
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ 
 
 

Затверджено 

На засіданні кафедри філософії 

філософського факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

(протокол № 1 від 30.08.2021 р.) 

Завідувач кафедри філософії 

 докт. філос. наук, проф. Карась А. Ф.  

 
 
 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«СОЦІОЛОГІЯ» 

що викладається в межах ОПП «ФІЛОСОФІЯ» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

для здобувачів з спеціальності 033 Філософія 

 

2021-2022 н.р. 



 

Назва курсу 
Соціологія 

Адреса викладання курсу 
м. Львів,  вул. Університетська, 1 

Факультет та кафедра, за 

якою закріплена дисципліна Філософський факультет, кафедра філософії 

Галузь знань, шифр та назва 

спеціальності 03 Гуманітарні науки; 033 Філософія  

Викладач (-і) Поляруш Борис Юрійович, кандидат філософських наук, доцент 

Контактна інформація 

викладача (-ів) 

borys.polyarush@lnu.edu.ua 

 

Консультації по курсу 

відбуваються 

щочетверга, 15.00-16.25 год. (316 авд, вул. Університетська, 1) 

Онлайн-консультації за попередньою домовленістю borys.polyarush@lnu.edu.ua 

 

Сторінка курсу https://filos.lnu.edu.ua/employee/polyarush-b-yu 

 

mailto:borys.polyarush@lnu.edu.ua
mailto:borys.polyarush@lnu.edu.ua
https://filos.lnu.edu.ua/employee/polyarush-b-yu


Інформація про дисципліну Дисципліна «Соціологія» є складовою частиною нормативних дисциплін циклу «Професійної та 

практичної підготовки», що викладається в межах ОПП «ФІЛОСОФІЯ» першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти для здобувачів з спеціальності 033 Філософія, в 6 та 7 семестрі, в обсязі 7 кредитів. 

 Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Соціологія» розроблена таким чином, щоб надати здобувачам вищої освіти 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 

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 вивчення нормативної дисципліни «Соціологія» є ознайомлення студентів із завданнями - 

систематизація  знань з історії та теорії соціології, 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 України (становлення та розвиток 

громадянського суспільства) та світу; розвиток  соціологічної уяви студентів, яка має бути застосована при роботі 

над ІНДЗ - індивідуальні соціологічні проєкти.  

Цілі дисципліни: 

 Набуття навичок самостійного пошуку та оброблення інформації з різних джерел; 

 Наукове опрацювання та збір інформації про сучасні соціальні, економічні, політичні, культурні 

особливості соціальних явищ та процесів у суспільстві; 

 Ознайомлення та аналіз основних емпіричних та теоретичних та методологічних аспектів соціології та 

соціологічного знання; 

 Аналізування  та коментування літератури з соціокультурної та загальнонаукової проблематики. 



 

 

 

 

Література для вивчення 

дисципліни 

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

2. Загальна соціологія: [хрестоматія] / концепція, упоряд., перекл. А.В. Фурман, В.С.Біскуп, О.С. Морщакова. Київ: 

Видавництво Ліра-К, 2019. 354 с. 

3. Підходи до класового аналізу. За ред. Е. О. Райта; переклад з англ. О. Симончук. Київ : Інститут соціології НАН 

України, 2019. Євген Бистрицький , Сергій Пролеєв , Роман Зимовець. Комунікація і культура в ґлобальному світі. – К., 

Дух і літера, 2020. 416 с. 

4. Лі Макінтайр. Постправда. К., 2021, 208 с. 

5. Бурлачук В.Ф., Молчанов М.О., Степаненко В.П. Біля витоків соціологічної думки в Україні. – К.: Ін-т соціології НАН 

України, 1995. – 114 с. 

6. Грушевський М.С. Хто такі українці і чого вони хочуть. К., 1991. 

7. Михайло Грушевський. Початки громадянства (Генетична соціологія). К., Центр навчальної літератури,  2020, 330 с. 

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

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

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

11. Шаповал М.Ю. Соціологія українського відродження. К.. 1994. 

12. Юренко О. Микита Шаповал: світоглядні засади соціологічної теорії // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001. - 

№4. 

13. Юренко Ю. Микита Шаповал про сутність нації як соціального феномена // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 

2001. - №1.  

