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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Соціологія» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 

6.010102 Початкова освіта. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є поняття про суспільство 

його типів, соціальна система, соціальна структура суспільства; соціальна 

процеси та явища, соціальні зв’язки та відносини; соціологічне відображення 

соціальної реальності засобами наукового пізнання. 

Міждисциплінарні зв’язки курсу: Нормативна навчальна дисципліна 

«Соціологія» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавр. Вона є базовою для вивчення таких 

дисциплін як «політологія», «психологія», «педагогіка», «культурологія», 

«релігієзнавство» тощо, а також значної кількості навчальних дисциплін 

економічного, юридичного, історичного спрямування. 

Програма навчальної дисципліни складається з 2 змістових модулів : 

Змістовий модуль 1. Cоцiалогiя як наука 

Змістовий модуль 2. Cуспiльство як соцiальна система 

 

1. Мета й завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Соціологія» є 

ознайомлення студентів з особливостями соціологічного вивчення 

суспільства та його складових, формування соціального мислення, вміння 

об'єктивно аналізувати сучасні суспільні явища та процеси.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Соціологія» є 

 ознайомити студентів зі структурою та особливостями 

соціологічного знання; 

 дати визначення основних соціологічних законів, категорій та 

понять; 

 визначити місце соціології серед інших суспільно-гуманітарних 

дисциплін, функції соціології як науки про суспільство; 



 сформувати уявлення про соціальну структуру суспільства, соціальні 

інститути, організації тощо, про взаємовідносини його різних складових, 

соціологічні проблеми культури, особистості, родини, вільного часу і т.д.; 

 ознайомити з методичними та методологічними засадами проведення 

конкретного соціологічного дослідження. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні: 

знати: 

 об’єктно-предметної сфери соціології як науки, її структури, 

функцій, зв’язків з іншими науками; 

 специфіки соціологічного розуміння суспільних процесів та явищ; 

 категоріально-понятійним апаратом соціології; 

 основними соціологічними концепціями та теоріями, що пояснюють 

та розкривають соціальну сферу життєдіяльності людини та суспільства в 

цілому; 

 методів соціологічних досліджень; 

 співвідношення загальної соціологічної теорії, основних галузевих та 

спеціальних соціологічних теорій, емпіричних соціологічних досліджень; 

 мати уявлення про основні тенденції історичного розвитку 

соціологічного знання; 

вміти: 

 визначати специфіку соціологічного підходу до вивчення суспільних 

процесів та явищ; 

 надавати опис тієї чи іншої соціальної ситуації в термінах і поняттях 

соціологічної науки; 

 визначати основні соціальні чинники, які впливають на поведінку та 

свідомість індивіда в суспільстві, пояснювати їх вплив на конкретних 

прикладах 



 використовувати знання з соціології для аналізу подій, явищ, 

процесів, об’єктів, що належать до предметної сфери інших 

соціогуманітарних наук; 

 оцінювати науковий рівень, якість та надійність даних, які ЗМІ 

презентують як соціологічні.  

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 години/ 2кредитів 

ЄКТС. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Соціологія як наука  

Предмет, структура і функції соціології. Соціально-культурні і 

наукові передумови виникнення соціології як науки. Місце соціології в 

системі суспільствознавства, її зв'язок з іншими науками.  

Об’єкт і предмет соціології. Основні методологічні засади соціології як 

науки. Специфіка соціологічного аналізу соціальних явищ. Принципи 

діяльності, комплексності, системності, детермінізму, історизму в 

соціологічному знанні. Ціннісний підхід у соціології. Категорії та закони 

соціології.  

Система соціологічних знань та їх елементи. Системна єдність 

соціології як науки і плюралізм її теоретичних напрямків. Загальні, 

спеціальні і галузеві соціологічні теорії. Емпіричні соціологічні дослідження. 

Фундаментальні і прикладні дослідження.  

Основні функції соціології як науки: теоретично-пізнавальна, 

пояснювальна, описова, тощо. Соціологія і проблема наукового управління 

суспільством. Значення соціології для розв’язання соціально-економічних і 

політичних проблем модернізації українського суспільства.  

Історія розвитку соціальної думки в Західній Європі. Передумови 

виникнення соціальної думки в Західній Європі. Початковий етап 

становлення соціології як науки. Погляди А. Сен-Сімона. О .Конт як 



засновник соціологічної науки. Соціальна еволюція як закон суспільного 

розвитку в теорії Г. Спенсера. «Розуміюча» соціологія М. Вебера. Соціальна 

дія М. Вебера. Соціологія девіантної поведінки Е. Дюркгейма. Соціальний 

факт і соціальна аномія. Ф. Тьоніс як засновник формальної соціології. 

Соціологічні погляди Г. Зіммеля. Марксистський напрямок в соціології. 

Напрямки розвитку соціології в Західній Європі в кін. ХІХ – поч. ХХ ст. 

Сучасний розвиток соціології в Західній Європі. 

