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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 

 

Галузь знань 

05 – Соціальні та 

поведінкові науки 

 
Обов’язкова  

 
Спеціальність 

054 – Соціологія 

 

Модулів – 2 

  

 

Рік підготовки: 

2-й 2-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 

3-й 3-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 4 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр  

 

30 год. 20 год. 

Практичні, семінарські 

30 год. 20 год. 

Лабораторні 

--- --- 

Самостійна робота 

60 год. 80 

Вид контролю:  

іспит іспит 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 1/1 

для заочної форми навчання – 1/1,3 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета навчальної дисципліни – сформувати комплексне соціологічне 

бачення особистості, з одного боку, як «творіння», а з іншого − як «творця» 

соціальної практики, сформувати соціологічний погляд на проблеми сім'ї, сімейні 

відносини, а також навички використання теоретичних і практичних знань у 

професійній діяльності. 

Завдання курсу: 

 уточнити сукупність ознак, що характеризують людину як соціальну істоту, сім’ю 

як соціальну групу та соціальний інститут; 

 показати специфіку психологічного та соціологічного підходів до проблеми 

особистості; 

 розкрити специфіку соціологічного підходу до розгляду сім’ї та її функцій;  

 скласти уявлення про основні соціальні типи особистості;  

 скласти уявлення про основні типи сім’ї; 

 розглянути основні проблеми сучасного суспільства з погляду самореалізації 

людини в ньому; 

 розглянути основні проблеми сім’ї як такі, що є, по-перше, похідними від 

мікросоціальних умов існування, а по-друге, − від внутрішнього 

мікропсихологічного клімату; 

 скласти уявлення про статус особистості в українському суспільстві на різних 

етапах розвитку країни;  

 скласти уявлення про статус сім’ї  в українському суспільстві на різних етапах 

розвитку країни;  

 обґрунтувати можливе рішення проблеми гармонійного розвитку сім’ї та 

особистості за сучасних соціальних умов; 

 ознайомити з сучасними методами дослідження сім’ї та особистості, що 

використовуються в емпіричній соціології.  

Мета та завдання навчального курсу спрямовані на формування системи 

компетентностей, а також програмних результатів навчання, необхідних для 

повноцінної соціально-професiйної діяльності випускника вищого навчального 

закладу, його самореалізації. Зокрема, йдеться про наступні: 

загальні компетентності: 

- здатність бути критичним і самокритичним;  

- здатність діяти соціально відповідально та свідомо; 

- здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 

Україні; 

- 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 
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форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя; 

спеціальні (фахові) компетентності: 

- здатність до опанування та використання основних класичних та сучасних 

соціологічних теорій; 

- здатність оперувати базовим категоріально-понятійним апаратом соціології; 

- здатність аналізувати соціальні зміни, що відбуваються в Україні та світі  

в цілому; 

- здатність здійснювати комплекс заходів щодо вирішення соціальних (соціально-

економічних, соціально-політичних, освітніх, культурних та ін.) проблем, в тому 

числі й тих, що мають місце у сільській місцевості; 

програмні результати навчання: 

- використовувати понятійний апарат соціології в освітній, дослідницькій та інших 

сферах професійної діяльності; 

- застосовувати положення соціологічних теорій та концепцій до дослідження 

соціальних змін в Україні та світі;  

- обґрунтовувати власну позицію, робити та аргументувати самостійні висновки за 

результатами досліджень і аналізу професійної літератури; 

- розробляти та реалізовувати заходи щодо вирішення соціальних (соціально-

економічних, соціально-політичних, освітніх, культурних та ін.) проблем, в тому 

числі й тих, що мають місце у сільській місцевості. 
 

Міждисциплінарні зв’язки 

Курс «Соціологія сім’ї та особистості» має тісні міждисциплінарні зв'язки з 

такими галузями знань як педагогіка і психологія, які сприяють формуванню у 

студентів цілісного світоглядного розуміння ролі особистості в соціумі та ролі 

сім’ї у формуванні особистості. Крім того, «Соціологія сім’ї та особистості»  

пов'язана із такими навчальними дисциплінами, як «Філософія», «Загальна 

соціологія», «Соціоекологія», «Соціальна психологія» та іншими, що впливає на 

формування комплексу компетентностей та програмних результатів навчання. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1 

«Особистість як предмет дослідження в соціології»  

 

Тема 1. Особистість як соціологічна категорія 

 

Структура соціологічного знання та місце соціології особистості в цій 

структурі. Предметна область загальної соціологічної теорії, спеціальних 

соціологічних теорій.  

Поняття: «людина», «індивід», «особистість», «індивідуальність», їх зміст 

та співвідношення. Діалектика біологічного, соціального і духовного в людині. 

Взаємовідношення «особистість/суспільство» як соціологічна проблема. 

Особистість як об'єкт вивчення різних наук. Соціологічна точка зору на 

особистість. Розуміння суті особистості класиками соціологічної думки (О. Конт, 

Е. Дюркгейм, Г. Зиммель, К. Маркс та інші). Значення теоретичних уявлень про 

особистість для інтерпретації емпіричної соціологічної інформації.  

