


1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступень 

Характеристика 
навчальної 
дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчан 
ня 

 
Кількість кредитів – 

3 

Галузь знань 
26 Цивільна безпека 

 

 

Обов’язкова Спеціальність 

262 Правоохоронна 
діяльність 

 
 
Модулів – 1 

 
 
 
 

 
Освітній ступінь: 

Бакалавр 

Рік підготовки: 

2-й 
1- й, 
2- й 

Семестр 

 

 

 

Загальна кількість 

годин – 90 

3-й 
2- й, 
3- й 

Лекції 

20 год. 8 год. 

Семінарські 

20 год. 8 год. 

Самостійна робота 

50 год. 74 год. 

Вид контролю: залік 

 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни: підготовка фахівця із широким колом 

знань у галузі регулювання суспільних відносин, ознайомлення здобувачів 

вищої освіти з основними поняттями, якими оперує наука соціологія. 

Формування у них цілісної системи знань щодо норм та законів розвитку 

суспільства. Допомогти оволодіти навичками наукового аналізу, 

об'єктивного наукового підходу до проблем вивчення суспільних явищ; 

зрозуміти головні закони суспільства; під новим кутом зору побачити 

знайомі усім буденні стосунки між людьми та їх об'єднаннями. 

Завдання навчальної дисципліни – засвоєння основних 

закономірностей соціального розвитку; формування самостійного 

мислення, поглиблення навичок аналізу соціальних проблем; формування 

навичок розробки методів вирішення проблем регулювання суспільних 

відносин, наукового дослідження; розвиток загальної соціально-політичної 



культури курсантів та студентів. 

Перелік компетентностей, формування яких забезпечує вивчення 

навчальної дисципліни (з ОПП). 

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК6. Усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем. 

ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК10. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК11. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

Спеціальні компетентності: 

СК1. Усвідомлення функцій держави, форм реалізації цих функцій, 

правових основ правоохоронної діяльності; дотримання основних принципів 

реалізації правоохоронної функції держави. 

СК4. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань та навичок у професійній діяльності. 

СК5. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, 

аналізувати та узагальнювати правову інформацію з різних джерел. 

СК6. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, 

формулювати аргументовані висновки та рекомендації. 

СК12. Здатність систематизувати закономірності злочинності, 

визначати особу злочинця, причини і умови злочинності та її окремих видів, 

реалізовувати напрями і заходи її запобігання. 

Програмні результати навчання: 

ПРН1. Розуміти історичний, економічний, технологічний і культурний 

контексти розвитку правоохоронної діяльності. 

ПРН2. Організовувати культурний діалог на рівні, необхідному для 

ефективної професійної діяльності. 

ПРН3. Збирати необхідну інформацію з різних джерел, аналізувати і 

оцінювати її. 

ПРН4. Формулювати і перевіряти гіпотези, аргументувати висновки. 

ПРН6. Розуміти принципи і мати навички етичної поведінки, 

соціально відповідальної та свідомої діяльності у сфері правоохоронної 

діяльності. 

ПРН7. Здійснювати координацію діяльності суб’єктів забезпечення 

публічної безпеки і порядку, а також комунікацію з фізичними та юридичними 

особами з метою своєчасного реагування на кримінальні злочини, 

адміністративні правопорушення та події. 

Міждисциплінарні зв’язки: Теорія держави та права, Кримінологія, 

Запобігання та протидія домашньому насильству. 



3. Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Соціологія та її роль у суспільстві. 

Науковий статус соціології. Наука про загальні і специфічні закони та 

закономірності розвитку і функціонування соціальних систем. Соціологія – 

інтегруюча наука про суспільство. Структура соціального знання: 

теоретична соціологія; прикладна соціологія; емпіричні соціологічні 

дослідження. Функції соціології. Методи соціології. Соціологія в системі 

наук. Соціологія – складова частина загальної і професійної освіти 

майбутніх фахівців правознавства і правоохоронної діяльності. 

 

Тема 2. Історія соціологічних вчень. 

Передумови виникнення соціології. О.Конт – засновник соціологічної 

науки. Основні етапи розвитку соціологічної науки XIX –XX століть. 

Соціологічний позитивізм та його напрямки. Класична соціологія. 

Розуміюча соціологія М.Вебера. Інтегральна соціологія П.Сорокіна. Основні 

етапи розвитку вітчизняної соціологічної думки з середини ХІХ ст. до 

сьогодення. Соціальні, природознавчі, теоретичні передумови виникнення 

соціології, основи емпіричної бази соціології та їх методів пізнання. 

