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Робоча програма «Соціологія» (нормативної складової) для студентів 

спеціальності «232 – соціальне забезпечення», складена на основі навчальної 

програми (типової), затвердженої на засіданні кафедри соціології (Протокол № від 

«____» _______ 20__ року). 

 
 

Розробники:Ципко Світлана Юріївна, доцент кафедри соціології, соціального забезпечення та 

місцевого самоврядування, канд.соціол. наук 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені, вчені звання) 

 
 

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціології  

 

Протокол № __8_ від “__27__”__________серпня______20__19 року  

 

 

 

Схвалено методичною радою філософсько-теологічного факультету 
 

Протокол № _____  від “____”____________ 20__ року  

 

Голова методичної ради філософсько-теологічного факультету __________    ________________ 
                                                                                                                                                                              (підпис)             (прізвище та ініціали)          

 

 

 

* Ця позиція зазначається тоді, якщо дисципліна читається на іншому інституті, факультеті. 

* Погоджено з методичною радою інституту, факультету (на якому читається дана дисципліна). 

 
* Протокол № _____  від “____”____________ 20__ року  
 

* Голова метод. ради інституту, факультету (на якому читається дана дисципліна) _____    _________ 
                                                                                                                                                                                                       (підпис)             (прізвище та ініціали)          

 

 

 

 Ципко С.Ю. 2020 рік 

 

**Робоча програма перезатверджується (при потребі - оновлюється) щорічно. 

 

 

Опис навчальної дисципліни 
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Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  –  

Галузь знань 

_______________ 
(шифр і назва) 

Нормативна 

(за вибором) 

 
Напрям підготовки  

_______________ 
(шифр і назва) 

Модулів –1 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

_______________ 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й 1-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин -  

1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –  

самостійної роботи 

студента -  

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

 

15 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

15 год.  год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

 год.  год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання -  

для заочної форми навчання -  
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета – сформувати у студентів основи фахових знань про об’єкт, предмет, 

категорії та функції соціології, про суспільство як соціальну систему, соціальні 

зв’язки і відносини, соціальні інститути і групи, способи їх організації, 

закономірності функціонування і розвитку. 

 

 

 

Завдання  

дати студентам цілісне уявлення про специфіку соціологічного знання, його 

об’єкт і предмет, про історію зарубіжної і вітчизняної соціології, перспективи її 

подальшого розвитку; 

– допомогти студентам розвинути творче мислення, відмовитись від догм і 

стереотипів, розвинути вміння теоретично осмислювати особливості моменту, 

який переживає  як сучасний світ, так і  сучасне українське суспільство; 

– формувати у майбутніх спеціалістів соціологічне знання про місце і роль 

соціальних факторів і соціальних інститутів у житті суспільства; 

– допомогти студентам органічно пов’язати здобуті соціологічні знання із 

складними проблемами сучасного життя, вміння орієнтуватись в ньому; 

– надати допомогу студентам у виробленні навиків організації і проведення 

конкретно-соціологічних досліджень і використання їх результатів у практичній 

роботі. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

 

знати : 

 суть основних категорій  та понять; 

 основні теоретичні підходи до вивчення суспільства; 

 суть теоретичних концепцій вивчення процесів стратифікації, типів 

стратифікаційних систем, їх особливості; 

 особливості соціальної структури  сучасного українського суспільства. 

 

вміти : 

 оперувати категоріальною мовою;  

 застосовувати методи соціологічного аналізу в дослідженнях 

соціальних явищ та процесів;  

 використовувати методи порівняння, систематизації, 

узагальнення при роботі з першоджерелами;  
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 інтерпретувати процеси та явища соціального життя в сучасному 

українському суспільстві на рівні науково-теоретичних 

узагальнень з використанням засад соціологічного мислення та 

уяви; 

 виявляти навики активного слухання та критичного мислення в 

процесі предметних дискусій і обговорень. 

 

 

2. Теоретичний зміст програми навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади соціологічного пізнання 

 

Тема 1. Соціологія як наука 

План:  

1. Об’єкт, предмет та функції соціології.  

2. Структура соціологічних знань.  

3. Категоріальна мова соціології. Соціальне як базова категорія соціології. 

4. Характеристика основних етапів розвитку соціології 

 

        Тема 2. Організація соціологічних досліджень, методи збирання та 

аналізу соціологічної інформації. 

