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Короткий 

опис 

навчальної 

дисципліни 

Навчальна дисципліна «Соціологія» зорієнтована на формування у студентів 

психологічного напряму навчання певної системи знань про закономірності 

життєдіяльності соціуму, формування та закріплення вмінь аналітичної 

діяльності. Вивчення соціології сприяє формуванню соціологічного 

мислення, на основі якого майбутній фахівець зможе правильно 

орієнтуватися в соціальних процесах суспільного життя, пояснювати 

закономірності розвитку конкретних сфер, організацій, груп і т. п. 

 

Мета 

навчальної 

дисципліни 

Мета викладання дисципліни полягає в формуванні знань щодо специфіки 

соціологічного підходу в аналізі суспільних процесів та явищ, а також вмінь 

застосування даних соціологічних досліджень в психологічної діяльності, 

навичок роботи з соціологічною інформацією та соціологічними методами. 

 

Мова 

викладання 
Українська 

 

Навчальне 

навантаження 
Лекції, 

год. 

Практичні заняття, 

год. 

Самостійна 

робота, год. 

Обсяг, 

кредити 

ЄКТС 

Денна форма 
20 26 59 3,5/ 105 

 

 

 

 



Зв’язок з програмними результатами навчання 

Шифр 

програм 

ного РН 

Результати навчання цієї навчальної дисципліни деталізують такі програмні 

результати навчання: 

 

ПРНУ01 
Здійснювати реферування наукових джерел, обґрунтовувати власну позицію, 

робити самостійні висновки. 

ПРНУ03 
Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору 

первинного матеріалу, вміння дотримуватися процедури дослідження. 

ПРНК01 

Здійснювати пошук інформації з різних джерел для вирішення професійних 

завдань, в тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

ПРНК02 

Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для 

поінформованої аудиторії, формулювати розгорнутий аналіз та тези 

досліджень. 

ПРНК03 

Емпатійно взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно 

ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові 

особливості. 

ПРНК04 

Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну 

позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних 

особливостей співрозмовника. 

ПРНА02 
Демонструвати відповідальне ставлення до професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку. 

ПРНА03 
Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати 

гуманістичним та демократичним цінностям. 

 

 

Зміст навчання 

Тема за п/п Назва теми Посилання на 

ПРН модуля 

Л/ПЗ/СРЗ, год. 

(денна ф/н) 

Тема 1 Соціологія як наукове знання про 

суспільство  

ПРНУ01 

ПРНУ03 

ПРНК01 

ПРНК02 

ПРНК04 

2/4/6 

Тема 2 

Становлення та розвиток соціології ПРНУ01 

ПРНУ03 

ПРНК01 

ПРНК02 

ПРНК04 

2/2/6 

Тема 3 

Суспільство як система взаємодій 

та відносин. Соціальні інститути та 

соціальний контроль  

ПРНУ01 

ПРНУ03 

ПРНК01 

ПРНК02 

ПРНК04 

2/2/6 

 Тема 4 

Культура як нормативна ціннісна 

система суспільства 

ПРНУ01 

ПРНУ03 

ПРНК01 

ПРНК02 

ПРНК04 

2/2/6 

Тема 5 

Соціальна стратифікація та 

соціальна нерівність  

ПРНУ01 

ПРНУ03 

ПРНК01 

2/4/6 



ПРНК02 

ПРНК04 

 Тема 6 

Група, спільнота, організація з 

точки зору соціології 

ПРНУ01 

ПРНУ03 

ПРНК01 

ПРНК02 

ПРНК04 

2/2/5 

Тема 7 

Особистість в соціології. 