 

Тема 3. Суспільство як єдина соціальна система. 

Провідні концепції суспільства. Соціальна система та її основні 

елементи. Структура суспільства як сукупність соціальних дій, взаємодій, 

зв’язків, відносин, цінностей і норм. Людина і суспільство. Суспільство – 

соціокультурне об’єднання людей. Основні ознаки суспільства. Соціальні 

групи і спільності. Основні історичні детермінанти формування соціальних 

спільностей. Поняття «соціальна структура». Елементи соціальної 

структури. Соціальні інститути: типологія, функції. 

 

Тема 4. Статус, соціальна мобільність та стратифікація. 

Соціологія особистості як основна з спеціальних теорій. Соціологічні 

дослідження адаптації особистості. Теорія референтних груп, актуалізація її 

наукової розробки в сучасних умовах. Проблеми взаємодії особистості і 

суспільства. Основи рольової концепції особистості, соціальна структура 

особистості, типології особистості. Конфліктологія та соціалізація та 

сомоідентифікація людини. Теорії соціальної стратифікації (Р.Дерендорф, 

М.Вебер, П.Сорокін та ін.) ознаки стратифікації. Соціальна мобільність. 

Зміни соціального статусу соціальних верств в Україні – процес становлення 

соціальної структури нового типу. 

 

Тема 5. Соціологія родини та шлюбу. 

Визначення та завдання соціології молоді. Законодавчі акти у справах 

молоді в Україні та оцінка їх реалізації. Життя сім'ї, структура сім'ї, функції 

сім'ї. Нуклеарна і розширена сім'я. Форми шлюбу. Сімейні системи. 

Різновиди сім'ї. Аналіз функції сім'ї. Дошлюбна поведінка. 



Тема 6. Соціологія гендеру. 

Визначення поняття «Гендер» та його відміні від поняття «стать». 

Рівність та історія розвитку гендерної рівності. Проблематика та позитивні 

тенденції. Гендерна соціологія та її термінологія. Тенденції розвитку 

сучасної сім'ї. 

 

Тема 7. Соціологія політики та економіки. 

Поняття «соціологія політики» та «соціологія економіки» як галузі 

соціологічної науки. Основне завдання соціології політики та соціології 

економіки. Основні поняття соціології політики: влада, легітимність, 

держава. Спеціалізовані розділи соціології політики. Політика як соціальний 

фундаментальний інститут. Функції політики. Сучасні проблеми політичної 

соціології. Економіка, як базовий соціальний інститут. Поділ праці та 

економічна залежність. Тенденції у сфері зайнятості. Безробіття. 

 

Тема 8. Соціологія культур, освіти. Соціологія релігії. 

Закономірності функціонування культури в суспільстві. Типологія 

визначення культури. Основні функції культури. Інститути культури та 

культурні процеси. Розповсюдження культури в сучасному суспільстві. 

Основні поняття і категорії культури. Тенденції сучасної культурної ситуації, 

що склалась в Україні. Витоки соціології освіти і науки та причини 

зростання її ролі в сучасних умовах, її завдання і цілі. Предмет соціології 

освіти. Дослідження в соціології освіти. Соціологічні закономірності в галузі 

освіти. Соціальні функції освіти. Соціологія релігії та моралі. Різновиди 

релігії. Теорії релігії. Типи релігійних організацій.. 

 

Тема 9. Відхилена та нормована поведінка. 

Поняття «норми» та «конформної поведінки». Типологія нормованої 

поведінки. Девіації та девіаційна поведінка. Ступені порушення соціальних 

норм. Девіації в соціальних інститутах. Делінквентна та кримінальна 

поведінки. Поняття «аномії». Інститут злочинності. Професійна злочинність 

і злочинна кар’єра. 

 

Тема 10. Соціологія етносоціальних та національних відносин. 

Предмет етносоціології. Поняття етнос та етногенез. Етнічні процеси 

(об’єднуючі та роз’єднуючі). Формування народів та націй. Культурна 

єдність етносів. Особливості свідомості та самосвідомості народів. 

Ментальність. Націоналізм та інтернаціоналізм. Національні конфлікти: 

причини та наслідки. 

 

Тема 11. Соціологічні дослідження: методологія та методика. 

