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Анотація Програму вивчення навчальної дисципліни «Соціологія» першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 022 Дизайн галузі знань 
02 Культура і мистецтво. 
Предметом вивчення курсу є закономірності протікання соціальних 
відносин у межах суспільства та функціонування соціальних інституцій. 
Міждисциплінарні зв’язки: 
Забезпечуючі дисципліни: «Філософія», «Культурологія». 
Забезпечувані дисципліни: всі соціальні дисципліни. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
Змістовий модуль 1. Теорія та історія соціології. 
Змістовий модуль 2. Методологія проведення соціологічних досліджень. 
Змістовий модуль 3. Галузеві та спеціальні соціології. 

Заплановані 
результати 
навчання 

Мета навчального курсу: засвоєння студентами основних теоретичних 
підходів та використання методів і методик соціології з метою організації 
та ефективного здійснення професійної діяльності.  

Завдання навчальної дисципліни:  

 вивчення теоретичних та історичних основ соціології;  

 ознайомлення з основними соціологічними проблемами в сфері 
вивчення сучасного українського суспільства;  

 ознайомлення з особливостями конструювання соціальної реальності 
і соціологічного інструментарію їх інтерпретації;  

 оволодіння і подальше використання соціологічної методології в сфері 
дослідження основних суспільних проблем та соціальних феноменів;  

 формування у студентів внутрішньої мотивації урахування соціальних 
законів та закономірностей у професійній діяльності. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
досягнути таких результатів навчання (компетентностей): 
– світоглядна компетентність: здатність усвідомлювати соціальні 

закономірності функціонування соціальних інституцій, феноменів та 
явищ; спроможність розуміти й аналізувати соціально та особистісно 
значущі проблеми сучасного суспільства; 

– загальнокультурна компетентність: розуміння базових цінностей 
світової культури і готовність спиратися на них у своєму особистісному 
та загальнокультурному розвитку; 
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– методологічна компетентність: здатність застосовувати на практиці 
методологічні здобутки соціології як науки та в рамках специфіки 
власної професійної діяльності; розуміння законів розвитку 
суспільства та готовність оперувати цими знаннями у професійній 
діяльності; володіння культурою мислення, здатністю до аналізу, 
моделювання, теоретичного та експериментального дослідження; 

– громадянська компетентність: спроможність займати активну 
громадянську позицію, приймати рішення та нести за них 
відповідальність. 

За результатами вивчення дисципліни «Соціологія» студенти 
повинні: 
знати: 

– предмет та завдання соціології; 
– історичні передумови формування соціології як науки; основні 

протосоціологічні теорії, які призвели до формування соціології як 
науки; 

– основні макросоціологічні теорії сформовані в рамках французької, 
німецької та британської класичних соціологічних шкіл; 

– основи структурного функціоналізму та постструктуралізму; 
– теоретичні основи з проведення соціологічних досліджень; 
– методи та методики проведення емпіричних соціологічних досліджень; 
– наявні концепції розуміння основних соціологічних законів, феноменів 

та явищ; 
– соціальну структуру суспільства, основні інституційні проблеми 

сучасного суспільства в рамках суспільно значимих соціальних 
інститутів; 

вміти: 
– орієнтуватися в сучасних соціологічних теоріях; 
– самостійно розбиратися на постановці і вирішенні соціальних проблем, 

пов’язаних з  різними соціальними інституціями; 
– скласти програму емпіричного соціологічного дослідження, скласти 

анкету для проведення емпіричного соціологічного дослідження; 
провести самостійне соціологічне дослідження та проаналізувати його 
результати; 

– визначати основні проблеми галузевих соціологій в залежності від 
дослідження конкретної соціальної інституції. 

У процесі засвоєння дисципліни студент має набути таких 
соціальних навичок (soft-skills): 

 володіти навичками міжособистісної взаємодії з представниками 
різних соціальних груп; 

 будувати ефективну комунікативну взаємодію із суб’єктами 
соціальних відносин; 

 дотримуватись етичних принципів комунікації та культури у 
професійній діяльності; 

 проявляти автономність і відповідальність у професійній діяльності;  

 проявляти ініціативність у використанні соціальних технологій в рамках 
малих та великих соціальних груп. 

