізації української та російської соціології. 

18. Б. Кістяківський і його проект створення наукової соціології. 

19. Б. Кістяківський і М. Вебер. 

20. М.М.Ковалевський і інституціалізація вітчизняної соціології. 

21. М. Ковалевський і П.Сорокін. 

22. Хорівняльна характеристика соціологічних ідей Потебні та Грушевського. 

23. Роль М.Ю.Шаповала у становленні соціології як науки в Україні. 
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24. Перший український підручник. 

25. М.Шаповал і П.Сорокін. 

26. Радянська соціологія та західна наука. 

27. Досягнення та втрати радянської соціологічної науки. 

28. Соціологічна думка України на тлі світової соціології: проблеми та 

перспективи. 

29. Розвиток української соціології: теоретичні та методологічні питання (по 

матеріалах соціологічних публікацій). 

30. Українське суспільство на початку ХХІ ст. очима соціологів. 
 

7.2. Теми творчих робіт 

1. Сучасна українська соціологічна думка. 

2. Перспективи розвитку української соціології. 

3. Внесок українських мислителів та громадських діячів у становлення 

соціологічної думки. 

4. Розвиток соціальної думки в період козацької доби. 

5. Проблеми соціального життя української суспільства в наш час. 

6. Братства, об’єднання, спілки як соціальні інститути. 

7. Проблеми соціального життя в період козацької доби. 

8. Соціологічна проблематика у вченні українських просвітників. 

9. Соціальні погляди Г.Сковороди. 

10. Значення діяльності українських просвітників для розвитку національної 

свідомості. 

11. Становлення української літературної мови та її значення для розвитку 

національної свідомості. 

12. Народна творчість як джерело соціологічного осмислення. 

13. Особливості української літератури та фольклору на зламі ХІХ-ХХ ст. в 

контексті соціологічного осмислення. 

14. Соціально-історичні погляди М.Костомарова. 

15. Костомаров про особливості розвитку культурно-історичного процесу в 

Південній Росії. 
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16. Емпіричні обслідування народної творчості в Україні ХІХ - поч. ХХ ст. 

17. Соціологічні аспекти праць М.Зібера. 

18. Проблеми демократії, держави і політичних відношень у громадській думці 

України ХІХ ст. 

19. Історичне значення вчення М.Ю.Шаповала для розвитку соціології в Україні. 

20. Соціально-філософські погляди М.Шаповала і П.Сорокіна. 

21. Сучасна соціологічна думка в Україні. 

22. Соціологія та демократія, соціологія та тоталітаризм: власний погляд на 

проблему. 

 

8. Методи та інструменти навчання 

Вивчення дисципліни «Історія соціології в Україні» 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 «Історія соціології в Україні» 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 двох змістовних модулів, передбачених робочою 

навчальною програмою. Успішне виконання усіх змістовних модулів навчальної 

дисципліни є підставою допуску здобувачів вищої освіти до підсумкового 

модульного контролю, який складається у формі іспита. Узагальнені результати 



18 

 

  

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.  

9.3. Підсумковий контроль 

Іспит з дисципліни «Історія соціології в Україні» проводиться наприкінці І 

семестру навчального року. Контроль отриманих знань за період навчання 

здійснюється у формах усної відповіді на екзаменаційний білет. 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумкови

й тест 

(іспит) 

Сума 

Історичні особливості 

формування соціології в 

Україні 

 

Перехрещування 

дослідницького поля соціології 

з суміжними 

соціогуманітарними науками 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 40 100 

6 8 8 6 6 6 8 6 6 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

За шкалою ECTS  За національною шкалою 

Оцінка  Визначення Можливий Оцінка Визначення Можливий 
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ECTS оцінки розподіл 

балів за 

шкалою 

ВНЗ 

відносно 

до 

шкали 

ECTS 

оцінки 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 (іспит) 

Модуль 1. 

1. Специфіка формування та розвитку соціологічної думки в Україні.  

2. Визначення меж предметно-тематичного простору, проблеми періодизації. 

3. Основні проблеми, напрямки інтелектуального розвитку соціології в Україні.  

4. Витоки соціально-політичних вчень в Україні. 

5. Соціально-політична думка в Україні ХVІ-ХVІІ ст. 

6. Соціально-політичні концепції в Києво-Могилянської академії. 
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7. Вчення українських просвітників про суспільство та державу. 

8. Соціологічні ідеї у творчості Г.Сковороди. 

9. Соціологічна проблематика в діяльності Кирило-Мефодіївського товариства. 

10. Український фольклор як джерело соціології. 

11. Загальні засади літератури як спосіб соціологічного мислення. 

12. Українська публіцистика на зламі ХІХ-ХХ ст. як джерело соціологічного 

осмислення. 

13. Дискусії навколо визначення основних етапів української соціологічної думки 

й їх особливості. 

14. Особливості формування та специфіка розвитку соціології в Україні. 

15. Проблема початку та самовизначення української соціології. 