Об’єкт, предмет, завдання соціології особистості. Основні категорії і 

поняття соціології особистості. Особистість як джерело соціологічної інформації. 

Особистість як елемент соціального життя, продукт і творець громадських 

відносин і власного життя. Особистість і соціальна група, особистість і 

суспільство. 

 

Тема 2. Теорії особистості 

 

Концепції людини та особистості у філософії, психології, антропології і 

природних науках. Психологічні теорії особистості крізь призму соціології. 

Різноманіття психологічних концепцій особистості. Гуманістичні та 

індивідуалістичні концепції, біхевіоризм, фрейдизм та неофрейдизм, 

диспозиційна та діяльнісна концепції особистості, теорія соціальних конструктів.    

Уявлення про особистість в класичній та сучасній соціології. Еволюція цих 

уявлень. Статусно-рольова теорія особистості.  Концепція діяльнісного 

опосередкування міжособистісних стосунків. Диспозиційна концепція 

регулювання соціальної поведінки особистості. Діяльнісно-ціннісний підхід до 

аналізу особистості. Особистість з позиції феноменології та соціального 

конструктивізму. 

Загальні риси всіх теорій та концепцій особистості. Особистість як об’єкт 

впливу соціуму. Особистість як суб'єкт змін свого власного життя та соціальних 

перетворень.  
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Тема 3. Соціалізація особистості 

 

Основні поняття, що відбивають зміст процесу становлення та розвитку 

особистості: формування, соціалізація, виховання, соціальне макро- та 

мікросередовище, самовиховання тощо.  

Соціалізація як процес освоєння культури суспільства (цінностей  

і досвіду). Діяльність як основа особистості та спосіб надбання соціальної 

суб’єктності. Етапи соціалізації. Механізми соціалізації. Різна інтерпретація 

природи індивідуальності та неповторності особистості. Наслідування, 

інтеріоризация, ідентифікація та альтернація, хабітуалізація, адаптація. Первинна 

і вторинна соціалізація. Суб’єкти та агенти соціалізації. Роль інституту сім'ї та 

інституту освіти в процесі соціалізації особистості; трансформація цієї ролі. 

Критика концепцій «відмирання» сім'ї та виключення сім'ї з виховного процесу. 

Навчальний, трудовий колектив, референтні групи як середовище соціалізації 

особистості. Духовне середовище і ціннісно-нормативний контекст формування 

особистості. Національні культури і особливості особистісного розвитку та 

самоствердження. Персоналізація як процес розвитку індивідуальності.  

Протиріччя фізіологічного і соціального визрівання індивіда як соціальна 

проблема. Десоціалізація і ресоціалізація. Проблема фемінізації суспільства і 

розвитку особистості. Виховання і самовиховання особистості. Активна роль 

особистості в процесі соціалізації. Соціальна зрілість як результат соціалізації 

індивіда. Цілісність особистості (її життя) як прояв і вираження її унікальності. 

 

Тема 4. Соціальна структура особистості: статуси, ролі, диспозиції 

 

Структура особистості: психологічний підхід. Фрейдистське розуміння 

структури особистості. К. Г. Юнг про структуру особистості. Э. Фромм про 

структуру особистості як сукупності наслідуваних та і придбаних психологічних 

якостей. Структура особистості по У. Джеймсу, Ч. Кулі,  

Дж. Г. Міду. 

Філософське трактування структури особистості. Потреби, інтереси, 

ціннісні орієнтації, мотиви, соціальні установки як елементи внутрішньої 

структури особистості. Структура особистості з точки зору соціології.  

Діяльнісно-видова структура особистості. Статуси, ролі, диспозиції в структурі 

особистості. Статусно-рольовий набір особистості. Поняття диспозиції, ієрархічна 

структура диспозицій особистості.  

  

Тема 5. Концепції соціального характеру.  

Соціальні типи і типології особистості 

 

Соціальна типологізація  як одне з головних завдань соціології. Особливості 

соціологічної типологізації. Поняття «ідеального типу» у соціології М. Вебера. 

Зведення індивідуального до соціального як метод типізації особистості. 

Типологічний аналіз особистості. Поняття соціального типу особистості. 

Соціологічна думка про ідеальний, базисний і модальний тип особистості. 
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Соціальні типи особистості в сучасному суспільстві: різноманіття підходів і 

критеріїв їх виділення і оновлення. Варіанти комплексних критеріїв соціальної 

типологізації особистості: статусно-рольовий набір; спрямованість особистості; 

напрямки стратегічного планування життя (побудова життєвих стратегій). Типи 

життєвих стратегій як соціальні типи особистості. Життєвий шлях особистості як 

процес поетапного включення її в систему соціальних стосунків. Активні, 

пасивні, пристосовницькі та інші життєві стратегії. Історичні типи особистості. 

Етнічні типи особистості.  

Нетипова поведінка («святі», «герої», «диваки»), її особистісний та 

соціальний характер.  