14. Дэвис К., Мур У. Некоторые принципы стратификации // Cоциальная стратификация / Отв. ред. С.А. Белановский. М., 

1992. Вып. 1. 

15. Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация: Учеб. пособие. М., 1996. 

16. Сорокин П. Социальная стратификация и мобильность // Человек.Цивилизация. Общество. М., 1992. 

17. Степаненко В. Суспільна трансформація у соціокультурній моделі інтерпретації // Соціологія: теорія, методи, 

маркетинг. – 2003. - №4. 

18. Хмелько В. Макросоціальні зміни в українському суспільстві за роки незалежності // Соціологія: теорія, методи, 

маркетинг. – 2003. - №1.  

19. Головаха Є., Паніна М. Пострадянська деінституціоналізація і становлення нових соціальних інститутів в українському 

суспільстві. //Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001. - №4.  



20. Куценко О. Становлення соціальних класів як вияв самоорганізаційних процесів у суспільстві //Соціологія: теорія, 

методи, маркетинг. – 2002. - №4. 

21. Макеєв С. Класовий аналіз у сучасній соціології //Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001. - №2. 

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

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

24. Батьки і діти: соціальне самопочуття дітей в українських сім’ях /Ред. Т.М.Тележенко /Укр.ін-тут соціальних 

досліджень. К.- Логос, 2000.  

25. Виховний потенціал сім’ї в сучасних умовах. К., Держ. ін-т Проблем сім’ї та молоді. 2002,  

26. Глазунов С.В. Соціологія сім’ї. – Д. РВВ ДДУ, 2000. 

27. Голод С.И. Семья и брак: историко-социологический анализ. – С. Пб.: ТОО ТК «Петрополис», 1998.  

28. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії: Навч. посібник. -  К., МАУП, 1999. – 344с. 

29. Прибиткова І. Демографічна ситуація в Україні у дзеркалі Всеукраїнського перепису населення 2001 року. / Соціологія: 

теорія, методи, маркетинг. – 2002, №3. 

30. Смелзер Н. Социология.- М.: Феникс, 1994.  

31. Гобсбаум Е. Нова жінка // Гендерний підхід: історія: культура: суспільство./ Під ред Л.Гентош. Львів: 2003.С. 74-94. 

32. Ортнер Шеррі Б. Чи співідноситься жіноче з чоловічим як природа з культурою? // Гендерний підхід: історія: культура: 

суспільство./ Під ред Л.Гентош. Львів: 2003.С.135-148. 

33. Мілет Кейт Сексуальна політика К., 1998 

34. Гилинский Я.И.,Афанасьев В.С.Социология девиантного поведения. СПб,1993. 

35. Демків О.Б. Соціологія права і деваіантної поведінки. Львів, 2007. 

36. Коэн А.К.Отклоняющееся поведение и контроль за ним // Американская социология М., 1972. 

37. Рущенко І.П. Соціологія злочинностія. - Харків, 2001. 

38. Психологія життєвої кризи / Відп. ред. Т.М. Титаренко. К., 1998. 

39. Суковата В. Гендерний аналіз реклами //Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2002, №2. 

40. Танчер В. Соціологія інтимності: секс, еротика і кохання у постмодерній конструкції. /Соціологія: теорія, методи, 

маркетинг. – 2001, №4. 

41. Андерсон Б. Уявлені спільноти. Міркування щодо походження й поширення націоналізму. Київ, 2001.  

42. Арбєніна В.Л. Навчально-методичний посібник з курсу "Етносоціологія". Харків, 2002.  

43. Ґеллнер Е. Нації та націоналізм. Київ, 2003.  

44. Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація // Вітчизна. 1990, № 5-8. 

45. Євтух В.Б. Етносуспільні процеси в Україні: можливості наукових інтерпретацій. - К., 2004. 

46. Євтух В.Б., Трощинський В.П., Галушко К.Ю. та ін. Етносоціологія: терміни та поняття. Навчальний посібник. - К., 

2003. 

47. Касьянов Г. Теорії нації та націоналізму, Київ, 1999. 

48. Націоналізм. Антологія.Львів, 2000.  

49. Ребет Л. Теорія нації. Львів, 1997.  



50. Ренан Е. Що таке нація? // Націоналізм. Антологія. Київ, 2000. c.107-120. 

51. Сміт Е. Націоналізм. Теорія, ідеологія, історія. Київ, 2004. 