Політика 
дисципліни 

При організації освітнього процесу в Хортицькій національній академії 
студенти, викладачі, методисти та адміністрація діють відповідно до: 
Положення про організацію освітнього процесу; Положення про атестацію 
здобувачів вищої освіти; Положення про вибіркові дисципліни; Положення 
про систему внутрішнього забезпечення якості освіти; Положення про 
критерії оцінювання знань студентів; Положення про переведення на 
індивідуальний графік навчання студентів денної форми навчання; 
Положення про академічну доброчесність. 
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників 
Галузь знань, 
спеціальність,  
освітній рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

форма 
навчання 

денна 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 
02 Культура і мистецтво 

Вибіркова 

Спеціальність 
022 Дизайн 

Семестр 5 

Модулів – 3 

Освітній рівень: 
перший (бакалаврський) 

Аудиторні години: 34 год. 

Змістових модулів – 3 
Лекції: 
16 год. 

Практичні, 
семінарські:  

18 год. 

Загальна кількість годин – 90 
Лабораторні: 

год 

Тижневих годин для денної форми 
навчання: 
аудиторних – 2 
самостійної роботи студента – 3 

Самостійна робота  
56 год. 

ІНДЗ: 0 год. 

Вид контролю: залік (1 семестр) 

 
 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль 1.  Теорія та історія соціології 

 
Тема 1. Соціологія, її предмет, категоріальний апарат та теорії 
Соціологія як наука про соціальні процеси. Предмет, структура і функції соціології.  Визначення 

соціології як науки. Головні проблеми соціології. Місце соціології в системі суспільствознавства. Етапи 
розвитку соціології як науки. Основні етапи розвитку соціологічного знання (протосоціологічний, 
академічний, сучасний). Взаємозв’язок соціології з іншими науками. 

Категоріальний апарат соціології. Поняття про соціальні інститути. Соціальні феномени та 
соціальні явища як предмет дослідження соціології. Типологія суспільств. Види та типи структур 
суспільства. Соціальна динаміка. Поняття соціального розвитку, процесів.  

Особливості соціальних теорій. Теорії соціального розвитку. Сутність еволюціонізму. Теорія 
революційного розвитку. Теорія стадій. Процеси модернізації суспільства. Трансформація суспільства. 
Особливості процесу соціальної модернізації суспільства. 

 
Тема 2. Історія становлення макросоціологічних теорій 
Протосоціологія. Філософи Давньої Греції Платон і Аристотель. Соціологічна думка 

середньовіччя. Августин Блаженний, Ф. Аквінський. Розвиток суспільної думки в епоху Відродження. 
Роботи Т. Кампанелли і Т. Мора. Н.Макіавеллі. Погляди на суспільство Т. Гоббса, Дж. Локка, 
французьких просвітників.  

Суспільна думка початку ХІХ ст. О. Конт – засновник соціології. Періодизація історії О. Конта. 
Сутність позитивізму. Класифікація наук. Внесок О.Конта в соціологічну науку. Еволюційна теорія 
Г. Спенсера. Вчення Г.Спенсера про інститути. Вклад Г.Спенсера в соціологію. Еміль Дюркгейм – 
засновник сучасної соціології. Внесок Еміля Дюркгейма в розвиток соціології. Вчення про соціальні 
факти Дюркгейма. Вчення Дюркгейма про соціальну солідарність.  

Класична школа німецької соціології. Ф. Тьоніс як представник формальної соціології. Теорія 
громади та суспільства. Основні типи соціального взаємозв'язку. Г. Зіммель як представник 
формальної соціології. Динамічний момент становлення суспільства. Філософія грошей. Основи 
соціологічної теорії М. Вебера. Внесок М. Вебера в розвиток соціології як науки. Гуманістична, 
розуміюча соціологія М. Вебера. Проблема походження і специфіки західноєвропейського капіталізму 
в роботах М.Вебера. «Протестантська етика та дух капіталізму».  
 