План: 
1. Поняття та типи соціологічних досліджень. 

2. Основні структурні елементи програми соціологічних досліджень 

3. Загальна характеристика методів збирання та аналізу соціологічної інформації. 

4. Основні вимоги до складання соціологічної анкети. 

5. Основні етапи обробки емпіричних даних. 

 

Тема 3. Суспільство як соціальна система 

 План: 

1. Суть поняття , основні ознаки та типологія суспільств.  

2. Сучасні теорії соціальної взаємодії (теорія соціального обміну, теорія 

символічного інтеракціонізму, психоаналітична теорія, теорія рольового 

наслідування). 

3. Соціальний контроль як спосіб саморегуляції соціальної системи. 

 

Змістовний модуль 2.  Предметна сфера соціологічних досліджень 

 

Тема 1. Соціальна структура та соціальна стратифікація 

 План: 
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1. Суть поняття соціальної структури. 

2. Характеристика основних зрізів соціальної структури  сучасного 

українського суспільства: (соціально-демографічної; етнічної; професійної; 

територіальної;соціально-класової). 

3. Соціальна стратифікація та її історичні типи (касти, рабство, верстви, 

класи). 

4. Соціальна мобільність. 

 

 

Тема 2. Особистість в системі соціальних зв’язків. 

План: 

1. Особистість як суб’єкт та об’єкт соціальних процесів.  

2. Поняття соціалізації. 

3. Проблематика соціології особистості. 

4. Соціальні статуси і соціальні ролі особистості. 

 

Тема 3. Соціологія сімейно-шлюбних відносин та гендерні дослідження в 

соціології 

План: 

1. Сім’я як мала соціальна група і соціальний інститут. 

2. Структура та типи сім’ї. 

3. Тенденції розвитку сім’ї в сучасному українському суспільстві. 

4. Розвиток гендерних досліджень в соціології. 

 

Тема 4. Соціологія громадської думки 

  План: 

1. Поняття та структура громадської думки 

2. Методи вивчення громадської думки. 

3. Громадська думка в процесах життєдіяльності сучасного суспільства.  

 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

Назви 

змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1.  

Соціологія як 

наука:  

предметна 

специфіка та 

історія 

розвитку. 
 

4 2 2          
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Організація 

соціологічних 

досліджень, 

методи 

збирання та 

аналізу 

соціологічної 

інформації 

4 2 2          

Суспільство як 

соціальна 

система 
 

4 2 2          

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

12 6 6          

Змістовий модуль 2.  

Соціальна 

структура та 

соціальна 

стратифікація 
 

4 2 2          

Особистість в 

системі 

соціальних 

зв’язків 
 

4 2 2          

Соціологія 

сімейно-

шлюбних 

відносин та 

гендерні 

дослідження в 

соціології  
 

4 2 2          

Соціологія 

громадської 

думки 

6 3 3          

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

18 9 9          

Усього годин  30 15 15          

 

* ІНДЗ – для змістового модуля, або в цілому для навчальної дисципліни за 

рішенням кафедри (викладача). 

 

4. Теми семінарських занять 
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№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Предметна специфіка та історія розвитку соціології 2 

2 Поняття та методи соціологічних досліджень 2 

3 Системний підхід до вивчення суспільства 2 

4 Соціальна структура суспільства  2 

5 Особистість як предмет соціологічного аналізу 2 

6 Сім’я та гендер в соціологічних дослідженнях 2 

7 Проблеми дослідження громадської думки 3 

 

                                                                         

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

 

                                                                                                              

6. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

 

7. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Понятійно-категоріальний апарат соціології 12 

2 Специфіка соціологічного мислення та уяви ( за 

Ч.Міллсом) 

12 

3 Методи якісних досліджень в соціології 12 

4 Системно-органістичні та системно-механістичні 

уявлення про суспільство в соціології. 

12 

5 Суть поняття «соціальна ідентифікація» 12 

6 Трудову міграція громадян України за кордон як вияв 

соціальної мобільності 

12 

7 Криза сучасної сім‘ї 12 

8 Критерії ідентифікації громадської думки 12 

 Разом  96 
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8. Індивідуальні завдання 

МОДУЛЬ 1. 

НЕ 1.1. 

1. Підготуйте таблицю: «Функції соціології». Порівняйте функції 

соціології та філософії. 