16. Характеристика П.Сорокіним історії та головних напрямків розвитку 

соціології. 

17. Розвиток соціальної думки в Київський Русі. 

18. Соцієтальна проблематика козацької доби. 

19. Братства як специфічний соціальний інститут. 

20. Проблеми соціального життя українського суспільства в полемічній літературі 

наприкінці ХVІ - першій половині ХVІІ ст. (Філарет, Вішенський, 

Тускановські, Копистенський, Смотрицькі). 

21. Соціологічна проблематика у творчості Я.Козельського, В.Каразіна, П.Лодія. 

22. Ідеї „природного права” у творчості І.Шада. 

23. Формування історіографії та її значення для розвитку національної свідомості. 

24. Проблеми культурного розвитку в громадській думці України. 

25. Українська літературна мови та її значення для соціального розвитку етносу. 

26. Емпіричні обслідування народної творчості в Україні. 

27. Проблеми демократії, держави та політичних відношень у громадській думці 

України ХІХ ст. 

28. Конституціоналізм і федералізм М.Драгоманова. 

29. Специфіка інституціалізації української та російської соціології. 

Модуль 2. 
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1. Соціологічні проблеми в працях О.Потебні. 

2. Генетична соціологія та теорія суспільності М.Грушевського. 

3. Соціологічна концепція Б.Кістяківського. Проект становлення наукової 

соціології. 

4. Соціологія державотворення та політична антропологія В.Липинського. 

5. Соціологічні дослідження українських вчених в еміграції. 

6. „Празький період” української соціології. 

7. Соціологія М.Ю.Шаповала. 

8. Дослідження та дискусії марксистської соціології 1920-30-х рр. 

9. Розвиток соціологічних досліджень 1960-80-х рр. в УРСР. 

10. Соціологічних досліджень у КДУ ім. Т.Шевченка й Інституті філософії АН 

України. 

11. Організація та проблематика розвитку соціології в незалежній Україні. 

12. Творчість провідних соціологів України. 

13. Проблеми розвитку соціології на сучасному етапі. 

14. Хорівняльна характеристика соціологічних ідей Потебні та Грушевського. 

15. Роль М.Ю.Шаповала у становленні соціології як науки в Україні. 

16. Перший український підручник. 

17. М.Шаповал і П.Сорокін. 

18. Радянська соціологія та західна наука. 

19. Досягнення та втрати радянської соціологічної науки. 

20. Соціологічна думка України на тлі світової соціології: проблеми та 

перспективи. 

21. Розвиток української соціології: теоретичні та методологічні питання (по 

матеріалах соціологічних публікацій). 

 

12. Рекомендована література 

Основна: 
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1. Захарченко М.В., Бурлачук В.Ф., Молчанов М.О. Соціологічна думка 

України: – К.: Заповіт, 1996. 

2. Історія соціологічної думки в Україні: Навчальний посібник. – Львів: Новий 

світ, 2000. 

3. Мусієздов О.О. Історія української соціології: Навчально-методичний 

посібник. –Харків: Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, 2004. 

4. Піча В.М., Піча Ю.В., Хома Н.М. та ін. Соціологія: терміни, поняття, 

персоналії. Навчальний словник-довідник. – К.: Каравела, Львів: Новий Світ, 2002.  

5. Резнік В., Резнік О. Українська соціологія після 1991 року // Соціологія: 

теорія, методи, маркетинг.  2004.  №3.  С. 22–46. 

6. Рибщун О. Українська академічна соціологія на рубежі 60-70-х рр. ХХ 

ст.: початки інституціонального процесу // Соціальні виміри суспільства: Зб. наук. 

праць. – Вип. 11. – К.: Інститут соціології НАН України, 2008. – С. 106–116. 

7. Рибщун О. Формування передумов української академічної соціології за 

радянської доби // Соціальні виміри суспільства: Зб. наук. праць. – Вип. 10. – К.: 

Інститут соціології НАН України, 2007. – С. 63–76. 

8. Ручка А.О., Танчер В.В. Курс історії теоретичної соціології. – К.: Наукова 

думка, 1995. 

9. Соціологія : Навч. посібн. / За ред. С.О.Макеєва. – 4-е вид., перероб. і доп. 

– К. : «Знання», КОО, 2008. 

10. Степаненко В., Рибщун О. Українська соціологія: суспільно-історичний 

та ідеологічний контексти // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2009. – № 2. 

– С. 23–46. 

11. Танчер В. Соціологічна думка України на тлі світової соціології // 

Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1998. – № 1–2. – С. 18–26. 

12. Тарасенко В.І. Пізнавальні технології в українській соціології // 

Проблеми розвитку соціологічної теорії : Наукові доповіді і повідомлення 

Всеукраїнської соціологічної конференції. – К., 2001. – С. 19–25. 

13. Шульга М. Українська соціологія у пошуках самоідентичності // 

Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2000. – № 2. – С. 170–177. 
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