Тема 3. Соціологічні теорії ХХ- початку ХХІ століття 
Соціологічне вчення П.Сорокіна. Внесок П. Сорокіна в розвиток соціології як самостійної науки. 

Теорія хвилеподібної соціокультурної динаміки. Соціодинамічна модель П. Сорокіна. Єдність 
культури,, суспільства та особи за П.О. Сорокіним. Соціальні взаємодії, їх елементи та типи. Проблеми 



соціальної структури, соціальної мобільності, соціальної і культурної динаміки, соціальної рівності в 
працях П.Сорокіна. 

Теорія структурного функціоналізму.Соціологія Т. Парсонса.  Теорія соціальної дії. Дослідження 
“паттернів” в працях Т. Парсонсона. Функції соціальної системи за Парсонсом.  Р. Мертон і його модель 
структурного функціоналізму.   

Розвиток психологічної школи ХХ ст. в соціології. Зиґмунд Фрейд – засновник сучасного 
психологічного напрямку в соціології. Ідеї З Фрейда стосовно суспільства. Соціальний неофрейдизм. 
Соціологічна теорія Е. Фромма. Концепція соціальних неврозів К.Хорні. Соціологічне вчення В. Парето 
про нелогічні вчинки в історії. Теорія “циркуляції еліт”. Соціальний біхевіоризм. Концепція соціального 
обміну Д. Хоманса і П. Блау. 

 Соціологічні школи другої половини ХХ ст. Ігрові концепції в соціології. Дж. Мід, Дж. Морено, І. 
Хейзінга – як представники ігрової концепції в соціології.  Теорія  постіндустріального суспільства. 
Деніел Белл. Соціальне конструювання реальності. Теорія комунікативної дії Ю.Хабермаса.  
Соціологічне вчення Е. Гідденса. Соціологія Дж. Александера. Етнометодологія Г. Гарфінкеля. 
Постмодерністська соціологія М. Фуко, Ж. Бодрійяра та П.Бурд’є.  
 

 
Змістовий модуль 2. Методологія проведення соціологічних досліджень. 

 
Тема 4.  Класифікація методів соціологічних досліджень. 
Проблеми теорії та методології соціологічного дослідження.  Розуміння соціального факту, 

соціального явища. Проблеми достовірності соціологічного знання і його обґрунтованості. 
Методологічні принципи соціологічної теорії. Методологія як логіка наукового пізнання. 

Наукові принципи соціальних досліджень: достовірність, адекватність, систематизація та 
узагальнення інформації; дотримання логіки побудови наукових висновків; пошук і визначення 
постійних і змінних якостей об’єкта; виявлення зв’язків між причиною та наслідками; моделювання 
явищ і процесів, що вивчаються; поєднання теоретичного та емпіричного аналізів, фундаментального 
та прикладного рівнів дослідження; принципи репрезентативності, верифікації, систематичності та 
лонгітюдності; використання порівняльного аналізу; використання математико-статистичних процедур 
обробки та інтерпретації отриманої інформації; формулювання висновків і рекомендацій, що мають 
теоретичне та практичне значення.  

Види соціологічного дослідження. Класифікація методів соціологічних досліджень. Теоретико-
прикладні та прикладні соціологічні дослідження. Поняття про пошуковий, описовий та 
експериментальний характер досліджень. Завдання і пізнавальні можливості розвідувальних, 
пілотажних і зондажних досліджень. Специфіка і сфери застосування монографічних, панельних, 
лонгітюдних і моніторингових соціологічних досліджень. 

 
Тема 5. Програма соціологічного дослідження та аналіз первинної соціологічної 

інформації 

Процедурний розділ програми конкретного соціологічного дослідження. Взаємозв’язок 
методологічного та процедурного розділів програми соціологічного дослідження. Робочий план 
опитування. Розробка плану збирання та опрацювання отриманих результатів. Формулятивний 
стратегічний план дослідження. Сітьовий графік дослідження. 

