
Соціологія сім’ї 
Тип дисципліни: факультативний 
Семестр: Шостий 
Обсяг модуля: Загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години: 
лекції – 32, практичні – 32. 
Лектори: к. ю. н., доцент Копельців-Левицька Є.Д. 
Результати навчання:  

 Студент повинен знати:  основну соціологічну термінологію 
має основні соціологічні знання про різні видиструктур і суспільних установ, зокре
ма їх істотних елементах. 

 Студент повинен уміти правильно послуговуватися нормативними 
системами також обраними нормами і правилами зметою рішення конкретної задач
і з області соціології 

 Студент повинен уміти взаємодіяти і працювати в групі, приймаючи вній різні ролі 
та аналізувати різні соціальні відхилення.  

Спосіб навчання: аудиторне 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 

Соціологія. 
Психологія.  
Правознавство. 

Зміст навчальної дисципліни: 
Сім’я як об’єкт соціологічного аналізу.Виникнення та розвиток соціології сім’ї. 
Сім’я як соціальний інститут, її місце в суспільстві. Історичні тенденції розвитку сімейно-
шлюбних відносин. Форми сім’ї. Макросоціальні явища та сім’я. Соціальні функції 
сучасної сім’ї та тенденції їх змін. Сім’я в системі мікросоціальних структур 
Етапи формування шлюбно-сімейних відносин та життєві цикли сім’ї. Метод дослідження 
життєвого циклу сім’ї. Сім’я та особистість. Міжособові відносини в родині. Методи 
соціологічного дослідження сімейної поведінки. Гендерні ролі та нерівність жінки в сім’ї 
та суспільстві. Сім’я та професійна діяльність жінок. 
Рекомендована література: 
А) основна: 

Піча В. Соціологія сім’ї. Матеріали до лекцій з курсу «Соціологія».  /В. Піча. – Львів, 
1995. 

Руденко Т. Головні концепції сім’ї в різних методологічних орієнтаціях /Т. Руденко // 
Гуманітарні науки і сучасність. – К., 2001. 

Соціологія сім’ї : підручник / М.П. Лукашевич , Ф.Ф. Шандор . – К. : Знання , 2013 . 
— 22 3 с. — (Вища освіта XXI століття). 

Сімейний кодекс України. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», – 2005. – 29.  
Назустріч сім’ї. Збірник кращих практик дружніх до сім’ї ініціатив : аналітичне 

дослідження / за заг. ред. : Н. Світайло, А. Костенко, Ю. Савельєвої. – Суми : Сумський 
державний університет, 2011. – 57 с. 

Підготовка сім’ї до народження дитини в Україні : навчальний посібник / під ред. Н. 
Я. Жилки. – К. : Сім’я від А до Я, 2006. – 160 с. 
Б) додаткова: 

Войтович P. Сучасна українська сім’я як об’єкт соціальної роботи / P. Войтович // 
Гуманітарні та соціальні науки : матеріали ІІ Міжнародної конференції молодих вчених 
HSS-2010, 25–27 листопада 2010 року, Україна, Львів. – Львів : Видавництво Львівської 
політехніки, 2010. – С. 266–267. – C. 43.  

Демиденко Т. Сім’я як соціальна і педагогічна система / Т. Демиденко // Науковий 
вісник Ужгородського університету. Педагогіка. Соціальна робота. – 2008. – Вип. 15. – С. 
51–52. 



Жилінкова І. Особливості законодавчих конструкцій сімейно-правових договорів / І. 
Жилінкова // Вісник Академії правових наук України. – 2011. – № 1. – С. 85–94 

Козаченко О. О. Сучасна українська багатопоколінна сім’я : занепад чи розквіт? / О. 
О. Козаченко // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – 2010. – Вип. 4. – С. 
246–253. 
Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота 
Методи і критерії оцінювання:  
Поточний контроль (60%): відповіді на семінарських заняттях, виконання рефератів та 
індивідуальних завдань. 
Підсумковий контроль (40%, письмовий колоквіум). 
Мова навчання: українська 
Кафедра: правознавства, соціології та політології 


