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Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання для того, щоб сформувати  у 

майбутніх бакалаврів філософії теоретичні знання та практичні уміння, які дозволять їм адекватно і ефективно 

використовувати одержані навики в наступній практичній діяльності. 

 

  Курс “Соціологія” дасть студентам можливість набути знання з історії класичної соціології, середини XIX – поч. XX 

ст, основних теоретичних парадигм ХХ ст., основних категорій та понять соціології, основні теоретичні концепції, методи й 

організація соціологічних досліджень.  

  Курс “Соціологія”  тісно пов’язаний з іншими курсами теоретичними і практичними курсами, які пропонуються в 

межах бакалаврської програми з філософії: соціальна філософія, філософія історії, гендерна філософія, філософія релігії, 

філософська антропологія та інших. 

 

Мета та цілі курсу Метою курсу «Соціологія» є: 

• систематизація  слухачами знань з історії та теорії соціології, її основних понять і методологічних 

принципів, класичними і сучасними теоріями, методами. 

• критичне розуміння  класичних макро- та мікросоціологічних теорій XIX-поч. XX cт. та оцінка можливостей 

цих теорій для аналізу соціальних явищ. 

• розвиток  соціологічної уяви студентів, яка має бути застосована при роботі над індивідуальними 

соціологічними проектами студентів.   

 

Література для вивчення 

дисципліни 
1. Андерсон Б. Уявлені спільноти. Міркування щодо походження й поширення націоналізму. Київ, 2001. С. 17-68 

2. Бауман З. Мыслить социологически. М.: Аспект Пресс, 1996. С.7-25. 

3. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности.. М., 1995. С. 9-80 

4. Бочковський О.-І. Вступ до націології. К., 1998. 

5. Бурдье П. Общественное мнение не существует/Социология политики. М.. 1993. С159-177 

6. Вебер. Макс  Протестантська етика і дух капіталізму. - К.: Основи, 1994. Постановка проблеми. - С.38-79. Професійна 

етика аскетичного протестантизму. - С. 115-182. 

7. Вебер. Макс  Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика. -К.: Основи, 1998.Про деякі категорії соціології 



розуміння. - С. 104-156."Об’єктивність" соціально-наукового пізнання. - С. 192-263. Сенс "свободи оцінок" у 

соціальних науках. - С.264-309. 

8. Гіденс Е. Соціологія. К., 1999. 

9. Гіденс Е. Що таке соціологія // Соціологія. К.,1999. С.16-34. 

10. Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. М., 2000. Глава 5.  

11. Гринів О. Родина як первісна клітина суспільства // Церква і соціальні проблеми.  Львів, 1993. С.227-236. 

12. Грушевський М.С. Хто такі українці і чого вони хочуть. К., 1991. 
13. Гумплович, Людвиг. Тексти // Социологическая мьісль XIX века: Тексти. - Харьков, 1995. С. 133-145. 
14. Дж.Г.Мід Дух, самість і суспільство. К., 2000. Суспільство. С.216-297 

15. Дюркгейм, Еміль. Самогубство. - К.: Основи, 1998. Суспільна основа суіциду. - С.370-409. 

16. Зарубежная социология ХХ ст. Хрестоматия. Тексты / Под ред. В.Г. Городяненко. – Днепропетровск: ДНУ, 2001.  

17. История теоретической социологии. В 4-х т. М., 2002. 

18. Коллінз Р. Теорія конфлікту в сучасній макроісторичній соціології //Філос. і соціол. думка. 1993, № 6. 

19. Конт, Огюст. Тексты // Социологическая мысль XIX века: Тексты. - Харьков, 1995. - С.28-47. 

20. Масионис Дж. Социология. М., 2004 

21. Мертон Р.К.  Социальная структура и аномия// Социология преступности М.: 1966. С. 299–313. 

22. Монсон П. Современная западная социология: теории, традиции, перспективы. М., 1992. 

23. Парсонс Т. К общей теории действия. Теоретические основания социальных наук // О структуре социального действия. 

М., 2002. С.415-562.  

24. Попова І.М. Соціологія. Пропедевтичний курс. К., 1996.    

25. Ручка А.О., Танчер В.В. Курс історії теоретичної соціології. К., 1995.   

26. Смелзер Н. Социология. – М.: Феникс, 1994. 

27. Соціологічна думка України: Навч. посібник /М.В. Захарченко, В.Ф.Бурлачук, М.О. Молчанов та ін.- К., 1996. 