Приклади анкет, бланків інтерв’ю та запису. Поняття про семантичні конструкти та графічний 
дизайн опитувального документа. Структура опитувального документа. Титульний аркуш анкети. 
Вступна частина анкети. Змістовна частина анкети. Соціально-демографічна частина анкети. Основні 
етапи роботи над опитувальником. Правила складання опитувальника. Принципи створення 
інформаційних блоків. Поняття вибіркової та генеральної сукупності. Підходи до аналізу генеральної 
сукупності: точкові та інтервальні оцінки, перевірка гіпотез. Поняття об’єкта репрезентації і одиниці 
спостереження. Поняття та проблеми формування вибірки. Загальні принципи побудови вибіркової 
сукупності. Програмні вимоги до вибірки. Надійність, валідність та репрезентативність вибірки. 

Опитування як процес спілкування соціолога з респондентом. Узагальнена оцінка можливостей 
опитувальних методів. Характер запланованої інформації: статус опитуваного; інформація подій; 
мотиваційні питання.  Надійність інформації, традиційні прийоми підвищення надійності результатів 
опитування. 

Способи обробки соціологічної інформації. Проблема вибору методик обробки соціологічної 
інформації. Ручна та комп’ютерна обробка. Процедура обробки анкет. Поняття одновимірної таблиці. 
Обчислення характеристик сукупності за допомогою розподілів. Емпіричні частотні розподіли; 
принципи їх використання. Інтервальні розподіли.  

 



 
Змістовий модуль 3. Галузеві та спеціальні соціології 

 
Тема 6. Галузеві соціології як окремий розділ соціологічної науки 
Інвайроментальна соціологія та проблеми довкілля в Україні. Предмет та об’єкт соціології 

екології. Розвиток соціально-екологічних поглядів. Формування соціології екології як галузі знання. 
Введення в науковий обіг терміну інвайроментальна соціологія. Основні категорії соціології екології. 
Визначення екологічної свідомості, ії ступені. Формування екологічної субкультури. Екологічна освіта 
та екологічна політика в Україні. Основні проблеми довкілля в Україні та місце соціологів у їх вирішенні. 

Етносоціологія як галузь соціології. Предмет та об’єкт етносоціології. Історія розвитку 
етносоціології як галузі соціології. Етносоціологія в Україні: етапи становлення та розвитку. Основні 
підходи до вивчення етносів (соціобіологічний, інструментальний, конструктивістський та інші). 
Поняття етнічної ідентичності, етнічного стереотипу. Національно-етнічні процеси та відносини в 
Україні: соціологічний аналіз. Націоналізм та національне питання в державі. 

Гендерна соціологія : напрямки вивчення. Сутність, основні категорії гендерної соціології. 
Основні положення гендерної соціології. Гендерні стереотипи. Поняття насильства. Проблема 
гендерних відмінностей у світовій соціології. Фемінізм: сутність, етапи, напрями. Неофімінізм: основні 
напрямки у сучасних умовах. 

Соціологія шлюбу і родини: загальна характеристика. Предмет та об’єкт соціології шлюбу і 
родини. Сім’я як соціальний феномен. Сутність, структура та функції сучасної сім’ї. Жінка та родина. 
Місце жінки у сучасному суспільстві. Діти, сім’я та соціальне оточення. Основні тенденції розвитку 
сучасних українських сімей. Основні проблеми сімей на сучасному етапі. 

 
Тема 7. Галузеві соціології у розрізі дослідження актуальних проблем сучасного 

українського суспільства. 
Соціологія релігії в контексті соціологічного знання та наук про релігію. Предмет і об’єкт соціології 

релігії. Релігія як соціальний феномен. Становлення соціології релігії як наукової дисципліни. Релігія 
як соціальний інститут, її еволюційні та організаційні форми. Поняття релігійності, релігійних груп та 
організацій. Релігійна свідомість та релігійна психологія: за та проти. Нові релігії та їх вплив на 
свідомість. Релігія на початку третього тисячоліття : соціологічний аналіз. 

Основні поняття та категорії соціології науки. Соціологія науки як галузь соціологічного знання. 
Взаємозв’язок науки та суспільства.  Сутність соціальних проблем організації науки.  Вимірювання 
соціального клімату науки. Сутність основних понять та категорій соціології науки. Основні проблеми 
української науки сьогодення. 