52. Сміт Е. Національна ідентичність. К., 1994. 

53. Українське суспільство 1994-2004. Моніторинг соціальних змін. - К., 2004. 

54. Черниш Н.Й., Старченко Т.Я., Поляруш Б.Ю. та ін. Національна самосвідомість студентської молоді (Соціологічний 

аналіз). Торонто; Львів, 1993. 

55. Шморгун О. Україна: шлях відродження. К., 1994. 

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

57. Ашин Г.К., Кравченко С.А., Лозанский Э.Д. Социология политики. М., 2001 

58. Головатий М.Ф. Соціологія політики: Навч. посібник. - К., 2003. 

59. Кола Д. Политическая социология / Пер. с франц. М.,2001. 

60. Мадел Э. Власть и деньги: общая теория бюрократии. М., 1992 

61. Матусевич В. Політична культура: теоретико-методологічні проблеми дослідження // Соціологія: теорія, методи, 

маркетинг. – 1998, № 4, 5..  

62. Політична культура населення України. К., 1993. 

63. Стоун Д. Парадокс політики. - К.,2001. 

64. Тощенко Ж.П., Бойков В.З. Политическая социология: состояние, проблемы, перспективы // Социол. исследования. 

1990, № 9. 

65. Гантінґтон Семюел. Політичний порядок у мінливих суспільствах. К.: Наш формат, 2020, 448 с. 

66. Дюркгейм Э. Социология религии и теория познания// Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии. — 

М.: 1996, С. 111-145. 

67. Вебер М. Социология религии // Избранное. Образ общества. М., 1994. 

68. Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий // Избранное. Образ общества. М., 1994.  

69. Вебер Макс. Протестантська етика і дух капіталіхму. К.: Наш формат, 2018 р., 216 с. 

70. Гараджа В.И. Социология религии. М., 1996. 

71. Давыдов Ю.Н. Очерки истории теоретической социологии XX столетия. М., 1995. 

72. де Лоб'є Социальная доктрина Католической Церкви.-Брюссель.1989. 

73. Зиммель Г. Социология религии // Избранное. М., 1996. Т. 1. 

74. Компедіум соціальної доктрини церкви. К.: 2008 

75. Социология религии Р. Белла // Американская социология. М., 1972. 

76. Социология религи: классические подходы / Науч. ред. и сост. М.П. Гапочки, Ю.А.Кемелева.М., 1994. 

77. Соціальна доктрина Церкви.- Львів.1998. 

78. Элиаде М. Священное и мирское. М., 1994. 

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

80. Ерасов Б.С. Социальная культурология. – М.: Высшая школа, 2000. 

81. Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие.- Учебное пособие. М.: Логос, 2000. 



82. Лантух А.П. Маргінальна людина в системі координат українського суспільства  // Методологія, теорія та практика 

соціологічного аналізу сучасного українського суспільства. – Харків, 2002. 

83. Михайлова Л.И. Социология культуры. Учебное пособие. М.: ФАИР-ПРЕСС, 1999. 

84. Победа Н.А. Социология культуры.- Одесса, 1997. 

85. Ручка А.О., Танчер В.В., Сорока Ю.Г. Соціологія культури в новому тисячолітті. Навчально-методичний посібник. – 

ХДУ, 2002. 

86. Семашко О.М., Піча В.М., Погорілий О.І. Соціологія культури. Навчальний посібник. К.: Львів, 2000. 

87. Танчер В., Мусієнко Д. Постмодерністське розуміння культури в контексті глобалізації // Методологія, теорія та 

практика соціологічного аналізу сучасного українського суспільства. – Харків, 2002. 

88. Феномен української культури: методологічні засади осмислення. – К., 1996. 

89. Филатова О.Г. Социология культуры. Конспект лекций.- СПб, 2000. 

90. Соціологія освіти: Навчальний посібник. Книга перша / За ред. О.Л. Скідіна, І.М. Гавриленка. - Київ - Запоріжжя: ГУ 

"ЗГДМУ" 2005.-296с. 

91. Гілюнін О.В. Соціологія освіти/ Соціологія. Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В.Г. 

Городяненка. – К., 1999. – С.182-196.    

92. Піча В.М. Соціологія : загальний курс. –К., 1999р.–  С.149-157. 

93. Смелзер Н. Социология . М.: Феникс, 1994. С. 427-435.  

