
 
Соціологія освіти 
Тип дисципліни: 
 варіативна 
Семестр: сьомий 
Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: 
лекції – 9, семінарські заняття –18. 
Лектори:  к. ф. н., доцент Мірчук І.Л. 
Результати навчання: визначати та формулювати соціальну проблему, зокрема в освіті 
та соціально-педагогічній роботі; аналізувати взаємозв’язки суспільства та освіти, 
соціальної і педагогічної підсистем; оперувати соціологічною термінологією; 
застосовувати соціологічні знання для аналізу сучасних соціально-педагогічних та 
освітніх проблем; аналізувати структуру системи освіти, її елементи на напрями змін; 
аналізувати причини кризового стану сучасної освіти; аналізувати вплив освіти на 
стратифікаційні процеси в суспільстві; аналізувати та інтерпретувати соціологічну 
інформацію. 
Спосіб навчання: аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

- філософія  
- соціологія; 
- соціальні психологія; 
- педагогіка. 

Зміст навчальної дисципліни: Соціологія освіти як спеціальна соціологічна теорія. 
Становлення і розвиток соціології освіти як галузі соціологічного знання. Освіта як 
соціальний інститут.Суспільство і освіта: динаміка взаємодії.Система освіти як предмет 
соціологічного аналізу. Реформування освіти: причини, напрямки та соціальні ризики. 
Вища школа як об’єкт соціологічного аналізу. Управління у сфері освіти: соціологічний 
аналіз. Методологія та методика соціологічних досліджень проблем освіти. Педагогічна 
освіта України. 
Рекомендована література:  

ОСНОВНА 
Нормативні документи: 

1. Конституція України (Зі змінами від 08.12.2004 р.) // Відомості Верховної Ради. – 2005. 
– № 2. – 44 с.  

2. Закон України "Про вищу освіту"// Відомості Верховної Ради. −  2014. – № 20. – 134 с. 
[Електронний ресурс] –  Режим доступу:  http://zakon4.rada.gov.ua 

Підручники та посібники: 
3. Гавриленко І.М. Соціологія освіти // Соціологія культури: навч. посіб. / За ред О. М. 

Семашка, В. М. Пічі. – К.; Львів, 2002. – С. 85 – 105. 
4. Соціологія освіти: методичні матеріали до семінарських занять [для студентів вищих 

навчальних закладів] / Щудло Світлана, Мірчук Ірина – Дрогобич : Редакційно-
видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 
Франка, 2013. – 62 с. 

ДОДАТКОВА 
Журнали, збірники праць: 

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

6. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2010. – № 4. – 196 с.  
7. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2011. – № 1. – 200 с.  
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Інтернет-ресурси: 
8. Офіційний сайт МОН України / [Електронний ресурс] . − Режим доступу: 

http://www.mon.gov.ua   
9. Європейський освітній портал / [Електронний ресурс] . − Режим доступу: 

http://www.eu-edu.org  
10. Методичні матеріали кафедри правознавства, соціології та політології / [Електронний 

ресурс] . − Режим достпу: http://kpspddpu.ucoz.ua  
 
Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, 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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