Історіярозвиткусоціальної думки в Україні. Передумови 

формування та розвитку української соціології. Розвиток національно-

визвольної ідеології. Соціально-політичні погляди Кирило-Мефодіївського 

товариства. Творчість М. Костомарова, Т. Шевченка, П. Куліша. Соціально-

політичні погляди П. Юркевича. Емпіричні дослідження народної творчості в 

Україні. Витоки вітчизняної етносоціології та соціології літератури. 

Особливості розвитку соціальної думки в Україні в другій половині ХІХ ст. 

Політична соціологія М. Драгоманова. Соціологічні погляди в творчості 

О. Потебні. Соціологічні ідеї І. Франка. М. Грушевський як історик-соціолог. 

Б. Кістяківській та його проект створення наукової соціології. Соціологічна 

концепція М. Шаповала. Український інститут громадознавства в Празі. 

Соціологія політики В. Липинського. Особливості розвитку соціальної думки 

в Україні в ХХ ст. Характеристика сучасного розвитку соціології в Україні. 

 

Змістовий модуль 2.Cуспiльство як соціальна система 

Суспільство як цілісна система. Поняття про суспільство і його типи. 

Характеристика суспільства як соціальної системи. Зміст основних елементів 

суспільної системи. Джерела і характер суспільного розвитку. Системний 

підхід до суспільства в соціології. Аналіз суспільства з позицій детермінізма. 

Концепція суспільства в функціоналізмі і індивідуалізмі.  

Соціальна структура та соціальна стратифікація. Структурна 

парадигма в сучасній соціології. Поняття «соціальна структура» в соціології. 

Процеси трансформації соціальної структури українського суспільства. 



Соціальні статуси. Розходження (неспівпадання) статусів. Ієрархія статусів. 

Соціальні спільноти і соціальні групи. Квазігрупи та соціальні кола 

Я.Щепанського. Класифікація соціальних груп та їх характеристики. 

Структура груп. Групова динаміка, комунікації та лідерство в групах. Методи 

вимірювання. Соціальні організації та її елементи. Стратегії поведінки 

логанізації. Бюрократія як група управління. Соціальна стратифікація. Теорія 

соціальної стратифікації та її виміри. Стратифікаційні системи та їх історичні 

типи. Гетерогенність та нерівність як базові характеристики суспільства. 

Структурні параметри:номінальні та рангові. Статусний профіль. Соціальні 

класи. Марксистська теорія класів. Моделі класової структури суспільства. 

Середній клас в контексті різних теорій та підходів стратифікації. Освіта як 

критерій соціальної диференціації. Маргінальність та бідність. Соціальна 

політика регулювання стратифікаційних процесів. Соціальна мобільність. 

Соціальна мобільність як складова стратифікаційних змін у суспільстві. 

Класифікація мобільності. Групова та індивідуальна мобільність. Соціальна 

клаузула. Міграція. Обсяг мобільності, дистанція мобільності. Одиниця 

дистанції мобільності.  

Особистість у системі соціальних зв’язків. Людина і суспільство. 

Соціальна природа людини. Сутність поняття – особистість. Структурні 

елементи особистості: фізіолого-біологічний, психологічний та 

соціологічний. Особистість, індивідуальність та індивід. Типи особистості. 

Соціальна складова особистості (цінності, ціннісні орієнтації, потреби, 

інтереси, норми поведінки та спілкування, установки, мотиви діяльності). 

Рівні інтеграції індивіда в суспільство: соціально-економічний, 

функціональний, нормативний і міжособовий. Соціалізація: сутність поняття, 

механізми. Фази соціалізації: соціальна адаптація та інтериорізація. Первинна 

і вторинна соціалізація. Конкретно-історичний характер соціалізації. Агенти 

та інститути соціалізації. Фактори соціалізації. Виховання як складова 

соціалізації. Теорії соціалізації. Соціальна активність як особлива якісна 



характеристика особистості. Особа і група. Самосвідомість, соціальний 

статус, система соціальних ролей. 

Соціологія сім’ї. Сім’я як об’єкт соціологічного аналізу. Об’єкт та 

предмет дослідження соціології сім’ї. Місце соціології сім’ї в системі 

соціологічних знань. Соціологія сім’ї як спеціальна соціологічна теорія, її 

структура та функції. Система категорій соціологічного дослідження сім’ї. 

Основні етапи розвитку соціології сім’ї. Зв’язок соціології сім’ї з іншими 

науками про суспільство і людину: етнографією, психологією, історією, 

культурологією і т.п. Методи збору та аналізу інформації та їх застосування в 

соціологічних дослідженнях сім’ї. Виникнення та розвиток соціології сім’ї. 

Сім’я як соціальний інститут, її місце в суспільстві. Історичні тенденції 

розвитку сімейно-шлюбних відносин. Форми сім’ї. Соціальні функції 

сучасної сім’ї та тенденції їх змін. Сім’я в системі мікросоціальних структур. 