28. Соціологія. Навч. посіб. (За ред. С.О. Макеєва). –  К.: Тв. „Знання”, 2003.  

29. Соціологія. Підручник (За ред. В.Г. Городяненка). – К.: Академія, 2003. . 
30. Спенсер, Герберт. Тексты // Социологическая мысль XIX века: Тексты. - Харьков, 1995. -С.51-68.  

31. Старосольський В. Теорія нації К., 1999. 

32. Фрейд 3. Неудовлетворенность культурой // З.Фрейд Психоанализ. Религия. Культура. М., 1992. С.66-134. 

33. Цимбалістий Б. Родина і душа народу// Українська душа. К., 1992. С.66-97   

34. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій. Львів, 2003 

35. Шаповал М. Загальна соціологія. К., 1996. 

 



Тривалість курсу _120_год  в  2020 -2121 навч. році 

Обсяг курсу __120___год аудиторних 

З них __32___годин лекцій 

__16___годин практичних занять 

_72___годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен: 

знати:  

 основні категорії та поняття соціології; 

 праці провідних дослідників соціології XIX- XX ст.; 

вміти:  

 здобудуть досвід участі в дискусіях з питань  історії та теорії соціології; 

 зможуть виявляти причини та джерела виникнення соціальних конфліктів та шукати адекватні шляхи 

їх вирішення; 

 вдосконалять свої навички критичного осмислення класичних теорій соціології; 

 навчаться толерантно захищати свою позицію в теоретичній дискусії; 

 навчаться самостійно готувати матеріали для власних лекцій та семінарських занять з соціології; 

 зможуть самостійно розробляти програми соціологічних досліджень; 

 вдосконалять усні навички і якість міжособистісного спілкування. 

 

Формат курсу Очний 

теми 
ДОДАТОК (схема курсу) 



Підсумковий контроль, 

форма 

екзамен 

Пререквізити 

 

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань  з  соціальної філософії, філософії історії, гендерної 

філософії та інших дисциплін. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під час 

викладання курсу 

Презентації 

Лекції 

Колаборативне навчання 

Дискусії 

 

Необхідні обладнання Проектор 

Роздатковий матеріал 

Навчальний посібник 

Навчально-методичні рекомендації 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного виду 

навчальної діяльності) 

10 балів – МК  

15 балів – соціологічне дослідження 

25 балів  - виступи на сем. занятті 

50 балів – за екзамен 

Питання до заліку чи 

екзамену 

1. Соціологія як наука. 

2. Місце соціології в системі суспільних наук. 

3. Структура соціологічного знання. 

4. Функції соціології. 

5. Виникнення соціології як науки. 

6. Позитивістський напрям в соціології. 

7. Соціологія О. Конта. 

8. Соціологічний еволюціонізм Г. Спенсера. 

9. Соціальний дарвінізм як соціологічне вчення. 

10. Расово-антропологічна школа в позитивістській соціології. 



11. Географічна школа в соціології. 

12. Соціологія марксизму. 

13. Критика соціології марксизму в роботах західних соціологів. 

14. Психологічний напрям в соціології. 

15. Психологічний еволюціонізм. 

16. Концепція психології народів в соціологічній традиції. 

17. Психологія натовпу як соціологічна концепція. 

18. Теорія наслідування Г. Тарда. 

19. Інтеракціонізм як один з напрямків соціологічного психологізму. 

20. Концепція інстинктивізму в соціології. 

21. Психоаналітична соціологія. 

22. Антипозитивістський напрям в соціології. 

23. Формальна соціологія Ф. Тьонніса. 

24. Г. Зіммель як представник німецької формальної соціології. 

25. Соціологія Е. Дюркгейма. 

26. Правила соціологічного методу за Е.Дюркгаймом. 

27. «Самогубство» Е.Дюркгайма. 

28. Соціологія М. Вебера. 

29. Типи соціальної дії за М.Вебером. 

30. «Протестантська етика і дух капіталізму» М.Вебера. 

31. Теорія соціальної дії Т. Парсонса. 

32. Р. Мертон: динамічний функціоналізм. 

33. Соціологічні концепції конфлікту. 

34. Теорія обміну 

35. Символічний інтеракціонізм. 

36.  «Розум, самість і суспільство» Г.Дж.Міда. 

37. Драматургічна соціологія І.Гоффмана.  