Соціалізація. Девіантна поведінка 

ПРНУ01 

ПРНУ03 

ПРНК01 

ПРНК02 

ПРНК04 

2/2/6 

Тема 8 Галузеві соціологічні теорії  ПРНУ01 

ПРНУ03 

ПРНК01 

ПРНК02 

ПРНК04 

2/2/6 

Тема 9 Організація та підготовка 

емпіричного соціологічного 

дослідження  

 

ПРНУ01 

ПРНУ03 

ПРНК01 

ПРНК02 

ПРНК04 

ПРНА02 

ПРНА03 

2/2/6 

Тема 10 Методи соціологічних досліджень ПРНУ01 

ПРНУ03 

ПРНК01 

ПРНК02 

ПРНК04 

ПРНА02 

2/4/6 

 

Список 

основної 

літератури 

1. Бабосов Е.М. Общая социология: учебное пособие для студентов 

вузов / Е. М. Бабосов. - 3-е изд. - Минск: ТетраСистемс, 2006. - 

640с.  

2. Барвінський А.О. Соціологія: Курс лекцій для студентів вищих 

навчальних закладів. – К., 2005. – 188 с. 

3. Бауман З. Мыслить социологически. Учеб. пособие/ Пер. с англ. 

под ред. А. Ф. Филиппова; Ин-т "Открытое о-во". – М., Аспект 

Пресс, 1996. – 255с.  

4. Бергер П. Приглашение в социологию: гуманистическая 

перспектива. М.: Аспект Пресс, 1996. – 168с.  

5. Вербець В.В.Соціологія: курс лекцій. - К.: Кондор, 2009. – 550 

с. 

6. Кочубей Н.В. Соціокультурна діяльність : навч. посіб.: 

рекомендовано МОН України / Нац. пед. ун-т ім. М. П. 

Драгоманова. - Суми : Унів. кн., 2016. – 122 с. 

7. Кузьменко Т.М. Соціологія: Навч. посібник: Рекомендовано 

МОН України / Т.М. Кузьменко. – К.: ЦУЛ, 2010. - 320 с. 

8. Гидденс Э. Социология. М.: Эдиториал УРСС, 1999. – 704 с. 

9. Готлиб А. Введение в социологическое исследование: Учебное 

пособие. – М.: Флинта, МПСИ, 2005. – 384с.  

10. Гофман А.Б. Семь лекций по истории социологии: учебное 

пособие для вузов. – М., 2001. -750с.  

11. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. – М.: 
КДУ, 2009. - 296 с. 



12. Добреньков В. И. Социология: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям социологии / В. И. 

Добреньков, А. И. Кравченко. – Москва: ИНФРА-М, 2009. - 

623с.  

13. Докаш В.І., Туленков М.В. Моделювання та прогнозування 

соціальних процесів: навчальний посібник /за заг ред. 

М.В.Туленкова.-Чернівці: Чернівецький національний 

університет імені Юрія Федьковича, 2018. –269 с. 

14. Елсуков А. Н.  Социология: краткий курс: учебное 

пособие для студентов вузов / А. Н. Елсуков. - 2-е изд. - Минск: 

ТетраСистемс, 2008. - 128 с.  

15. Жоль К.К. Соціологія: Навч. Посібник. – К.: Либідь, 2005. – 440 

с. 

16. Зарубіжна соціологія (XX — початок XXI ст.): Хрестоматія / За 
ред. В.Г.Городяненка. — Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2009. — 
656 с. 

17. Історія української соціології: навчальний посібник / (Ред.) 

Батаєва К., Бурлачук В., Степаненко В. Київ: Видавничий дім 

"Кондор", 2018. - 392 с. 

18. Ионин Л.Г. Социология культуры. – М., 1996. – 362 с. 

19. Коваліско Н.В. Динамічні аспекти соціальної стратифікації: 

специфіка соціальної мобільності // Український соціум. – 2007. 

– № 1. – С. 7-15. 

20. Культура – суспільство – особистість: Навчальний посібник / За 

ред. Л.Скокової. – К., 2006. 

21. Куценко О.Д. Общество неравних. Классовий анализ 

неравенств в современном обществе: Опыт зап. социологов. – 

Харьков, 2000. – 316 с. 