2. Підготуйте есе за темою «Для чого сучасній молодій людині 

соціологічні знання». 

3. Підготуйте таблицю: «Видатні  вчені-соціологи» ( О.Конт, Е.Дюркгейм, 

Г.Спенсер, К.Маркс, М.Вебер та ін.) 

4. Підготуйте реферативний огляд статті: В.Арбеніна. Над чим працюють 

соціологи України // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. – 

№1. – С.166-176. 

 

НЕ 1.2 

1. Розробіть макет анкети за довільно обраною темою. Визначить типи 

питань, включених до анкети. 

2. Підготуйте таблицю: «Якісні методи соціологічних досліджень». 

 

НЕ 1.3. 

1. Підготуйте порівняльну таблицю: «Традиційне, індустріальне, 

постіндустріальне суспільство: характерні риси та ознаки» 

2. Підготуйте реферативний огляд статті: Л.Шангіна. Народ кризового 

користування // Дзеркало тижня. – 2007. – 28 квітня. – С.4. 

3. Підготуйте інформаційне повідомлення на основі матеріалів статті 

Кириченко І. «Моя хата – з краю... цивілізації ( соціальна структура, 

життєві стандарти, стратегії і суспільні настрої в сучасній Україні)» // 

ДТ. – 2002. – 24 серпня. – С.3. 

 

МОДУЛЬ 2. 

 

НЕ 2.1. 

1. Підготуйте есе за темою: «Чому в сучасних  розвинених суспільствах 

існує бідність». 

2. Підготуйте таблицю «Функції соціальних інститутів». 

3. Підготуйте есе за темою: « Мої референтні групи». 

4. Підготуйте есе за темою: «Мої соціальні ролі: сам собі режисер ?» 

 

 

НЕ 2.2. 

1. Підготуйте реферативний огляд статті: Л.Бевзенко Ресурси реалізації 

соціальних інтересів громадян: вітчизняні та західні реалії в уявленнях 

українців / Любов Бевзенко //Українське суспільство. 1992-2009. 

Динаміка соціальних змін. – К.: Інститут соціології АН України, 2009. – 

С.228-239. 
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2. Підготуйте реферативний огляд статті: Паніна Н.В. Молодь України: 

Структура цінностей, соціальне самопочуття та морально-психологічний 

стан за умов тотальної аномії // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 

2001. – №1. – С.3-26. 

 

НЕ 2.3. 

1. Підготуйте таблицю: «Функції сім’ї» 

2. Проведіть інтерв’ю серед студентів та викладачів факультету щодо 

проблем сучасної сім’ї. Представте результати у вигляді таблиці. 

 

НЕ 2.4 

1. Підготуйте презентацію за темою: «Провідні центри вивчення 

громадської думки: тематика та результати досліджень». 

2. Проаналізуйте процес формування «ядра» громадської думки 

(референтної групи) в сучасному українському суспільстві. 

Підготуйте повідомлення щодо вивчення громадської думки в Україні 

з виокремленням групи експертів (за матеріалами преси). 

3. Наведіть приклади соціальних проблем щодо яких громадська думка є 

«некомпетентною». Обґрунтуйте вашу відповідь. 

 

 

 

Теми рефератів 
 

Модуль 1 

1. Місце соціології в системі суспільствознавства, її зв’язок з іншими науками. 

2. Перші соціологічні теорії ( О.Конт, Г.Спенсер, К.Маркс, Е.Дюркгейм, 

М.Вебер) про об’єкти, предмет та методи досліджень в соціології. 

3. Концепція соціальної диференціації та соціальних інституцій Г.Спенсера. 

4. Теорія соціальної дії в соціологічній концепції М.Вебера. 

5. Теорія соціальної поведінки Т.Хоманса. 

6. Символічний інтеракціонізм Дж.Міда і його вплив на розвиток 

соціологічної теорії. 

7. Діяльність перших українських соціологічних інститутів за кордоном. 

8. Проблеми розвитку сучасної української соціології. 

9. Соціологічна спадщина М.Грушевського. 

10. Соціологічні погляди І.Я.Франка. 

11. Основні напрями розвитку сучасної західної соціології. 

12. Суть і типи сучасних міграційних процесів. 

13. Соціальні чинники екологічних катастроф. 

14. Стратифікація і класова структура в сучасних суспільствах. 