 

Тема 6. Ідентичність та ідентифікація. Соціальні ідентичності 

особистості 

 

Свідомість, самосвідомість і світогляд особистості. Самосвідомість як 

інтегральний показник розвитку індивідуальності. Співвідношення понять 

самосвідомість, ідентичність, ідентифікація. «Я» як суб'єкт, діяч, об'єкт 

самосвідомості. Самопізнання, самоаналіз і самооцінка як основа саморегуляції 

поведінки особистості. Дитяча і юнацька самосвідомість та проблема соціального 

самовизначення. Самореалізація особистості як об'єктивування її самосвідомості, 

особистісних сенсів. Самореалізація творчої активності особистості як 

індивідуальна та соціальна проблема. 

Ідентичність як предмет наукового аналізу. Психологічні погляди на 

ідентичність. Теорія ідентичності  Е. Еріксона. Соціальні умови  і фактори 

ідентифікації. Соціалізація та ідентифікація: співвідношення понять. 

Ідентифікація як механізм соціалізації. Західні та вітчизняні концепції 

ідентичності (П. Бергер, Т. Лукман, С. Макеєв, Т. Воропай та інші). Сучасні 

тенденції соціологічного визначення ідентичності та ідентифікації. Множинність 

ідентичностей особистості. Ідентифікація як динамічний процес. 

Поняття соціальної ідентичності особистості: зміст, структура, механізми 

формування. Національні, етнічні, релігійні, професійні, гендерні та інші 

ідентичності. Особливості «вимірювання» соціальної ідентичності в соціології 

(шкали та тести на ідентичність). 

 

Тема 7.  Маргінальна особистість. Девіантна особистість як соціальний 

феномен 

 

Трактування поняття «маргінальність» у різних соціальних та гуманітарних 

науках. Маргінальність як пограничний стан. Структурно-функціональний, 

конфліктологічний та феноменологічний підходи до аналізу маргінальності. 

Маргінальність як соціальний феномен. Маргінальні групи та суспільства. 

Маргінальна особистість. Процеси маргіналізації на індивідуальному та 

груповому рівні: причини і фактори. Соціальна структура маргінальності. 

Соціальні функції маргінальності. Наслідки маргінальності: індивідуальній та 

соціальний рівні. Соціальна мобільність та маргінальність. Маргінальність як 
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неминучий стан індивіда, групи, суспільства в умовах глобальних соціальних 

трансформацій та високої динаміки суспільства. Поняття потенційної 

маргіналізації, три групи потенційної маргіналізації. 

Абсолютні та відносні ідеали соціального буття та співіснування 

особистостей. Поняття соціальної норми та нормальної поведінки. Девіація як 

відхилення від норми. Сутність поняття «девіація» та його визначення з позиції 

різних соціологічних концепцій. Погляди на девіацію Е. Дюркгейма та  

Г. Тарда: порівняльний аналіз. Соціальна солідарність, аномія, девіація. Девіація 

та соціальний контроль.  Девіантна особистість, девіантна група, девіантне 

суспільство. Засоби контролю девіантної поведінки особистості (традиційні, 

сучасні, застарілі). Девіантна поведінка: кореляційні зв'язки і залежності. Типи та 

види девіантної поведінки. Алкоголізм, наркоманія, проституція, злочинність як 

приклади девіації. Соціальні чинники девіантної поведінки. «Легалізація 

девіацій». Особливості девіантної поведінки особистості в сучасних умовах.  

 

Змістовний модуль 2   
«Сім’я як соціальна група, соціальний інститут та агент соціалізації 

особистості»   

 

Тема 8. Сім'я як джерело соціального та культурного капіталів. Основні 

функції сім'ї в суспільстві 

 

Суспільна свідомість у сфері шлюбно-сімейних відносин. Система 

духовних, моральних відносин. Сімейні цінності і норми.  

Різні підходи до виділення і класифікації сімейних функцій. Функції сім'ї у 

зв'язку з основними сферами її життєдіяльності. Соціальні та індивідуальні 

функції сім'ї. Специфічні та неспецифічні функції сім'ї. Історичний характер 

функцій родини.  

 

Тема 9. Основні соціально-демографічні характеристики сім'ї 

 

Структура сім'ї. Типологія сім'ї: за типом шлюбно-сімейних відносин; за 

наявністю та кількістю дітей; за місцем проживання; за типом владних структур; 

за вибором шлюбного партнера; за кількістю членів.  

Поняття репродуктивної поведінки сім'ї, її основні елементи. 

Репродуктивний цикл як складова частина репродуктивного процесу. 

Основні соціально-демографічні характеристики сім'ї: локалізація, кількість 

членів сім'ї, тривалість шлюбу тощо. Поняття життєвого циклу сім'ї, стадії 

життєвого циклу сім'ї. Умови життя. Спосіб життя.  

 

 

Тема 10. Причини дестабілізації сімейних відносин 

 

Форми прояву дестабілізації сімейних відносин: розбіжність, напруженість, 

конфлікт. Фактори задоволеності і незадоволеності шлюбом. Сімейні конфлікти: 
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сутність, основні групи причин. Види конфліктів: подружні, конфлікти між 

батьками і дітьми, між подружжям та іншими членами родини. Стилі поведінки в 

сімейних конфліктах.  

Причини та мотиви розлучень. Перехід від традиційної форми розлучення 

до сучасної. Санкції після розлучення.  