22. Лукашевич М. П. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії: 

Навч. посіб. / М. П. Лукашевич, М. В. Туленков. ― [2-е вид., 

допов. і випр.] ― Київ : МАУП, 2004. ― 464 с.  

23. Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження: Курс 

лекцій / 2-е видання, доповнене. – К., 2007. – 320с. 

24. Подольська Е.А., Подольська Т.В. Соціологія: 100 питань – 100 

відповідей. / Е.А. Подольська, Т.В. Подольська. – К.: Фірма 

«ІНКОС», 2009. – 352 с. 

25. Попова І.М. Соціологія: пропедевтичний курс: підручник для 

студентів ВНЗ. – Киев: Тандем, 1996. – 271 с. 

26. Практикум з соціології: навчальний посібник для студентів 

вищих закладів освіти / За ред. В.М.Пічі.  – Львів, 2004. – С. 6-

32. 

27. Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, 

соціальні та галузеві теорії: навч. посіб. / Є.В. Сірий – К., 2004. 

–299 с. 

28. Смелзер Н. Социология / Н.Смелзер [пер. с англ. В.А. Ядов]. – 

М.: Феникс, 1994. – 688 с. 

29. Соціологічна думка України: навч. посіб. / М.В.Захарченко, 

В.Ф.Бурлачук, М.О.Молчанов та ін. –К., 1996. – 423с. 

30. Соціологічна теорія: Традиції та сучасність: Навч. посіб. / За 

ред. А.Ручки. –К.: І-нт соціології НАН України, 2007. –363 с. 

31. Соціологія: Навч. посіб./ За ред.. С.Макеєва, К.: Знання, 2005. –

455 с. 

32. Соціологія культури: Навч. посібник. //О.М.Семашко, 

В.М.Піча, О.І.Погорілий та ін.– К.: „Каравела”, Львів: „Новий 

світ-2000", 2002. – 334 с. 

http://soc.univ.kiev.ua/uk/library/istoriya-ukrayinskoyi-sociologiyi-navchalniy-posibnik
http://soc.univ.kiev.ua/uk/library/istoriya-ukrayinskoyi-sociologiyi-navchalniy-posibnik
http://soc.univ.kiev.ua/uk/library/istoriya-ukrayinskoyi-sociologiyi-navchalniy-posibnik


33. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних 

закладів / За ред. В.Г.Городяненка. –К.: Видавничий центр 

«Академія», 2002. –560 с.  

34. Социология  семьи: Учебник / Ред. А.И. Антонов. –М.: 

ИНФРА-М, 2005. – 640 с.  

35. Соціологія: Терміни, поняття, персоналії / За ред.. В.Пічі.–К.: 

Каравела; Новий світ-2000, 2002. – 480 с. 

36.  Соціологічна теорія: традиції та сучасність: Навчальний 

посібник / За ред. А.Ручки. – К., 2007. – 363 с. 

37. Соціологія: підручник : рекомендовано МОН України - 5-те 

вид., випр. за ред. В. М. Пічі. – Львів: Новий Світ-2000, 2016. – 

296 с. 

38. Соціологія: Підручник: Рекомендовано МОН України / Авт. 

кол.: В.І. Волович та ін. 6-те вид., переробл. і доповн. - К.: ЦУЛ, 

2009. – 809с.  

39. Хоронжий А. Г.Соціологія релігії (курс лекцій): навч. посібник: 

рекомендовано МОН України / А. Г. Хоронжий. – Львів: 

Магнолія 2006, 2016.- 170 с.  

40. Черниш Н. Й. Соціологія: Підручник за рейтингово-модульною 

системою навчання. –5-те вид., перероб. і доп. –К.: Знання, 

2009. – 468 с. 

41. Юрій М.Ф. Соціологія: Підручник. –К.: Кондор, 2007. –288 с. 

42. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. 

Описание, объяснение, понимание социальной реальности / В. 

А. Ядов. – 3-е изд., испр. – М.: Омега-Л, 2007. – 567 с. 