Соціологія міста: загальна характеристика. Предмет та основні категорії соціології міста. Історія 
розвитку соціології міста як галузі соціологічного знання. Основні проблеми, що вивчає соціологія 
міста. Поняття міста, його основні риси та функції. Зміст основних теорій просторового зростання міст. 
Урбанізація як соціально-економічний процес зростання міст. Основні стадії процесу урбанізації. 
Урбанізм як спосіб життя. Сучасні теорії урбанізації. Урбанізація з погляду колишньої радянської  
соціології. Українське село в координатах соціологічного погляду. 

Соціологія культури та мистецтва: основні категорії та принципи. Предмет та об’єкт соціології 
культури. Основні категорії соціології культури як галузевої соціології. Основні принципи соціологічного 
вивчення культури. Культура як соціальний феномен. Соціальна сутність культури. Підходи до 
визначення культури. Основні функції культури як соціального феномену. Структурні елементи та 
форми вияву культури в житті людини і суспільства. Особливості національної культури у контексті 
відродження українського соціуму. 
 

Тема 8. Спеціальні соціології 
Соціологія фізичної культури та спорту. Сутність соціології фізичної культури та спорту. 

Специфіка методології в рамках соціології фізичної культури та спорту. Основні теоретичні та 
практичні проблеми соціології фізичної культури та спорту. Досягнення сучасної соціології фізичної 
культури та спорту в Україні та за її межами. 

Військова соціологія. Сутність військової соціології. Специфіка методології в військовій соціології. 
Основні теоретичні та практичні проблеми військової соціології. Досягнення сучасної військової 
соціології в Україні та за її межами. Соціологічне обґрунтування євроатлантичної інтеграції України. 
Висвітлення проблем призову до збройних сил України. Адаптація молодих військовослужбовців. 
Проблема позаштатних відносин в українській армії. Рівень соціальної захищеності 
військовослужбовців. 

Соціологія освіти. Сутність соціології освіти. Специфіка методології соціології освіти. Основні 
теоретичні та практичні проблеми військової соціології. Досягнення сучасної соціології освіти в Україні 



та за її межами. Соціологічне обґрунтування освітянських реформ в Україні. Висвітлення моралі і 
духовності в сучасній освіті. Інноваційність в загальноосвітніх та вищій школах. Проблема якості освіти 
в сучасній Україні.  

 
 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви тем 
змістових модулів 

Кількість годин 

денна форма 

усього 
у тому числі 

л п лаб. інд. с.р. 

Змістовий модуль 1. Теорія та історія соціології 

Тема 1. Соціологія, її предмет, категоріальний 
апарат та теорії 

11 2 2 – – 7 

Тема 2. Історія становлення макросоціо- 
логічних теорій 

11 2 2 – – 7 

Тема 3. Соціологічні теорії ХХ- початку ХХІ 
століття 

11 2 2 – – 7 

Разом за змістовим модулем 1 33 6 6 – – 21 

Змістовий модуль 2. Методологія проведення соціологічних досліджень 

Тема 4. Класифікація методів соціологічних 

досліджень 
11 2 2 – – 7 

Тема 5. Програма соціологічного дослідження 

та аналіз первинної соціологічної інформації 
11 2 2 – – 7 

Разом за змістовим модулем 2 22 4 4 – – 14 

Змістовий модуль 3. Галузеві та спеціальні соціології 

Тема 6. Галузеві соціології як окремий розділ 
соціологічної науки 

11 2 2 – – 7 

Тема 7. Галузеві соціології у розрізі 
дослідження актуальних проблем сучасного 
українського суспільства. 