Девіантна поведінка в шлюбно-сімейних відносинах. Шляхи подолання 

відхилень у шлюбно-сімейних відносинах.  

 

Тема 11. Тенденції розвитку сучасних відносин у родині 

 

Основні проблеми і тенденції розвитку сучасної сім'ї: трансформація 

сімейних функцій; відчуження праці від процесу соціалізації; зниження 

репродуктивної функції; перехід до альтернативних форм шлюбно-сімейних 

відносин; зміна сімейних цінностей і зразків. Модерністська і кризова парадигми 

в поглядах на розвиток сім'ї.  

Сімейна політика держави, її сутність і основні принципи. Соціальна 

підтримка та соціальна робота як форми сімейної політики. Демографічна 

політика держави.  

Вплив соціальних та економічних умов суспільства на життя сучасної сім'ї. 

Здоров'я сім'ї в соціологічному ракурсі.  

 

Тема 12. Методологія та методи соціологічних досліджень сім'ї та 

особистості 

  

Тематика, методологія і методика соціологічних досліджень шлюбу і сім'ї. 

Особливості вивчення інтимних сторін подружніх відносин. Використання 

біографічного, щоденникового, панельних методів, сімейних архівів, хронік, 

життєписів. Досвід проведення емпіричних досліджень в Україні та за кордоном. 

Якісні та кількісні методи соціологічного дослідження сім’ї та особистості: 

особливості застосування.  Метод кейс-стаді. Етнографічні та історичні методи 

дослідження особистості в соціології. Автобіографічний метод та метод історії 

сім’ї: специфіка застосування при вивченні проблем маргінальності, девіації та 

при здійсненні типологічного аналізу особистості. Ефективність використання 

соціологами методу глибинних інтерв’ю та фокус-групових інтерв’ю при 

дослідженні особистості.   

Кількісні методи дослідження сім’ї та особистості: переваги та недоліки. 

Специфіка застосування опитувальних методик задля отримання наукової 

інформації (анкетування, формалізоване та напівформалізоване інтерв’ю).  

Контент-аналіз як якісно-кількісний метод. Контент-аналіз як форма-

лізований метод вивчення документів, який припускає здійснення оцінки їх змісту 

шляхом підрахунку ознак, що мають значення для дослідження та є зручними для 

подальших узагальнень.  

Обґрунтування доцільності поєднання якісних та кількісних методів при 

соціологічному дослідженні сім’ї та особистості.  
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

 

Назви тем 

Денна форма Заочна форма 
 

усього 

у тому числі  

усього 

у тому числі 

л п лаб с. р. л п лаб с. р. 

МОДУЛЬ І. Особистість як предмет дослідження в соціології 

Тема 1. Особистість як соціологічна категорія 9 2 2 --- 5 9 1 1 --- 7 

Тема 2. Теорії особистості 9 4 4 --- 5 9 1 1 --- 7 

Тема 3. Соціалізація особистості  9 2 2 --- 5 14 4 4 --- 6 

Тема 4. Соціальна структура особистості: статуси, ролі, 

диспозиції  

9 2 2 --- 5 10 1 1 --- 8 

Тема 5. Концепції соціального характеру. Соціальні типи і 

типології особистості  

 

9 

 

2 

 

2 

---  

5 

 

10 

 

1 

 

1 

---  

8 

Тема 6. Ідентичність та ідентифікація. Соціальні 

ідентичності особистості  

9 2 2 --- 5 10 2 2 --- 6 

Тема 7. Маргінальна особистість, девіантна особистість як 

соціальні феномени 

 

9 

 

2 

 

2 

---  

5 

10 2 2 --- 6 

МОДУЛЬ ІІ. Сім’я як соціальна група, соціальний інститут та агент соціалізації особистості   

Тема 8. Основні функції сім'ї в суспільстві. 

Сім’я як джерело соціального та культурного капіталів 

 

13 

 

4 

 

4 
---  

5 

 

10 

 

2 

 

2 
---  

6 

Тема 9. Основні соціально-демографічні характеристики 

сім'ї 

9 2 2 --- 5 10 2 2 --- 6 

Тема 10. Причини дестабілізації сімейних відносин 9 2 2 --- 5 9 1 1 --- 7 

Тема 11. Тенденції розвитку сучасних відносин у сім’ї 9 2 2 --- 5 9 1 1 --- 7 

Тема 12. Методи дослідження сім’ї та особистості в 

соціальних та поведінкових науках 

 

13 

 

4 

 

4 
---  

5 

 

10 

 

2 

 

2 
---  

6 

Усього 120 30 30 --- 60 120 20 20 --- 80 
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5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п Назва теми 
Кількість 

годин 

денна заочна 

1  Особистість як соціологічна категорія 2 2 

2 Теорії особистості 4 2 

3 Соціалізація особистості  2 2 

4 Соціальна структура особистості: статуси, ролі, диспозиції  2 2 

5 Концепції соціального характеру. Соціальні типи і типології  

особистості  
2 1 

6 Ідентичність та ідентифікація. Соціальні ідентичності 

особистості  
4 1 

7 Маргінальна особистість, девіантна особистість як соціальні 

феномени 
4 2 

8 Основні функції сім'ї в суспільстві. 