15. Проблеми формування середнього класу в сучасному українському 

суспільстві. 
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16. Соціальні трансформації як відповідь на глибинні зміни сучасного 

суспільства. 

17. Ідея прогресу в сучасній соціології та соціальній філософії. 

18. Вітчизняні соціологи про проблеми розвитку соціологічної теорії. 

19.  Основні теоретичні парадигми в соціології. 

20. Р.Мертон про історію та систематику соціологічної теорії. 

21. Категоріально-понятійний апарат соціологічної теорії. 

22. Поняття «суспільство» в історії соціологічної думки. 

23. Теоретичні проблеми сучасної соціології щодо визначення поняття 

«суспільство». 

24. Теорія суспільства Ю.Хабермаса. 

25. Теорія соціальних систем Н.Лумана. 

26.  Соціальні чинники екологічних проблем. 

27.  Формаційний та цивілізаційний підхід до пояснення історичного розвитку 

суспільства. 

28.  Проблеми формування середнього класу в сучасному українському 

суспільстві. 

29. Соціальна структура сучасного українського суспільства. 

30. Ч.Міллс та П.Штомпка про специфіку соціологічного мислення та уяви. 

 

 

Модуль  2. 

1. Соціальний статус і система соціально-функціональних ролей особистості. 

2. Основні напрями дослідження в гендерній соціології 

3. Зарубіжні та вітчизняні центри вивчення громадської думки: принципи 

організації роботи та напрями досліджень. 

4. Засоби масової інформації та популярна культура. 

5. Специфіка соціокультурної ситуації в Україні на сучасному етапі розвитку. 

6. Сучасні соціологічні концепції освіти. 

7. Освіта та культурне відтворення. 

8. Соціальні проблеми молоді в сучасному українському суспільстві. 

9. Соціологія інтимності. 

10. Вивчення девіантної поведінки і злочинності в соціології. 

11. Громадська думка в процесі проведення виборів та референдумів. 

12. Основні напрями та проблематика досліджень соціології громадської думки 

13. Тенденції розвитку сучасної сім’ї. 

14. Перспективи розвитку системи освіти в сучасному світі. 

15.  Соціологічне дослідження: основні види та етапи. 

16. Організація і проведення соціологічного дослідження. 

17.  Методи збирання та аналізу соціологічної інформації. 

18.  Роль соціології в осмисленні та аналізі суспільних явищ і процесів. 

19. Соціальна структура особистості. 

20. Концепція соціальної та культурної динаміки П.Сорокіна. 

21. Т.Парсонс про природу соціальної дії. 
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22. Соціологія повсякденності: основні теоретичні положення і прикладні 

аспекти. 

23. Проблеми соціалізації поколінь в суспільстві перехідного типу. 

24. Поняття комунікативної дії Ю.Хабермаса. 

25. Соціальний контроль: суть, типи та функції. 

26. Рольові теорії Дж. Міда, Д.Морено, Р.Ліптона. 

27. Концепція бюрократії М.Вебера. 

28. Соціологія П.Бурдьє та її вплив на сучасну соціологічну теорію. 

29. Сучасний стан та напрями досліджень вітчизняної соціології громадської 

думки. 

30. Громадська думка як об’єкт паблік рілейшинз. 

 
9. Методи навчання 

  Розповідь, пояснення, бесіда, дискусія, лекція, робота з книгою, складання 

тематичного тезуариса, метод демонстрації ( використання технічних засобів) та 

метод ілюстрації ( таблиці, зарисовки на дошці), вправи. 

                                     

 
10. Методи контролю 

       Поточне опитування, складання і розв’язання тематичних кросвордів, 

тестування, письмові роботи, модульні контрольні, іспит. 

                                                                 
11. Розподіл балів, які отримують студенти 

Приклад для заліку 

Поточне тестування та самостійна робота 
Залік Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 
 100 

         

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 
 

 

 
Приклад для екзамену 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

тест (залік) 
Сума 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий модуль  

2 

Змістовий модуль 

3 
40 100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6  Т7 Т8 Т9   

5 5 10 5 5 10  5 5 10   

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 
 

Приклад за виконання курсового проекту (роботи) 
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Пояснювальна 

записка 

Ілюстративна 

частина 
Захист роботи Сума 

до ___ до ___ до ___ 100 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
75-81 С 

69-74 D 
задовільно  

60-68 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

12. Методичне забезпечення 

 

1. Соціологія: навч. посібник – 3-тє вид., доопр., доп./ за аг ред. проф. В. І. 