94. Ґіденс Е. Соціологія / Пер. з анг. В.Шовкун, А.Олійник. – К.: Основи, 1999. – 469–505С. 

95. Дюргейм Э. Социология образования /Пер. с фр. Т.Г. Астаховой. Научн. ред. В.С. Собкин, В.Я. Нечаев. Вступительная 

статья В.С. Собкина. -М.: ИНТОР, 1996. - 80 с. 

 

Тривалість курсу 7 кредитів, 6-7 семестр 

Обсяг курсу 3 кредити, 90 год: 

З них  32 годин лекцій 

16 годин практичних занять 

42 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:  

 дискутувати з питань  історії та теорії соціології; 

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

вирішення; 

 використовувати навички критичного осмислення класичних теорій соціології; 

 толерантно відстоювати свою позицію в теоретичній дискусії; 

 самостійно готувати матеріали для практичних занять з соціології з різних джерел інформації; 

 розробляти програми соціологічних досліджень; 

 вивляти 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, гносеологія, епістемологія, праксеологія, історія науки і техніки, філософія та методологія науки, 

загальна та соціальна психологія, інформаційні технології 



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) 

Критерії оцінювання відповідають відповідають «Положенню про організацію освітнього процесу у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-

6e18062115060-1.pdf ).  Протягом семестру, під час практичних занять,  студент отримує від 26 до 50 балів, на іспиті 

до 50 балів. 

 Політика виставлення балів: 

10 балів – МК 1, 10 балів – МК 2. 

10 балів  - презентація, участь у групових та індивідуальних дослідницьких проєктах. 

До 15 балів - виконання домашніх завдань та ведення тематичного словника, написання есе (письмові роботи 

повинні засвідчувати оригінальність дослідження чи міркувань студента).  

Самостійна робота студентів перевіряється виконанням тестових завдань за певними темами – до 5 балів. 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Дотримання правил академічної доброчесності («Положення 

про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка»  

(Режим доступу: https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf) полягає в: 

- самостійному виконанні навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання; 

- обов’язкове посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; 

Письмові роботи - студенти виконують декілька видів письмових робіт (есе, реферат, анотація прочитаних 

першоджерел, соціологічне дослідження). 

Жодні форми порушення академічної доброчесності (академічного плагіату, самоплагіату, фальсифікації, 

списування) не толеруються. 



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. 

07 вересня 

2021 

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. 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 прикладні 

статистичні дослідження. 

 

Лекція  

 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

1;2;3 Індивідуальне 

завдання 

Ведення тематичного 

словника 

Підготовка 

презентації 

 

 Протягом 

тижня 



Тиж. 1. 

08 вересня 

2021 

2 акад. год. 

ТЕМА 14. СОЦІОЛОГІЧНА ДУМКА 

УКРАЇНИ. 

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 прикладні 

статистичні дослідження.  

Соціологія М. Ковалевського 

Семинарське 

заняття 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

1;2;3 Індивідуальне 

завдання 

Ведення тематичного 

словника 

Підготовка 

презентації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 

тижня 

Тиж. 2. 

14 вересня 

2021 

2 акад. год. 

ТЕМА 15. УКРАЇНСЬКА 

СОЦІОЛОГІЧНА ДУМКА В ХХ 

ст. 

"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.  

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. 

Лекція  

 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

4;5;6;7;8;9 Індивідуальне 

завдання 

Ведення тематичного 

словника 

Підготовка 

презентації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 

тижня 



Бочковського. Соціологія нації В. 

Старосольського.  

Основні напрями та проблеми 

розвитку новітньої української 

соціології. 
Тиж. 3. 

21 вересня 

2021 

2 акад. год. 

ТЕМА 16. СИСТЕМНЕ 

ДОСЛІДЖЕННЯ СУСПІЛЬСТВА. 

Суспільство як цілісна динамічна 

система. Аспекти і рівні системного 

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. 
 

Лекція Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

10;11;12;13; 

14;15;16;17 

Написання Есе 

Ведення тематичного 

словника 

Підготовка 

презентації 

 

Протягом 

тижня 



Тиж. 3. 

22 вересня 

2021 

2 акад. год 

ТЕМА 15. УКРАЇНСЬКА 

СОЦІОЛОГІЧНА ДУМКА В ХХ ст. 

"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.  