Сім’я як джерело соціального та культурного капіталів 
4 2 

9 Основні соціально-демографічні характеристики сім'ї 4 1 

10 Причини дестабілізації сімейних відносин 4 1 

11 Тенденції розвитку сучасних відносин у сім’ї 4 2 

12 Методи дослідження сім’ї та особистості в соціальних та 

поведінкових науках 
4 2 

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п Назва теми 
Кількість 

годин 

денна заочна 

1  Особистість як соціологічна категорія 5 7 

2 Теорії особистості 5 7 

3 Соціалізація особистості  5 6 

4 Соціальна структура особистості: статуси, ролі, диспозиції  5 8 

5 Концепції соціального характеру. Соціальні типи і типології  

особистості  

5  

8 

6 Ідентичність та ідентифікація. Соціальні ідентичності 

особистості  

5 6 

7 Маргінальна особистість, девіантна особистість як соціальні 

феномени 

5 6 

8 Основні функції сім'ї в суспільстві. 

Сім’я як джерело соціального та культурного капіталів 

5  

6 

9 Основні соціально-демографічні характеристики сім'ї 5 6 

10 Причини дестабілізації сімейних відносин 5 7 

11 Тенденції розвитку сучасних відносин у сім’ї 5 7 

12 Методи дослідження сім’ї та особистості в соціальних та 

поведінкових науках 

5 6 
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Самостійна та індивідуальна робота здобувачів передбачає виконання 
наступних видів робіт (не більше двох робіт за весь курс, бажано, по одному в 
рамках кожного модулю): 

1. Обов’язковий вид. Підготовка письмової тематичної роботи за будь-якою 
темою (з представленого нижче переліку) та її захист на семінарському 
занятті (по відповідній темі) чи в індивідуальному порядку перед 
викладачем (за певних вагомих обставин). 

2. Додатковий вид. Підготовка та проведення круглого столу за однією 
(будь-якою) темою курсу. 

 

Тематика письмових індивідуальних робіт 

 

1. Унікальність та соціальність особистості. 

2. Особистість як об'єкт і суб'єкт соціальних змін. 

3. Характеристика та співвідношення процесів виховання і самовиховання 

особистості. 

4. Інститут освіти як суб'єкт соціалізації. 

5. Соціалізуючі функції сучасної української сім'ї. 

6.  Соціалізація в школі: труднощі та протиріччя, 

7.  Специфіка процесу соціалізації у закладі вищої освіти. 

8.  Роль ЗМК в процесі соціалізації. 

9.  Сучасна кінематографія та її соціалізуючий потенціал. 

10.  Друзі та товариші ужитті особистості, їх роль як агентів соціалізації на 

різних етапах життя.  

11.  Віртуальний світ як  простір соціалізації.  

12.  Соціалізація дітей і дорослих: загальне і особливе. 

13.  Соціальна активність особистості: визначення та форми прояву. 

14.  Життєві стратегії особистості: типи і типології. 

15.  Девіантна особистість та особливості поведінки, що відхиляється від 

норми. 

16.  Геніальна особистість: девіація зі знаком «+»? 

17.  Феномен дітей «Індиго» як предмет соціологічного аналізу. 

18.  Самогубство як особистісна та соціальна проблема. 

19.  Легалізація «девіацій» (наркоманії, проституції, тощо) як соціальна 

дилема та соціологічна проблема. 

20.  Алкоголізм як хронічне захворювання та соціальна епідемія:  

особистісні та соціальні чинники і наслідки. 

21.  Соціальна обумовленість зростання злочинності. 

22.  Особистість як об'єкт і суб'єкт насильства. 

23.  Деградація особистості: соціологічна точка зору. 

24.  Особистість, гендер та суспільство. 

25.  Харизматична особистість як суб'єкт соціальних змін. 

26.  Соціологічний аналіз лідерства. 

27.  Особистість в колективі: соціологічне вивчення малих соціальних груп 

(структури, характеру взаємовідносин та ін.). 
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28.  Соціальна зрілість особистості: суть і чинники формування. 

29.  Протиріччя фізіологічного і соціального дозрівання молоді  

як соціальна проблема. 

30.  Соціальне руйнування та саморуйнування особистості: суть і форми 

прояву. 

31.  Самотність як соціальна проблема. 

32.  Самотня особистість в сучасному світі: девіація чи норма? 

33.  Шкільний боулінг: девіація чи норма? 

34.  Самоосвіта особистості за сучасних соціальних умов. 

35.  Творча особистість, фактори та умови розвитку: погляд соціолога. 

36.  Різновиди діяльності як підстави типології особистості. 

37.  Політична та аполітична особистість: соціологічна інтерпретація. 

38.  Від ціннісної свідомості особистості до ціннісної свідомості  

суспільства. 

39.  Соціологічне дослідження особистості: досвід емпіричної соціології 

(ефективні методи і дослідницькі методики). 

40.  Рухи фемінізму і ставлення до них у сучасному українському  

суспільстві.  

41.  Батьківство в сучасних соціокультурних умовах.  

42.  Позитивний і негативний конфлікт у родині.  

43.  Проблеми становлення та розвитку молодої сім'ї.  