38. Етнометодологія. 

39. Феноменологічна соціологія. 

40. «Соціальне конструювання реальності» П.Бергера та Т.Лукмана.  

41. Соціологія постмодерну. 

42. Українська соціологічна традиція: становлення і розвиток. 

43. Політична соціологія М. Драгоманова. 

44. Соціологічні ідеї І.Франка. 



45. Генетична соціологія М. Грушевського. 

46. Розвиток української соціологічної думки в еміграції. 

47. Занепад і криза соціології в Україні (20-90-ті роки). 

48. Системне дослідження суспільства. 

49. Теорія соціальної стратифікації та соціальної мобільності. 

50. Соціологія особи. 

51. Соціологія сім'ї: предмет, об'єкт та завдання. 

52. Дослідження проблем сім'ї в сучасній західній соціологічній  традиції. 

53. Структура сім'ї та форми шлюбу. 

54. Сучасна сім'я в Україні: стан та тенденції розвитку. 

55. Соціологія девіантної поведінки. 

56. Західна соціологічна традиція девіантної поведінки. 

57. Гендерна соціологія. 

58. Західні соціологічні гендерні теорії.  

59. Соціологія конфлікту. 

60. Етносоціологія: предмет, об'єкт та основні завдання. 

61. Західні етносоціологічні теорії.  

62. Проблема нації в працях українських соціологів в еміграції. 

63. Соціологія політики: предмет, об'єкт та основні завдання. 

64. Соціологія політики в сучасній західній соціологічній традиції. 

65. Соціологія політики: влада як соціальне явище. 

66. Дослідження громадської думки в соціології політики. 

67. Соціологія релігії: предмет, об'єкт, завдання та методи. 

68. Соціологія релігії: західна модель. 

69. Соціологія релігії в Україні. 

70. Соціологія культури: предмет, об'єкт та методи. 

71. Сучасна західна соціологія культури. 

72. Соціологія культури в Україні. 

73. Підготовка до проведення соціологічного дослідження. 

74. Програма соціологічного дослідження: проблемна ситуація. 

75. Формулювання проблеми соціологічного дослідження. 

76. Предмет і об'єкт соціологічного дослідження. 

77. Мета і завдання соціологічного дослідження. 

78. Здійснення логічної інтерпретації найважливіших понять 



              соціологічного дослідження. 

79. Формулювання наукових гіпотез соціологічного дослідження. 

80. Формування вибірки соціологічного дослідження. 

81. Методи соціологічного дослідження: аналіз документів, контент- 

             аналіз, спостереження, експеріменти та опитування. 

82. Анкета та її структура. 

83. Формування завдань для комп'ютерної обробки соціологічної 

             інформації. 

84. Науковий аналіз результатів соціологічного дослідження. 

Опитування  Анкета-оцінка з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу. 

  



ДОДАТОК 

Схема курсу  

 
Тиж. / дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, групова 

робота) 

Матеріали Література.*** 

Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, год Термін 

виконання 

Тиж. 1. 

Вересня 2020 

2 акад. год.  

ТЕМА 14. СТАНОВЛЕННЯ 

УКРАЇНСЬКОЇ СОЦІОЛОГІЧНОЇ 

ДУМКИ  (кінець XIX ст.- початок 

XX ст.).  

Витоки вітчизняної етносоціології та 

соціологічної літератури. Характерні 

риси української соціології кінця XIX 

ст.- поч. XX cт. 

 

Лекція  

 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

 Індивідуальне 

завдання 

Ведення тематичного 

словника 

Підготовка 

презентації 

 

  

Тиж. 2. 

Вересня 2020 

2 акад. год. 

ТЕМА 15. СОЦІОЛОГІЧНІ 

ПОШУКИ М.ДРАГОМАНОВА ТА 

І.ФРАНКА. 

Політична соціологія М. 

Драгоманова. Розробка 

соціологічного методу. Соціальна 

еволюція. Проблема влади. 

Федералізм як принцип політичної 

соціології М. Драгоманова. 

Соціологія І. Франка. 

Еволюціонізм та відношення до 

соціал-дарвінізму. Роль держави та 

влади в житті суспільства. І. Франко і 

Лекція  

 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

 Індивідуальне 

завдання 

Ведення тематичного 

словника 

Підготовка 

презентації 

 

 

 

 

 

 

 



прикладні статистичні дослідження.  

Соціологія М. Ковалевського. 