11 2 2 – – 7 

Тема 8. Спеціальні соціології 13 2 4 – – 7 

Разом за змістовим модулем 3 35 6 8 – – 21 

Разом 90 16 18 – – 56 

 
 
 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
з/п 

№ 
теми 

Назва теми Кількість 
годин 

1 1 Соціологія, її предмет, категоріальний апарат та теорії 2 

2 2 Історія становлення макросоціологічних теорій 2 

3 3 Соціологічні теорії ХХ- початку ХХІ століття 2 

4 4  Класифікація методів соціологічних досліджень 2 

5 5 Програма соціологічного дослідження та аналіз первинної соціологічної 
інформації 

 
2 

6 6 Галузеві соціології як окремий розділ соціологічної науки 2 

7 7 Галузеві соціології у розрізі дослідження актуальних проблем сучасного 
українського суспільства 

2 

8 8 Спеціальні соціології 4 

Разом 18 

 
 
 
 
 
 
 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 



№ 
з/п 

№ 
теми 

Назва теми 
Кількість 

годин 

  Змістовий модуль 1. Теорія та історія соціології  

1 1 

Соціологія, її предмет, категоріальний апарат та теорії.  
1.Складіть словник з 20 найпоширеніших понять соціологічного дискурсу.  
2.Порівняйте предмет соціології з предметом психології, політології та 
культурології. 

7 

2 2 

Історія становлення макросоціологічних теорій.  
1.Порівняйте наукові здобутки О.Конта та Г.Спенсера у вигляді таблиці. 
2.Визначить 10 історико-культурних передумов формування соціології як 
науки. 
3.Визначте позицію у суперечці з питання «Хто з вчених вніс більше зусиль у 
формування соціології як науки»? Відповідь обґрунтуйте. 

7 

3 3 

Соціологічні теорії ХХ- початку ХХІ століття.  
1.Проведіть порівняльний аналіз теорій структурного функціоналізму та 
символічного інтракціонізму. 
2.Складіть рейтинг 10 найвідоміших вітчизняних соціологів. Письмово 
обґрунтуйте свій вибір та коротко схарактеризуйте власну методологію 
відбору кандидатів до рейтингу. 

7 

  
Змістовий модуль 2. Методологія проведення соціологічних 
досліджень 

 

4 4 

Класифікація методів соціологічних досліджень  
1.Складіть порівняльну таблицю видів соціологічних досліджень за 
наступними видами: аналітичне, описове та розвідувальне. 
2.Назвіть основні переваги методу фокус-груп над анкетуванням. 
3.Складіть соціоматрицю власної академічної групи. 

7 

5 5 

Програма соціологічного дослідження та аналіз первинної соціологічної 
інформації. 
Складіть програму соціологічного дослідження та проведіть соціологічне 
дослідження у вигляді опитування не менш як 20 осіб. Результати 
дослідження систематизуйте та подайте на кафедру. 

7 

  Змістовий модуль 3. Галузеві та спеціальні соціології  

6 6 
Галузеві соціології як окремий розділ соціологічної науки.  
Складіть есей на тему роль галузевих соціологій у структурі соціологічної 
науки. 

7 

7 7 

Галузеві соціології у розрізі дослідження актуальних проблем 
сучасного українського суспільства. 
Виберіть одну із галузевих соціологій та спрогнозуйте динаміку її розвитку на 
протязі наступних 20 років. 

7 

8 8 
Спеціальні соціології. 
 

7 

Разом  56 

 
 
 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів з курсу «Соціологія» застосовуються такі 
методи: 

– методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, 
екзамен; 

– методи письмового контролю: письмове тестування, модульна контрольна робота, 
індивідуальна науково-дослідна робота; 

– методи самоконтролю: самооцінка, самоаналіз. 

 
 
 
 
 

СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

Кількість балів ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3 



Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

Практичні заняття (24 б) 3 3 3 3 3 3 3 3 

Самостійна робота (21 б) 2 3 3 2 2 3 3 3 

Поточний модульний 
контроль (25 б) 

10 5 10 

Підсумковий контроль 
(залік) 

30 балів 

 
Шкала оцінювання: національна та ЄКTС 

За шкалою 
EКTС 

За шкалою 
академії 

За національною шкалою 

Екзамен Залік 

A 
90–100 

(відмінно) 
5 (відмінно) 

Зараховано 

B 
82–89 

(дуже добре) 
4 (добре) 

