
 
Соціологія  
Тип дисципліни: вільного вибору студента 
Семестр: 
четвертий. 
Обсяг дисципліни: 
загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5), аудиторні години: лекції – 32, 
семінарські заняття – 16. 
Лектори: д. соц. н, професор Щудло С.А. 
Результати навчання:  
*Знання:* 
 місця і ролі соціологічної науки в системі суспільних наук; 
 сутності історичного розвитку основних напрямів соціологічної думки; 
 методологічних і методичних підходів до організації соціологічних досліджень; 
 закономірностей функціонування і розвитку суспільства; 
 основ соціального структурування суспільства та соціальної стратифікації; 
 закономірностей функціонування і сучасного стану основних соціальних інститутів. 
*Уміння:* 
 оперувати понятійно-категоріальним апаратом соціологічної науки;  
 самостійно проводити аналіз сучасних соціальних явищ і процесів, прогнозувати 

напрями і перспективи розвитку сучасних суспільних явищ і процесів; 
 складати програму емпіричного соціологічного дослідження; 
 підібрати оптимальний метод для проведення соціологічного дослідження певної 

соціальної проблеми; 
 формувати вибірку для проведення соціологічного дослідження, вміти визначити її 

обсяг, похибку; 
 аналізувати та інтерпретувати соціологічну інформацію. 
*Здатності:* 
 використовувати набуті теоретичні знання в практичній професійній діяльності; 
 орієнтуватися в соціальних проблемах сучасного українського суспільства та 

проводити порівняльний аналіз з іншими суспільствами; 
 розглядати соціальні явища з позицій макро- соціологічних і мікросоціологічних 

парадигм 
Спосіб навчання: аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  
 філософія;  
 історія; 
 соціальні психологія. 
Зміст навчальної дисципліни: 1. Соціологія як наука про суспільство. 2. Виникнення і 
етапи становлення соціологічної науки. 3. Організація і проведення соціологічного 
дослідження. 4. Суспільство як соціальна система. 5. Соціальна структура суспільства. 6. 
Соціологія особистості. 7. Соціологія сім’ї 8. Соціологія молоді. 9. Етносоціологія 10. 
Соціологія культури 11. Соціологія релігії. 12. Соціологія освіти. 13. Соціологія 
економіки. 14. Соціологія праці та управління. 15. Соціологія політики. 16. Соціологія 
громадської думки. 

Рекомендована література:  
ОСНОВНА 

Підручники та посібники: 
1. Соціологічна думка України: навчальний посібник / за ред. М.В. Захарченка та ін. – 

К. : Заповіт, 1996. – 424 с. 



2. Соціологія : підручник / за ред. В.Г. Городяненка  –  3-є вид., доп. і перер. − К. : 
“Академія”, 2006. – 544с. 

3. Черниш Н.Й. Соціологія : підручник за рейтингово-модульною системою навчання 
/ Н.Й. Черниш. – 5-те вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2009. – 544 с. 

4. Щудло С.А. Соціологія. Курс лекцій:навчальний посібник / С.А. Щудло, Т.М. 
Романів, І.Л. Мірчук. – Вид. 2-е. – Дрогобич : Вимір, 2007. – 283 с. 
ДОДАТКОВА 

Журнали, збірники праць: 
5. Перепелиця М.П. Державна молодіжна політика в Україні (регіональний аспект) / 

М. П. Перепилицу. – К. : Український інститут соціальних досліджень, 
Український центр політичного менеджменту, 2001. – 242 с. 

6. Національні процеси в Україні: Історія і сучасність. Документи і матеріали. 
Довідник. У 2-х ч. / За ред. В.Ф. Панібудьласки. – К.: Вища школа, 1997. – Т.І. − 
583 с. – Т. 2 – 704 с. 

7. Про становище молоді в Україні: (Щодо підтримки молодої сім ї, посилення 
соціального захисту дітей та молоді у 2001-2006 рр.): Щоріч. доп. Президентові 
України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України /  Т.В. Безулік, А.І. 
Білий, Є.І. Бородін та ін. – К.: Гопак, 2006. – 360 с.  

8. Молодіжна політика: проблеми та перспективи. Збірник наукових праць /Ред. С. 
Щудло. П. Длугош. – Дрогобич – Перемишль : Швидкодрук, 2014. – Вип. 5. – 480 с. 

9. Сокурянская Л. Г. Студенчество на пути к другому обществу: ценностый дискурс 
перехода / Л.Г. Сокурянская. – Харьков: Харьковский национальный университет 
имени В.Н.Каразина, 2006. – 576 с.  

10. Скотна Н. Особа в розколотій цивілізації: освіта, світогляд, дії / Н. Скотна. – Львів: 
Укр. технології, 2005. – 384с. 

Інтернет-ресурси: 
11. Архів соціологічних даних Українського центру економічних і політичних 

досліджень імені Олександра Разумкова, м. Київ / [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу :  www.uceps.com.ua/|ukr/all/sociology  

12. Інформаційно-пошукова система з соціології / [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу :  www.pscw.uva.nl/sociosite/index/html   

13. Сайт Соціологічної асоціації Украни / [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  
www.sau.kiev.ua  

 
Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, науково-дослідна та самостійна 
робота. 
 
Методи і критерії оцінювання:  
– поточний контроль: активність на семінарських заняттях, виконання контрольних робіт 
та індивідуальних завдань. 
– підсумковий контроль: залік у сьомому семестрі. 
100-бальна шкала оцінювання. 
 
Мова навчання: українська. 
 
Кафедра: Правознавства, соціології та політології. 
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