 

 

 

 

Тиж. 3. 

Вересня 2020 

2 акад. год. 

ТЕМА 16. ІСТОРИЧНА 

СОЦІОЛОГІЯ 

М.ГРУШЕВСЬКОГО. 

"Генетична соціологія" М. 

Грушевського. Формування історико-

соціологічного світогляду. Завдання 

"генетичної соціології" 

М.Грушевського. Розвиток поглядів 

на початок суспільного життя. 

"Українські переживання" та 

політична соціологія М. 

Грушевського.  

 
 

Лекція  

 

Презентація, 

 

 Виконання 

індивідуального 

завдання 

Ведення тематичного 

словника 

Підготовка 

презентації 

 

 

Тиж. 4. 

Вересня 2020 

2 акад. год. 

ТЕМА 17. УКРАЇНСЬКА 
СОЦІОЛОГІЧНА ДУМКА В ХХ ст. 

Соціологія політики В. 

Липинського. Теорія еліти. Політична 

антропологія В. Липинського.  

Соціологічні дослідження 

українських вчених в еміграції. 

"Празький період". української 

соціології. Загальна соціологія М. 

Шаповала. Націологія О.- І. 

Бочковського. Соціологія нації В. 

Старосольського.  
Основні напрями та проблеми 

розвитку новітньої української 
соціології. 

 

Лекція Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

 Написання Есе 

Ведення тематичного 

словника 

Підготовка 

презентації 

 

 

Тиж. 5. 

Жовтня 2020 

ТЕМА 18. СИСТЕМНЕ 

ДОСЛІДЖЕННЯ СУСПІЛЬСТВА. 

Суспільство як цілісна динамічна 

система. Аспекти і рівні системного 

Лекція  

 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

 Підготовка 

авторської анкети 

Проведення 

дослідження 

 



2 акад. год. дослідження суспільства: макро-, 

мезо- та макрорівні. Теорії 

походження суспільства та їх 

евристичні можливості. Характерні 

ознаки доіндустріального, 

індустріального та 

постіндустріального суспільства. 

Інформаційне суспільство. 

Суспільство інноваційного типу. 

Основні методологічні підходи до 

вивчення суспільства.Теорії 

соціальної стратифікації та соціальної 

мобільності. Соціальні норми як 

регулятори соціальної 

взаємодії.Соціальна структура і 

соціальні процеси суспільства. 

Елементи соціальної структури. 

Історичні типи та види соціальної 

стратифікації сучасного суспільства. 

Критерії та показники соціальної 

стратифікації. Специфіка соціальної 

мобільності в українському 

суспільстві. Національна та 

соціально-поселенська структура 

сучасного українського суспільства. 

Особливості модернізації та 

трансформації українського 

суспільства. 

 

 



Тиж. 6. 

Жовтня 2020 

2 акад. год. 

ТЕМА 19. СОЦІОЛОГІЯ 

КОНФЛІКТУ 

Конфлікт як соціальне явище. 

Предмет, об'єкт, завдання та методи 

соціології конфлікту.: Соціологія 

конфлікту К.Маркса, конфліктологія 

Ч.Р.Міллса, конфлікта модель 

суспільства Р.Дарендорфа.  

Характеристика социальних 

конфліктів: етапи протиікання, 

причини, гострота, тривалість і 

наслідки конфлікту. Класифікація і 

структура конфлікту. Соціальні 

конфлікти на виробництві. Соціально-

політичні і економічні конфлікти.  

Міжнаціональні конфлікти: 

соціологічний вимір. Дослідження 

соціальних конфліктів в Україні. 

 

Лекція Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

 Написання Есе 

Ведення тематичного 

словника 

Підготовка 

презентації 

 

 

Тиж. 7. 

Жовтня 2020 

2 акад. год. 

ТЕМА 20. СОЦІОЛОГІЯ ОСОБИ. 

  

Поняття особи. Статус, 

соціальні ролі особи. Людина в  

концепціях символічного 

інтеракціонізму та феноменологічної 

соціології.  Соціальний біхевіоризм та 

проблема особиі. Інвайронментальна 

соціологія особи.  Соціальна 

типологія особи. Соціалізація та 

соціальна активність  особи. 

Проблема ресоціалізації особи в 

сучасних умовах. 