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. 

Семінарське 

заняття 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

4;5;6;7;8;9 Підготовка 

авторської анкети 

Проведення 

дослідження 

Протягом 

тижня 

Тиж. 4. 

28 вересня 

2021 

2 акад. год. 

ТЕМА 17. СОЦІОЛОГІЯ СІМ'Ї  

Предмет, об'єкт, завдання та 

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. 

Лекція  

 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

18;19;20;21;22; 

23;24;25;26 

Підготовка 

авторської анкети 

Проведення 

дослідження 

Протягом 

тижня 



Сучасна сім'я в Україні: стан, 

тенденції розвитку та перспективи. 

 
Тиж. 5. 

05 жовтня 

2021 

2 акад. год. 

ТЕМА 18. 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 

27;28;29 Написання Есе 

Ведення тематичного 

словника 

Підготовка 

презентації 

 

Протягом 

тижня 

Тиж. 5. 

06 жовтня 

2021 

2 акад. год. 

ТЕМА 17. СОЦІОЛОГІЯ СІМ'Ї  

Предмет, об'єкт, 

завдання та 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 

Семінарське 

заняття 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

18;19;20;21;22; 

23;24;25;26 

Індивідуальне 

завдання 

Ведення тематичного 

словника 

Підготовка 

презентації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 

тижня 



деінституалізації. Сучасна сім'я в 

Україні: стан, тенденції розвитку 

та перспективи. 
Тиж. 6. 

12 жовтня 

2021 

2 акад. год. 

ТЕМА 18. 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 

27;28;29;35;36 Індивідуальне 

завдання 

Ведення тематичного 

словника 

Підготовка 

презентації 

 

Протягом 

тижня 

Тиж. 7. 

19 жовтня 

2021 

2 акад. год. 

ТЕМА 19. СОЦІОЛОГІЯ 

ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ. 

Предмет, об'єкт та методи 

соціології девіантної поведінки. 

Девіація як предмет дослідження: 

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.   

Лекція Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

30;31;32;33;34 Застосування 

методики чи тесту 

Проведення 

дослідження 

Протягом 

тижня 



Девіантна поведінка в 

майбутньому. 
Тиж. 7. 

20 жовтня 

2021 

2 акад. год. 

ТЕМА 18.  

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. 

Семінарське 

заняття 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

27;28;29;35;36 Індивідуальне 

завдання 

Ведення тематичного 

словника 

Підготовка 

презентації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 

тижня 

Тиж. 8. 

26 жовтня 

2021 

2 акад. год. 

ТЕМА 19. СОЦІОЛОГІЯ 

ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ. 

Предмет, об'єкт та методи соціології 

девіантної поведінки. Девіація як 

предмет дослідження: 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. 

 

Лекція  

 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

30;31;32;33;34 Індивідуальне 

завдання 

Ведення тематичного 

словника 

Підготовка 

презентації 

 

Протягом 

тижня 



Тиж. 8. 

02 листопада 

2021 

2 акад. год. 

ТЕМА 20. 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 

37;38;39;40;41; 

42;43;44;45;46;47; 

48;49;50;50;51 

Індивідуальне 

завдання 

Ведення тематичного 

словника 

Підготовка 

презентації 

 

Протягом 

тижня 

Тиж. 9. 

03 лістопада 

2021 

2 акад. год. 

ТЕМА 19. СОЦІОЛОГІЯ 

ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ. 

Предмет, об'єкт та методи 

соціології девіантної поведінки. 

Девіація як предмет дослідження: 

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 

Семінарське 

заняття 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

30;31;32;33;34 Індивідуальне 

завдання 

Ведення тематичного 

словника 

Підготовка 

презентації 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 

тижня 



норми. Соціальний контроль. 

Формальні і неформальні організації 

соціального контролю.   

Девіантна поведінка в 

майбутньому. 

 

Тиж. 10. 

09 листопада 

2021 

2 акад. год. 

ТЕМА 20. 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 

37;38;39;40;41; 

42;43;44;45;46;47; 

48;49;50;50;51 

Написання Есе 

Ведення тематичного 

словника 

Підготовка 

презентації 

 

Протягом 

тижня 



Тиж. 11. 

16 листопада 

2021 

2 акад. год. 