C 
75–81 

(добре) 

D 
64–74 

(задовільно)  
3 (задовільно) 

E 
60–63 

(достатньо) 

FX 
35–59 

(незадовільно – з можливістю повторного 
складання) 

2 (незадовільно) Не зараховано 

F 
1–34 

(незадовільно – з обов’язковим 
повторним курсом) 

 
 
 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ 
1. Предмет, структура і функції соціології. 
2. Характеристика категоріального апарату соціології. 
3. Основні етапи розвитку соціологічного знання (протосоціологічний, академічний, сучасний).  
4. Місце соціології в системі суспільствознавства.  
5. Взаємозв’язок соціології з іншими науками. 
6. Трансформація суспільства.  
7. Особливості процесу соціальної модернізації суспільства. 
8. Соціологічна думка середньовіччя. 
9. Погляди на суспільство Т. Гоббса та Дж. Локка. 
10. Розвиток суспільної думки в епоху Відродження. 
11. Сутність позитивізму в соціології. 
12. Внесок О.Конта в соціологічну науку. 
13. Внесок Г.Спенсера в соціологію. 
14. Формальна соціологія Г. Зіммеля та Ф. Тьоніса.  
15. Внесок Еміля Дюркгейма в розвиток соціології. 
16. Вчення Дюркгейма про соціальну солідарність. 
17. Основи соціологічної теорії М. Вебера. 
18. Гуманістична, розуміюча соціологія М. Вебера. 
19. «Протестантська етика та дух капіталізму» М. Вебера. 
20. Соціодинамічна модель П. Сорокіна.  
21. Єдність культури, суспільства та особи за П.О. Сорокіним. 
22. Дослідження «паттернів» в працях Т. Парсонсонса. 
23. Теорія структурного функціоналізму Т. Парсонсонса. 
24. Розвиток психологічної школи ХХ ст. в соціології. 
25. Концепція соціального обміну Д. Хоманса і П. Блау. 
26. Постмодерністська соціологія М. Фуко, Ж. Бодрійяра та П.Бурд’є.  



27. Соціологічне вчення Е. Гідденса. 
28. Проблеми теорії та методології соціологічного дослідження.  
29.  Наукові принципи соціальних досліджень. 
30. Види соціологічного дослідження.  
31. Класифікація методів соціологічних досліджень. 
32. Поняття про пошуковий, описовий та експериментальний характер досліджень.  
33. Завдання і пізнавальні можливості розвідувальних, пілотажних і зондажних досліджень. 
34. Специфіка і сфери застосування монографічних, панельних, лонгітюдних і моніторингових 

соціологічних досліджень. 
35. Поняття про семантичні конструкти та графічний дизайн опитувального документа. 
36. Структура опитувального документа. 
37. Основні етапи роботи над опитувальником. 
38. Загальні принципи побудови вибіркової сукупності. 
39. Опитування як процес спілкування соціолога з респондентом. 
40. Способи обробки соціологічної інформації. 
41. Інвайроментальна соціологія та проблеми довкілля в Україні.  
42. Розвиток соціально-екологічних поглядів.  
43. Формування соціології екології як галузі знання. 
44. Етносоціологія як галузь соціології. 
45. Сутність, основні категорії гендерної соціології. 
46.  Основні положення гендерної соціології.  
47. Гендерні стереотипи. 
48. Сім’я як соціальний феномен. 
49.  Сутність, структура та функції сучасної сім’ї. 
50. Релігія як соціальний інститут, її еволюційні та організаційні форми. 
51.  Поняття релігійності, релігійних груп та організацій. 
52. Основні поняття та категорії соціології науки. 
53. Предмет та основні категорії соціології міста. 
54. Сучасні теорії урбанізації.  
55. Українське село в координатах соціологічного погляду. 
56. Основні функції культури як соціального феномену.  
57. Особливості національної культури у контексті відродження українського соціуму. 
58. Основні теоретичні та практичні проблеми соціології фізичної культури та спорту. 
59. Основні теоретичні та практичні проблеми військової соціології. 
60. Проблеми розвитку соціології освіти 
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