44.  Вплив глобальних проблем людства на сімейні цінності.  

45.  Ставлення сучасної молоді до сімейних цінностей.  

46.  Шлюбно-сімейні установки сучасної молоді.  

47.  Зміна сімейних ролей: гендерний аспект.  

48.  Проблеми формування сімейних цінностей у період економічної  

кризи.  

49.  Девіантна поведінка в шлюбно-сімейних відносинах.  

50.  Соціальне та фізичне здоров'я сім'ї як фактор здоров'я нації.  

51.  Альтернативні стилі сімейного життя.  

52.  Міжпоколінні конфлікти в сучасній родині.  

53.  Особливості діагностики, попередження і профілактики різних видів 

сімейних конфліктів.  

54.  Вплив сімейної соціалізації на професійні та освітні установки молоді.  

55. Роль ЗМІ у формуванні іміджу сім'ї.  

56.  Соціальний портрет сучасної української родини.  

57.  Розлучення: його причини та соціальні наслідки.  

58.  Сексуальна поведінка підлітків і молоді в сучасних умовах.  

59.  Історії сімей як об'єкт соціологічного дослідження. 
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7. Методи навчання 

 

Лекції, які проводяться на основі словесних методів навчання та елементів 

проблемного навчання, евристичної бесіди та супроводжуються мультімедійними 

презентаціями. 

Під час семінарських занять в навчальному процесі використовуються наступні 

методи: розв’язання типових та ситуаційних завдань, ділова гра, імітаційні тренінги, 

кейс-технології, майстер-класи, дискусії, круглі столи. 

При організації самостійної роботи здобувачів перевага надається виконанню 

індивідуальних завдань за темами курсу та індивідуальних тематичних робіт з 

подальшим публічним виступом у групі.  

 

8. Методи контролю 

Для поточної оцінки засвоєння студентами викладеного матеріалу на 

лекційних та семінарських заняттях використовуються елементи діалогу, дискусії, 

враховуються та оцінюються відповіді студентів на контрольні запитання за 

матеріалом кожної теми курсу. 

Підсумкова оцінка з курсу виставляється як сумарний бал за виконання всіх  

обов’язкових видів робіт, що включає роботу на заняттях, виконання модульних 

контрольних робіт та індивідуальних завдань.  

Мінімальна кількість балів за результатами поточного контролю – 35.  

кількість балів за результатами поточного контролю – 70.  

У разі незадоволення здобувача своїм рейтингом на будь-якому етапі 

вивчення курсу, він має можливість (під керівництвом викладача) корегувати цей 

рейтинг за допомогою виконання додаткових видів робіт. 
 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Денна форма навчання 
 

№ 

п/п 

 

Види робіт 

Макс. 

кільк. 

балів за 1 

вид роб. 

Кількість 

виду 

роботи за 

навч. курс 

Макс. 

кількість 

балів 

Основні види роботи по курсу, що здійснюються студентами  

1.  Робота на лекційному занятті 0,5 26 13 

2.  Робота на семінарському занятті 1 34 34 

3.  Модульний контроль  5, 6 2 11 

4.  Виконання завдань в рамках 

самостійної та індивідуальної роботи 

6 2 12 

5.  Складання іспиту 30 1 30 

Всього   100 

Додаткові види робіт  

(що призначаються у випадку необхідності корегування рейтингу) 

1. Складання бібліографії по одному з модулів курсу 2 бали 

2. Складання кросвордів за темами курсу (не більше 

десяти слів у кросворді і не більше одного кросворду по 

кожному модулю) 

0,5 балу за слово 
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3. Організація та модерація круглого столу 5 балів 

Заочна форма навчання 

№ 

п/п 

 

Види робіт 

Макс. 

кільк. 

балів за 1 

вид роб. 

Кількість 

виду 

роботи за 

навч. курс 

Макс. 

кількість 

балів 

Основні види роботи по курсу, що здійснюються студентами  

6.  Робота на лекційному занятті 1 20 20 

7.  Робота на семінарському занятті 1 20 20 

8.  Модульний контроль  6 2 12 

9.  Виконання завдань в рамках 

самостійної та індивідуальної роботи 

6 3 18 

10.  Складання іспиту 30 1 30 

Всього   100 

Додаткові види робіт  

(що призначаються у випадку необхідності корегування рейтингу) 

1. Складання бібліографії по одному з модулів курсу 2 бали 

2. Складання кросвордів за темами курсу (не більше 

десяти слів у кросворді і не більше одного кросворду 

по кожному модулю) 

0,5 балу за слово 

3. Організація та модерація круглого столу 5 балів 
 

10. Критерії оцінювання 
 

 «Відмінно» (>90 балів, А) одержують здобувачі, які всебічно, систематично і 

глибоко володіють навчально-програмовим матеріалом, вміють самостійно виконувати 

завдання, передбачені програмою, засвоїли основну і ознайомлені з додатковою 

літературою, яка рекомендована програмою. Оцінка «відмінно» виставляється 

здобувачам, які засвоїли взаємозв’язок основних понять дисципліни для професії, яку 

вони набувають, виявили творчі здібності і використовують їх під час вивчення 

навчально-програмного матеріалу. Проявили нахили до наукової роботи.   