 

 

Лекція  

 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

 Індивідуальне 

завдання 

Ведення тематичного 

словника 

Підготовка 

презентації 

 

 

Тиж. 8. ТЕМА 21. СОЦІОЛОГІЯ СІМ'Ї  

Предмет, об'єкт, завдання та 

Лекція Презентація, 

Навчально-

 Застосування 

методики чи тесту 

 



Жовтня 2020 

2 акад. год. 

основні методи соціології сім'ї. 

Дослідження проблем сім'ї в західній 

соціологічній традиції.  

Основні підходи до вивчення 

сім'ї: конфліктологічний, структурно-

функціональний, інтеракціоністський 

та інші. 

Форми та  різновиди шлюбу: 

розширена, нуклеарна сім'я, полігамія 

(поліандрія та полігінія), сучасні 

форми шлюбу.  

Тенденції розвитку сучасної 

сім'ї: проблеми деінституалізації. 

Сучасна сім'я в Україні: стан, 

тенденції розвитку та перспективи. 

 

методичні 

матеріали 

Проведення 

дослідження 

Тиж. 9. 

Жовтня 2020 

2 акад. год. 

ТЕМА 22. ГЕНДЕРНА 

СОЦІОЛОГІЯ 

Гендер як проблема 

соціології. Гендерна соціологія: 

проблема гендерної ідентичності, 

гендерних ідеалів чи культурних 

стереотипів, розподіл праці, прав і 

обов'язків, пов'язаних зі статтю.  

Гендерні соціологічні 

дослідження в Україні. 

Сексуальна поведінка: 

соціологічний аналіз. Майбутнє 

гендерних і сексологічних 

досліджень. 

 

 

Лекція  

 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

 Індивідуальне 

завдання 

Ведення тематичного 

словника 

Підготовка 

презентації 

 

 

Тиж. 10. 

Листопада 

2020 

ТЕМА 23. СОЦІОЛОГІЯ 

ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ. 

Предмет, об'єкт та методи 

соціології девіантної поведінки. 

Девіація як предмет дослідження: 

Лекція  

 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

 Індивідуальне 

завдання 

Ведення тематичного 

словника 

Підготовка 

 



2 акад. год. основні теорії.  

Проблема девіантної 

поведінки: психологічне та 

соціологічне пояснення. Теорії аномії 

Е.Дюркгейма та Р.Мертона. 

Культурологічні теорії девіації. 

Теорія стигматизації.  

Типи  девіації. Девіація як 

процес розвитку. Девіація і соціальні 

норми. Соціальний контроль. 

Формальні і неформальні організації 

соціального контролю.   

Девіантна поведінка в 

майбутньому. 

 

презентації 

 

Тиж. 11. 

Листопада 

2020 

2 акад. год. 

ТЕМА 24. ЕТНОСОЦІОЛОГІЯ . 

Предмет, об'єкт, завдання та 

методи соціології нації. Зародження і 

розвиток соціології нації в 

україніській та західній соціологічній 

думці. Основні підходи до проблеми 

нації у концепціях позитивізму, 

марксизму та суб'єктивізму.  

Розробка проблеми нації в 

роботах українських соціологів: 

М.Шаповала, В. Старосольського, О.-

І.Бочковського.  

Проблема формування і 

становлення націй. Націоналізм і 

проблема громадянського 

суспільства.  

Національне відродження та 

його місце в соціології нації. 

Етнонаціональний розвиток сучасної 

України. Проблема майбутнього 

націй. 

 

Лекція  

 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

 Написання Есе 

Ведення тематичного 

словника 

Підготовка 

презентації 

 

 



 

Тиж. 12. 

Листопада 

2020 

2 акад. год. 

ТЕМА 25. СОЦІОЛОГІЯ 

ПОЛІТИКИ. 

Предмет, об'єкт, завдання та 

методи соціології політики. Базові 

категорії та моделі соціології 

політики. Структура та функції 

політики.  

Основні підходи до соціології 

політики в західній соціологічній 

традиції. Влада як соціальне явище. 

Політичне панування та його 

легитимність. Роль громадської думк 

и в політиці. Формування громадської 

думки.  

Влада громадська думка. Політична 

культура та політична соціалізація. 

Форми політичної поведінки.  

Соціальні конфлікти та 

способи їхнього вирішення. Вибори 

до органів влади. Технологія 

проведення передвиборної компанії. 

 

Лекція Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

 Написання Есе 

Ведення тематичного 

словника 

Підготовка 

презентації 

 

 

Тиж. 13. 