Докаша. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 272 с. 

2. Основні парадигми класичної, сучасної та вітчизняної соціологічної думки: 

хрестоматія / за заг. ред.проф. В.І.Докаша. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-

т, 2014. – 176 с.  

 

13. Рекомендована література 

Модуль 1 

Базова 

а) підручники і навчальні посібники 

(до всіх тем) 

3. Аберкромби Н., Хилл Д., Тернер Б. Социологический словарь. – М., 2004.– 

С.449-451. 

4. Арбеніна В. Над чим працюють соціологи України // Соціологія: теорія, 

методи, маркетинг. – 2006. – №1. – С.166-176. 

5. Гіденс Е. Соціологія. – К., 1999.– С.16-31. 

6. Ручка А.О., Танчер В.В. Курс історії теоретичної соціології. – К.,1998. 

7. Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, соціальні та 

галузеві теорії / Навч. посіб. – К., 2004.– С. 7-24. 

8. Смелзер Н. Социология. – М., 1994.– С. 14-39. 

9. Соціологічна думка України: Навч. посібник / І.М.Захарченко, 

В.Ф.Бурлачук та ін. – К.,1996. 
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10. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. 

В.Г. Городяненка. – К., 2003. – С.9-20. 

11. Соціологія: навч. посібник – 3-тє вид., доопр., доп./ за аг ред. проф. В. І. 

Докаша. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 272 с. 

12. Черниш Н.Й. Соціологія. Курс лекцій. – Львів, 2003.– С.5-34. 

 

 

б) додаткова література 

1. Бауман З. Глобалізація. Наслідки для людини і суспільства . – К.,2008. 

2. Богдан О. Що варто знати про соціологію та соціальні дослідження ? 

Посібник-довідник для громадських активістів та всіх зацікавлених. – 

К.,2015. 

3. Бурлачук В. Ще раз стосовно питання: „Що таке суспільство ?”// 

Соціологія: теорія, методи, маркетинг.-2006. – №1.  

4. Головаха Є. Соціологічні знання: специфіка, критерії науковості та 

перспективи розвитку // Соціологія: теорія, методи, маркетинг.–2004.– № 

1. 

5. Кастельс М. Информационная епоха: єкономика, общество и культура. – 

М.,2000. 

6. Макеєв С. Соціальний інститут: класичні тлумачення й сучасні підходи 

до вивчення // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2003. – № 4. 

7. Основні парадигми класичної, сучасної та вітчизняної соціологічної 

думки: хрестоматія / за заг. ред.проф. В.І.Докаша. – Чернівці : 

Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 176 с.  

8. Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження: Курс лекцій /2 

видання, доповнене. / Н.В. Паніна - К.: Інститут соціології НАН країни, 

2007. - 320 с. 

9. Скокова Л. Г. Біографічні дослідження в соціології: традиція і сучасний 

досвід. – К.,2004. 

10. Тарасенко В. Науковий інтелект соціології / Тарасенко В. // Соціологія: 

теорія, методи, маркетинг. – 2008. – №1. – С.33-49. 

11. Ципко С. Соціальні закони та закономірності: соціологічний дискурс 

//Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. Праць. 

Випуск 352-353. Філософія. – Чернівці, 2007.  

12. Ципко С. Становлення та розвиток соціології на Буковині / С.Ципко // 

Релігія та соціум. Міжнародний часопис. – 2015. – №1-2(17-18). – С. 133-

142. 

 

 

Модуль 2 

Базова 

а) підручники і навчальні посібники 

(до всіх тем) 

1. Аберкромби Н., Хилл Д., Тернер Б. Социологический словарь. – М., 

2004. 
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2. Гіденс Е. Соціологія. – К., 1999. 

3. Коваліско Н.В. Основи соціальної стратифікації: Навчальний посібник. – 

Львів: «Магнолія 2006», 2009. – 328 с. 

4. Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, соціальні та 

галузеві теорії / Навч. посіб. – К., 2004. 

5. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. 

В.Г. Городяненка. – К., 2003.    

6. Черниш Н.Й. Соціологія. Курс лекцій. – Львів, 2003. 

7. Спеціальні та галузеві соціології / За ред. В.Є.Пилипенка. – К.,2003. 