 «Добре» (82-89 балів, В) – вище середнього рівня з кількома помилками 

заслуговують здобувачі, які повністю опанували навчально-програмний матеріал, 

успішно виконали завдання, передбачені програмою, засвоїли основну літературу, яка 

рекомендована програмою. Оцінка «добре» виставляється здобувачам, які показують 

систематичний характер знань з дисципліни і вміють самостійно поповнювати свої 

знання протягом всього навчання. 

 «Добре» (75-81 балів, С) – у загальному робота здобувачами виконана, але з 

певною кількістю помилок, її заслуговують здобувачі, які опанували навчально-

програмний матеріал, успішно виконали завдання, передбачені програмою, засвоїли 

основну літературу, яка рекомендована програмою.  

 «Задовільно» (66-74 балів, D) заслуговують здобувачі, які знають основний 

навчально-програмний матеріал в обсязі, необхідному для подальшого навчання і 

використання його у майбутній професії, виконують завдання непогано, але зі значною 

кількістю помилок, ознайомлені з основною літературою, яка зазначена програмою. 

Оцінка «задовільно» виставляється здобувачам, які допустили на екзамені помилки під 
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час виконання екзаменаційних завдань, але під керівництвом викладача вони знаходять 

шляхи їх подолання. 

 «Задовільно» (60-65 балів, E) заслуговують здобувачі, які знають основний 

навчально-програмний матеріал в обсязі, необхідному для подальшого навчання і 

використання його у майбутній професії, а виконання завдань задовольняє мінімальні 

критерії. 

 «Незадовільно» (35-59, FХ) виставляють здобувачам, які погано оволоділи 

навчально-програмним матеріалом, допускають велику кількість помилок під час 

виконання завдань, передбачених програмою. Оцінка «незадовільно» виставляється 

здобувачам, які не можуть продовжувати навчання або приступити до професійної 

діяльності після закінчення ЗВО без додаткових знань з цієї дисципліни. 

 «Незадовільно» (< 35 балів, F) виставляють здобувачам, які не оволоділи 

навчально-програмним матеріалом, допускають грубі помилки під час виконання 

завдань, передбачених програмою. Оцінка «незадовільно» виставляють здобувачам, які 

не можуть продовжувати навчання або приступити до професійної діяльності після 

закінчення ЗВО і яким необхідна подальша робота. 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

По шкалі 

ЕСТS 

Характеристика по 

національній шкалі 

По національній 

шкалі 

По шкалі 

ХГУ «НУА» 

 

А 

відмінне освоєння матеріалу, 

його оволодіння з незначними 

неточностями 

відмінно/ 

зараховано 

> 90 

 

В 

оволодіння матеріалом на 

рівні вище середнього з 

окремими помилками 

добре/ 

зараховано 

82-89 

 

C 

у цілому курс освоєний, але є 

деякі слабкі місця 

добре/ 

зараховано 

75-81 

 

D 

курс освоєний непогано, але зі 

значною кількістю недоліків 

задовільно/ 

зараховано 

66-74 

 

Е 

засвоєння матеріалу 

задовольняє мінімальним 

вимогам 

задовільно/ 

зараховано 

60-65 

 

FХ 

потрібно попрацювати, перш 

ніж перездати 

не задовільно/ 

не зараховано 

35-59 

 

F 

необхідна серйозна подальша 

робота, обов'язково повторне 

прослуховування курсу 

не задовільно/ 

не зараховано 

< 35 
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11. Методичне забезпечення 

Рекомендовані літературні джерела 

Основні джерела  
1.  Антонов А. И. Микросоциология семьи / А. И. Антонов. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 2000. – 

С. 21–45. 

2. Антонов А. И. Социология семьи / А. И. Антонов, В. М. Медков. – М. : Изд-во Моск. 

гос. ун-та, 2010. – С. 3–76. 

3. Брегеда А. Ю. Особистість у системі соціальних зв’язків / А. Ю. Брегеда, А. П. 

Бовтрук, Г. В. Дворецька. Соціологія: Навчально-методичний посібник для 

самостійного вивчення дисципліни [Електронний ресурс] – 2012. – Режим доступу: 

http://lection.com.ua/sociologia/npdsvd/osobistist-u-sistemi-sotsialnih-zv%E2%80%99yazkiv-

navchalno-metodichniy-posibnik-dlya-samostiynogo-vivchennya-distsiplin  

4. Вакуленко С. М. Социология семьи / С. М. Вакуленко. – Х. : ХНУ им. В. Каразина, 

2003. – С. 15–29. 

5. Воропай Т. С. В поисках себя. Идентичность и дискурс / Т. С. Воропай. – Харьков: 

ХДПУ, 1999. –  320 с.  

6. Емішянц О. Б.  Процесуальні аспекти функціонування особистості /  

О. Б. Емішянц // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник 

наукових праць. – К.: Логос, 2011.− Вип.13.– 2011.– С 137–142. 

7. Зритнева Е. И. Социология семьи : учеб. пособие для студентов вузов /  

Е. И. Зритнева. – М. : ВЛАДОС, 2006. – С. 10–25. 