ТЕМА 21. 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 

52;53;54;55;56; 

57;58;59;60 

Написання Есе 

Ведення тематичного 

словника 

Підготовка 

презентації 

 

Протягом 

тижня 

Тиж. 11. 

17 листопада 

2021 

2 акад. год. 

ТЕМА 20. 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.  

Семінарське 

заняття 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

37;38;39;40;41; 

42;43;44;45;46;47; 

48;49;50;50;51 

Індивідуальне 

завдання 

Ведення тематичного 

словника 

Підготовка 

презентації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 

тижня 



Національне відродження та його 

місце в соціології нації. 

Етнонаціональний розвиток сучасної 

України. Проблема майбутнього 

націй. 

Тиж. 12. 

23 листопада 

2021 

2 акад. год 

ТЕМА 21. 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 

52;53;54;55;56; 

57;58;59;60 

Індивідуальне 

завдання 

Ведення тематичного 

словника 

Підготовка 

презентації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 

тижня 

Тиж. 13. 

30 листопада 

2021 

2 акад. год. 

ТЕМА 22. 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-

Лекція Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

61;62;63;64;65; 

66;67;68;69:70; 

71;72 

Індивідуальне 

завдання 

Ведення тематичного 

словника 

Підготовка 

презентації 

 

Протягом 

тижня 



функціональний підходи. Релігія як 

соціальний інститут. Типи релігійних 

організацій.  

Релігійна свідомість та 

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. 13. 

01 грудня 

2021 

2 акад. год. 

ТЕМА 21. 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. 

Семінарське 

заняття 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

52;53;54;55;56; 

57;58;59;60 

Індивідуальне 

завдання 

Ведення тематичного 

словника 

Підготовка 

презентації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 

тижня 



Тиж. 14. 

07 грудня 

2021 

2 акад. год. 

ТЕМА 22. 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 

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. 

Лекція Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

61;62;63;64;65; 

66;67;68;69:70; 

71;72 

Підготовка 

авторської анкети 

Проведення 

дослідження 

Протягом 

тижня 

Тиж. 15. 

14 грудня 

2021 

2 акад. год. 

ТЕМА 23. 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 

Лекція  

 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

73;74;75;76;77;78; 

79;80;81;82;83 

Підготовка 

авторської анкети 

Проведення 

дослідження 

Протягом 

тижня 



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. 
Тиж. 15. 

15 грудня 

2021 

2 акад. год. 

ТЕМА 22. 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 релігійна 

поведінка. Релігійність соціальних, 

демографічних, регіональних та 

Семінарське 

заняття 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

61;62;63;64;65; 

66;67;68;69:70; 

71;72 

Індивідуальне 

завдання 

Ведення тематичного 

словника 

Підготовка 

презентації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 

тижня 



етнічних груп. Релігійна діяльність: 

культова і позакультова. Функції 

релігії в суспільстві: минуле, 

теперішній час та майбутне.  

Соціологія релігії в Україні: сучасний 

етап становлення. 

Тиж. 16. 

21 грудня 

2020 

2 акад. год. 

ТЕМА 24. СОЦІОЛОГІЯ ОСВІТИ. 

 

Філософський, гуманітарний та 

соціологічний підходи до 

вивчення освіти. Предмет, об’єкти 

соціології освіти.. Місце 

соціології освіти  в комплексі  

соціологічних дисциплін: 

філософії освіти, соціології знання 

та науки, соціології культури та їх 

специфіка. 

Генетичні і соціальні особливості 

розвитку інтелектуальний 

можливостей людини.  

Бачення ролі освіти в  межах 

структурно-функціональної 

теорії. Освіта і неофункціоналізм.  

Конфліктний підхід до ролі освіти 

в суспільстві.  Феноменологічна 

соціологія освіти.  

Гендерні проблеми і освіта. 

Чоловічі та жіночі освітні стратегії 

в Україні. Жінка в школі. Освіта як 

фактор комунікативної спільності 

та національного життя. 

Доступність освіти для 

національних меншин в Україні. 

Подолання соціальної нерівності 

за допомогою освіти.  Болонський 

Лекція Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

84;85;86;87;88;89 Індивідуальне 

завдання 

Ведення тематичного 

словника 

Підготовка 

презентації 

 

Протягом 

тижня 



процес: адаптація до умов в 

Україні.  Глобалізація і 

національні особливості систем 

освіти. Національна доктрина 

розвитку освіти в Україні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