8. Структурні виміри сучасного суспільства: Навчальний посібник / За ред. 

С.Макеєва. – К.,2006. 

9. Соціологія: Навчальний посібник / За ред. С.О. Макеєва. – К., 2003.– 

С.133-156. 

10. Медіна Т.В. Соціологія сім'ї : Навчальний посібник. – Чернівці, 2006.  

11. Українське суспільство 1992-2009. Динаміка соціальних змін. – К.,2009. 

– 

б) додаткова література 

1. Вебер М. Основные понятия стратификации // Социологические 

исследования.– 1994.– № 5. С. 147-156. 

2. Головаха Є., Паніна Н.Етапи і тенденції трансформації українського 

суспільства: від «перебудови» до «помаранчевої революції» // Соціологія: 

теорія, методи, маркетинг. – 2006. – №3. 

3. Детермінанти соціально-економічної нерівності в сучасній Україні : 

монографія / [Балакірєва О.М., Головенько В.А., Дмитрук Д.А. та ін.] ; за 

ред. канд. соціол. наук О.М. Балакірєвої ; НАН України ; Ін-т екон. та 

прогнозув. – К., 2011. – 592 с. 

4. Злобіна О. Стиль життя і соціальні типи особистості // Соціологія: теорія, 

методи, маркетинг. – 2006. – №1.   

5. Коваліско Н., Савчинський Р. Багатовимірний аналіз соціальної 

стратифікації сучасного українського суспільства // Соціологія: теорія, 

методи, маркетинг, – 2007. – №3. 

6. Куценко О.Д. Общество неравных. Классовый аналыз неравенства в 

современном обществе: Опыт западных социологов. – Харьков, 2000. – 316 

с. 

7.  Мкртчян Г. Стратификация молодежи в сферах образования, занятости и 

потребления // СОЦИС. – 2005. – №2. – С.104-113. 

8. Панченко С. Становлення та розвиток поняття „стиль життя” в західній 

соціології // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. – №1. – С.182-

186. 

9. Симончук Е.В. Средний класс: Люди и статусы. / Е.В. Симончук - К.: IС 

НАНУ, 2003.- 464 с. 

10. Соколов А. Интеллектуально-нравственная дифференциация современного 

студенчества // СОЦИС. – 2005. – №9. – С.91-98. 
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11. Ципко С. Соціальний успіх та статусна функція сім'ї в сучасному 

українському суспільстві // Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – 

Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – №2 (6). – С.122-129.   

12. Шлюб, сім'я та дітородні орієнтації в Україні. – К.,2008. 

13. Яременко О. «Багаті» і «бідні», – як ми себе ідентифікуємо // Україна: 

аспекти праці. – 2002. – №8. – С. 49-51 

 

 

 
1. Інформаційні ресурси 

 
 
1. www/meta-ukrain/com ( Дані про соціологічні публікації в Україні). 

2. www.uceps.com.ua/ukr/all/sociology (Архів соціологічних даних Українського 

центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, м. 

Київ). 

3. www.sociology.kharkov.ua (Домашня сторінка харківських соціологів) 

4.www.i-soc.com.ua( Домашня сторінка Інституту соціології НАН України). 

5. www.journal@socnet.kiev.ua ( Домашня сторінка часопису «Соціологія: теорія, 

методи, маркетинг»). 

6.www.sau.@ mail.kar.net ( Домашня сторінка Соціологічної Асоціації України). 

7. www/theori.htm ( Map for Sociological Theory). 

8. www.gumer.info/ (Бібліотека Гумера, соціологія). 

9. http://commons.com.ua ( Журнал «Спільне: журнал соціальної критики»). 

10.www.sociology.org.uk (Sociology Central). 

11.http://www.uceps.org/ukr/socpolls.php - Центр Разумкова. 

 

 

 

 

Примітки: 

1. Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом вищого 

навчального закладу і містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, 

послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та 

засоби поточного і підсумкового контролів. 

2. Розробляється лектором. Робоча програма навчальної дисципліни  

розглядається на засіданні кафедри (циклової комісії), у раді (методичної комісії) 

факультету (навчального закладу), підписується завідувачем кафедри (головою 

циклової комісії), головою ради (методичній комісії) і затверджується 

проректором (заступником директора) вищого навчального закладу з навчальної 

роботи. 

3. Формат бланка А4 (210297 мм.). 
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