Листопада 

2020 

2 акад. год. 

ТЕМА 26. СОЦІОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ. 

Предмет, об'єкт, завдання 

методи та функції соціології релігії. 

Соціологія релігії: західна модель. 

Соціологія релігії М. Вебера, Г. 

Зіммеля, Е.Дюркгейма.  

Сучасні концепції соціології 

релігії: конфліктна теорія, 

феноменологічний та структурно-

функціональний підходи. Релігія як 

соціальний інститут. Типи релігійних 

організацій.  

Релігійна свідомість та 

Лекція Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

 Індивідуальне 

завдання 

Ведення тематичного 

словника 

Підготовка 

презентації 

 

 



релігійна поведінка. Релігійність 

соціальних, демографічних, 

регіональних та етнічних груп. 

Релігійна діяльність: культова і 

позакультова. Функції релігії в 

суспільстві: минуле, теперішній час 

та майбутне.  

Соціологія релігії в Україні: 

сучасний етап становлення. 

 
Тиж. 14. 

Грудня 

2020 

2 акад. год. 

ТЕМА 27. СОЦІОЛОГІЯ 

КУЛЬТУРИ. 

Предмет, об'єкт, функції та 

методи соціології культури. Проблема 

співвідношення соціології культури з 

соціологією науки та освіти.  

Культура в соціологічній 

традиції. Соціологія як наука про 

культуру. Соціокультурна динаміка.  

Розуміння культури в межах 

структурно-функціонального підходу. 

Аналіз повсякденності в межах 

соціології культури. Міф і ритуал в 

культурі: практика виявлення 

елементів ритуалу в різних сферах 

соціальних взаємодій.  

Культура і соціальна 

структура. 

Міський та сільський типи 

культури, роль сільської культури в 

історичному розвиткові українського 

суспільства. 

Соціологія мистецтва. 

Соціологія книги, художнього 

читання.  

Соціологія ЗМІ, кіно, театру, 

музики. 

Лекція Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

 Підготовка 

авторської анкети 

Проведення 

дослідження 

 



 

Тиж. 15. 

Грудня 2020 

2 акад. год. 

ТЕМА 28. ОРГАНІЗАЦІЯ 

СОЦІОЛОГІЧНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ. 

Поняття про соціологічне 

дослідження, його різновиди. Основні 

етапи й процедури соціологічного 

дослідження Підготовка до 

проведення соціологічного 

дослідження.  

Методологічний розділ програми. 

Виявлення проблемної ситуації. 

Формулювання проблеми 

соціологічного дослідження.  

Методична частина програми.  

Формування вибірки. Правила 

розрахункуі обгрунтування вибірки. 

Генеральна і вибіркова сукупність. 

Репрезентативність вибірки. 

Різновиди виборок. Розрахунок об'єму 

вибірки. Основні  методи 

соціологічного дослідження: аналіз 

документів та контент-аналіз, 

дискурс-аналіз, спостереження, 

експеримент, опитування.  

Якісний аналіз: особливості й 

порядок проведення. Кількісний 

аналіз: одиниці аналізу й одиниці 

рахунку. Спостереження у соціології, 

його загальна характеристика і місце 

серед інших методів збору первинної 

соціологічної інформації. Види 

спостереження, їх переваги і 

недоліки.  

 

Лекція  

 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

 Підготовка 

авторської анкети 

Проведення 

дослідження 

 

Тиж. 16. ТЕМА 28. ОРГАНІЗАЦІЯ 

СОЦІОЛОГІЧНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ. 

Лекція Презентація, 

Навчально-

методичні 

 Індивідуальне 

завдання 

Ведення тематичного 

 



Грудня 2020 

2 акад. год. 

Опитування як метод збору 

соціологічної інформації, його місце 

серед інших методів. Різновиди 

опитування, їх переваги, недоліки, 

цільове призначення. Основні 

правила побудови питальника. Види й 

функції питань. 

Специфіка інтерв’ю, його 

організація. Вимоги до інтерв’юєрів. 

Регістрація результатів інтерв’ю.  

Експертна оцінка як різновид 

опитування. Основні напрями 

використання експертної оцінки. 

Вимоги до експертів. Способи під-

бору експертів. Види експертних 

оцінок, етапи їх здійснення. 

Науковий аналіз результатів 

дослідження, формулювання 

висновків та рекомендацій. 

 

матеріали словника 

Підготовка 

презентації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