8. Исаев Б. А. Социология. Краткий курс / Б. А. Исаев. – М.: 2010. – 224 с.  

9. Каралаш Н. Г. Соціологія особистості: Навчальний посібник [Електронний ресурс] / 

Н. Г. Каралаш. − Чернівці: Рута, 2006. – 76 с. – Режим доступу: 

http://www.sociology.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/03publications/04lecturies   

10. Кузьменко Т. М. Соціологія [Єлектронний ресурс] / Т. М. Кузьменко. – К., 2010. – 

Режим доступу: http://pidruchniki.ws/15840720/sotsiologiya/sotsiologiya_-_kuzmenko_tm  

11.  Лозовой В. А. Нравственная культура личности: содержание и пути формирования: 

Учеб. пособие / В. А. Лозовой; Нар. укр. акад. – Х., 2001. – 43 с. 

12.  Лукашевич М. П. Соціологія сім’ї : підруч. / М. П. Лукашевич, Ф. Ф. Шандор. – К. : 

Знання, 2013. – 223 с. 

13. Подольська Є. А. Соціологія: 100 питань, 100 відповідей / Є. А. Подольська, Т. В. 

Подольська. – К.: Инкос, 2009. – С. 288–342. 

14.  Ритцер Дж. Современные социологические теории. 5-е изд – СПб.: Питер, 2002. – 688 с. 

15.  Фиглин Л. А. Эмоции как объект социологических исследований: 

библиографический анализ / Л. Фиглин, М. Горбунова // Социс. − 2010. – № 6.– С.13−22.  

16.  Харченко О. І.  Порівняльна характеристика методологічних підходів у 

соціологічних дослідженнях / І. Харченко // Актуальні проблеми соціології, психології, 

педагогіки: Збірник наукових праць. – К.: Логос, 2011.− Вип.13.– 2011.– С. 103−109. 

17.  Хутка С. В. Залежність соціальної адаптованості особистості від її стратифікаційної 

позиції за умов радикальних суспільних перетворень: діахронічний аналіз / С. Хутка // 

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія. – 

2010. − №1−2. – С. 40−45. 

18. Хьелл Л. Теории личности / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – СПб., Минск, 2000. – 606 с. 

19. Черних Г. А. Концептуальна інтерпретація способів та механізмів індивідуальної 

активності в соціологічних теоріях кінця XIX початку XX ст. / Г. А. Черних // Актуальні 

проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. – К.: Логос, 2012. 

− Вип.15. – 2012. – С. 41−48. 

http://lection.com.ua/sociologia/npdsvd/osobistist-u-sistemi-sotsialnih-zv%E2%80%99yazkiv-navchalno-metodichniy-posibnik-dlya-samostiynogo-vivchennya-distsiplin
http://lection.com.ua/sociologia/npdsvd/osobistist-u-sistemi-sotsialnih-zv%E2%80%99yazkiv-navchalno-metodichniy-posibnik-dlya-samostiynogo-vivchennya-distsiplin
http://www.soc.univ.kiev.ua/sites/default/files/library/elopen/actprob13_137.pdf
http://www.sociology.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/03publications/04lecturies
http://pidruchniki.ws/15840720/sotsiologiya/sotsiologiya_-_kuzmenko_tm
http://ecsocman.hse.ru/text/16130932/
http://ecsocman.hse.ru/text/16166857/
http://www.soc.univ.kiev.ua/sites/default/files/library/elopen/actprob13_103.pdf
http://www.soc.univ.kiev.ua/sites/default/files/library/elopen/actprob13_103.pdf
http://www.soc.univ.kiev.ua/sites/default/files/library/elopen/visn2010_1-2_40.pdf
http://www.soc.univ.kiev.ua/sites/default/files/library/elopen/visn2010_1-2_40.pdf
http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/visnik-kiyivskogo-nacionalnogo-universitetu-imeni-tarasa-shevchenka-sociologiya-1-22010
http://www.soc.univ.kiev.ua/sites/default/files/library/elopen/actprob15_41.pdf
http://www.soc.univ.kiev.ua/sites/default/files/library/elopen/actprob15_41.pdf
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Додаткові джерела 

20. Абруков В.С. Количественные и качественные методы: соединяем и властвуем! /  

В. С. Абруков, Я. Г. Николаева // Социс. − 2010. – № 1.− С. 142−145.  

21. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни / К. А. Абульханова-Славская. –  

М., 1991. – 302 с. 

22.  Айзенк Г. Ю. Структура личности / Г. Айзенк. – СПб.; М., 1999. – 144 с. 

23.  Амджадин Л. Трансформационные изменения института семьи и брачных 

отношений в украинском обществе: гендерный анализ / Л. Амджадин // Социология: 

теория, методы, маркетинг. – 2007. – №3. – С.60–75. 

24.  Бабинцев В. П. Самоорганизация и «атомизация» молодежи как актуальные формы 

социокультурной рефлексии / В. П. Бабинцев, Е. В. Реутов // Социс. − 2010. – № 1.−  

С. 109−115. 

25.  Балабух І. М. Трансформація сімейно-шлюбних орієнтацій сучасної української 

молоді / І. М. Балабух, Л. В. Осецька // Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. 
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