Етапи формування шлюбно-сімейних відносин та життєві цикли сім’ї. 

Методи дослідження життєвого циклу сім’ї. Сім’я та особистість. 

Міжособові відносини в родині. Методи соціологічного дослідження 

сімейної поведінки. Гендерні ролі та нерівність жінки в сім’ї та суспільстві. 

Сім’я та професійна діяльність жінок. Проблеми стабільності сім’ї у 

сучасному суспільстві. Проблеми сучасної сім’ї з точки зору чоловіків та 

жінок. 

Соціологія культури. Суспільство і культура. Еволюція уявлень про 

суспільство і культуру в західно-європейській, американській, російській і 

українській наукових думках. Типи суспільств і тенденції інституціоналізації 

культури. Буденне і наукове поняття культури. Співвідношення поняття 

«культура» з поняттями «цивілізація», «діяльність», «творчість», 

«свідомість». Предмет соціології культури в контексті спеціальної 

соціологічної теорії. Основні категорії соціології культури. Основні 

концепції культури в соціогуманітарних науках 

Еволюція поняття «соціалізація» в соціологічній літературі і його 

сучасне тлумачення. Цінності і ціннісні орієнтації. Теорії цінностей; зв'язок 



пізнання і цінностей (Г. Ріккерт); віднесення до цінностей (М. Вебер); 

цінності в тлумаченні баденської школи неокантіанства; цінності як 

вираження цілісності системи (О. Шпенглер, А. Тойнбі, П. Сорокін); базисні і 

інструментальні цінності (М. Рокич); матеріалістичні і постматеріалістичні 

цінності (Р. Інглехарт). Специфіка соціологічного аналізу культури. Культура 

як система. 

Соціальні потреби і соціальні інтереси. Культурні системи, культурне 

середовище, культурні комплекси. Народна, масова і елітарна культури. 

Субкультура, контркультура, вектори і класифікації субкультурних утворень. 

Соціальні показники явищ культури і культурної діяльності. Культурне 

розмаїття. 

Методологія обґрунтування соціальних показників в дослідженні явищ 

культури. Регіональна система функціонування інститутів культури і 

діяльності у вільний час. Мовна компетентність і мовні орієнтації. 

Функціонування художньої культури. Соціально-культурні відмінності. 

Соціодинаміка культури. Соціокультурна диференціація сучасного 

суспільства. Актуальні дослідницькі теми соціології української культури. 

Соціологія освіти. Соціологія освіти в системі соціологічного знання і 

в системі соціально-політичних відносин. Історія вищої освіти: візантійська 

вища освіта, середньовічні університети Європи. Перші університети 

України. Радянський період в історії соціології освіти: 20-60 роки – основні 

завдання освіти; 60-70 роки – Новосибірська школа (В.Н. Шубкін), 80-і роки 

– М.Х. Тітма, Ф.Р. Філіппов. Предмет соціології освіти. Функції освіти як 

соціального інституту. Методи соціологічних досліджень в системі освіти: 

соціометричний, метод порівняння даних, аналіз статистики і документів, 

експеримент, спостереження, опитування, тестування. Суміжні наукові галузі 

з соціологією освіти. Поняття політики і її взаємозв'язок з освітою. 

Гуманізація освіти. Освітньо-педагогічні парадигми: науково-технократична, 

гуманістична, езотерична. Джерела гуманізації освіти у феноменології. 

Синтез теоретичної універсальності й універсально орієнтованої практики в 



міфо-релігійній установці виховання, у тематизації світу. Habitus замість 

освіти (за Е. Гусерлем). Гуманізація і гуманітаризація сучасної освіти. 

Концепція гуманітарної освіти в Україні. Основні принципи гуманітарної 

освіти в Україні. Пошуки шляхів подолання кризи освіти в Європі: «холізм 

освіти». Роль соціологічної науки в гуманізації вищої освіти. Розходження 

між принципами традиційної й альтернативної (прогресивної) освіти. 

Рудольф Штайнер і Вальдорфська педагогіка, Прогресивне утворення в США 

Джона Дьюї. Болонська система вищої освіти. Освітньо-виховний процес у 

соціологічних дослідженнях. Сутність процесу навчання і особливості цього 

процесу у сучасний період. Освіта як результат: грамотність – освіченість – 

професійна компетентність – культура – менталітет. Безупинна модель 

освіти: освіта дорослих, додаткова освіта. Соціологія освіти і проблеми 

виховання. Соціальне виховання за концепцією Дж. Уайта. Конфлікти в 

навчально-виховній сфері. Соціоінженерна и соціотехнологічна діяльність у 

сфері освіти. Технологічність навчального процесу.  
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Залік – 7 семестр 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

1) усні опитування на практичних заняттях; 

2) перевірка виконання практичних завдань; 

3) перевірка результатів виконання індивідуальних завдань; 

4) поточне тестування здійснюється по кожній змістовних модулів. 
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