 

Інформаційні ресурси: 

1. www.socis.isras.ru – офіційний сайт журналу 

«Социологические исследования». 

2. www.sau.kiev.ua – офіційний сайт соціологічної асоціації 

України (устав САУ, кодекс професійної етики соціолога, указ 

президента про розвиток соціологічної науки). 

3. www.useps.org– офіційний сайт українського центру 

економічних та політичних досліджень ім. Разумкова (представлені 

результати досліджень, діаграми, кількісні показники, наводяться дані 

порівняльних досліджень). 

4. www.socis.kiev.ua – сайт центру соціальних та 

маркетингових досліджень (Київ), викладено багатий емпіричний 

матеріал (результати соціологічних досліджень, публікації центру, 

статистичні дані). 

5. www.sociology.kharkov.ua– SociologyHall, сайт 

соціологічного факультету ХНУ ім. В. Н. Каразіна. 

6. http://www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm – официальный 

сайт журнала «Социологический журнал». 

7. http://www.soc.pu.ru/publications/jssa/ – официальный сайт 

журнала «Журнал социологии и социальной антропологии (СПб)» – 

ежеквартальное профессиональное издание факультета социологии 

СПбГУ. Материалы текущего номера (прилагается аннотация). 

Полный архив. 

8. http://www.socium.info/library.html – бібліотека 

соціологічної літератури. 

9. http://www.studfiles.ru/all-vuz/879/folder:2208/ – бібліотека 

соціологічної літератури. 

10. www.ukrstat.gov.ua (Статистичні матеріали Держкомстату 

України). 

http://www.socis.isras.ru/
http://www.sau.kiev.ua/
http://www.useps.org/
http://www.socis.kiev.ua/
http://www.sociology.kharkov.ua/
http://www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm
http://www.soc.pu.ru/publications/jssa/
http://www.socium.info/library.html
http://www.studfiles.ru/all-vuz/879/folder:2208/
http://www.ukrstat.gov.ua/


 

Дотримання вимог 

академічної 

доброчесності 

Відповідно до Закону України “Про освіту” академічна 

доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених 

законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього 

процесу під час навчання, викладання та провадження наукової 

(творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів 

навчання та/або наукових (творчих) досягнень. 

Дотримання академічної доброчесності передбачає: 

самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з 

особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з 

урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

розробок, тверджень, відомостей; 

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні 

права; 

надання достовірної інформації про результати власної 

навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики 

досліджень і джерела інформації. 

Основні засади дотримання академічної доброчесності в НУ 

“ОЮА” визначено у Положенні про дотримання академічної 

доброчесності в НУ "ОЮА" https://www.onua.edu.ua/ua/doc-

education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-

dobrochesnosti-v-nu-oyua 

 

 
Оцінювання 

Вид оцінювання % 

Поточний контроль, разом, у 

т.ч.: 
50 

 доповіді та повідомлення на 

семінарах 
25 

 виконання письмових 

індивідуальних завдань, 

рефератів, контрольних робіт 

15 

 опитування на семінарських 

заняттях 
10 

Підсумковий контроль, разом, 

у т.ч.: 
50 

 письмова компонента 25 

 усна компонента 25 

 

 

Шкала оцінювання 

Оцінка Бали Опис 

A 90-100 Відмінно 

B 82-89 Добре 

C 75-81 Добре 

https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua


D 67-74 Задовільно 

E 60-66 Задовільно (достатньо) 

Fx 35-59 Незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 Незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 

 

Вимоги викладача: 

вимоги до 

відвідування занять 

Регулярне відвідування лекційних та практичних занять, самостійна 

робота та опрацювання рекомендованої літератури, завдань і 

матеріалів.  

Користування електронними пристроями (телефони, планшетні ПК 

тощо) під час аудиторної роботи дозволяється лише із дозволу 

викладача та у відповідних до навчального курсу цілях. Поведінка в 

аудиторії повинна відповідати загальним вимогам ділової та 

академічної етики. 



 

 