Поняття «соціологічне дослідження». Процес та методи 

соціологічного дослідження. Визначення проблеми і формування гіпотез. 

Форми соціологічного дослідження. Формування анкети та пошук 

респондентів, вибірка. Проведення анкетування та аналізу громадської 



думки. Інтерпретація і оприлюднення результатів дослідження. Соціологічні 

дослідження як складова емпіричної соціології. 

 

4. Структура навчальної дисципліни Соціологія 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усьо 

го 

у тому числі Ус 

ьог 

о 

у тому числі 

л с п с.р. л с п с.р 
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тема 1. Соціологія та 

її роль у суспільстві 

8 2 2  4 10 2   8 

Тема 2. Історія 

соціологічних вчень 

10 2 2  6 8  2  6 

Тема 3. Суспільство 

як 
соціальна система 

10 2 2  6 10 2   8 

Тема 4. Статус, 

соціальна 

мобільність та 
стратифікація 

8 2 2  4 10  2  8 

Тема 5. Соціологія 
родини та шлюбу 

8 2 2  4 6 2   4 

Тема 6. 
Соціологія гендеру 

8 2 2  4 8  2  6 

Тема 7. 
Соціологія 
політики та економіки 

8 2 2  4 8 2   6 

Тема 8. Соціологія 

культур, освіти. 
Соціологія релігії 

8 2 2  4 8    8 

Тема 9. Відхилена та 
нормована поведінка 

8 2 2  4 8  2  6 

Тема 10. Соціологія 
етносоціальних та 
національних відносин 

8 2 2  4 8    8 

Тема 11. 
Соціологічні 

дослідження: 
методологія та 

методика 

6    6 6    6 

Усього годин 90 20 20  50 90 8 8  74 



5. Теми семінарських занять 

(денна форма навчання) 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Соціологія та її роль у суспільстві 2 

2. Історія соціологічних вчень 2 

3 Суспільство, як соціальна система 2 

4 Статус, соціальна мобільність та стратифікація 2 

5 Соціологія родини та шлюбу 2 

6 Соціологія гендеру 2 

7 Соціологія політики та економіки 2 

8 Соціологія культури, освіти. Соціологія релігії 2 

9 Відхилена та нормована поведінка 2 

10 Соціологія етносоціальних та національних відносин 2 
 Разом 20 

 

Теми семінарських занять 

(заочна форма навчання) 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. Історія соціологічних вчень 2 

2. Статус, соціальна мобільність та стратифікація 2 

3. Соціологія гендеру 2 

4. Відхилена та                   нормована поведінка 2 
 Разом 8 

 
 

6. Самостійна робота 

(денна форма навчання) 

 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Соціологія та її роль у суспільстві 4 

2 Історія соціологічних вчень 6 

3 Суспільство, як соціальна система 6 

4 Статус, соціальна мобільність та стратифікація 4 

5 Соціологія родини та шлюбу 4 

6 Соціологія гендеру 4 

7 Соціологія політики та економіки 4 

8 Соціологія культур, освіти. Соціологія релігії 4 

9 Відхилена та нормована поведінка 4 

10 Соціологія етносоціальних та національних відносин 4 

11 Соціологічні дослідження: методологія та методика 6 



 Разом 50 
 

Самостійна робота 

(заочна форма навчання) 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Соціологія та її роль у суспільстві 8 

2 Історія соціологічних вчень 6 

3 Суспільство, як соціальна система 8 

4 Статус, соціальна мобільність та стратифікація 8 

5 Соціологія родини та шлюбу 4 

6 Соціологія гендеру 6 

7 Соціологія політики та економіки 6 

8 Соціологія культур, освіти. Соціологія релігії 8 

9 Відхилена та нормована поведінка 6 

10 Соціологія етносоціальних та національних відносин 8 

11 Соціологічні дослідження: методологія та методика 6 
 Разом 74 

 

7. Індивідуальні завдання 

 

Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання передбачено 

виконання домашньої контрольної роботи за визначеною тематикою. 

Крім того, з метою поглиблення знань із дисципліни, 

прищеплення     навичок     самостійної     роботи     з літературою 

пропонується виконання індивідуальних творчих завдань у вигляді 

написання наукових рефератів за визначеною тематикою. Реферати 

виконуються на основі самостійного вивчення рекомендованої 

літератури і законодавства, перелік яких не обмежує ініціативи 

здобувача вищої освіти і його можливостей у використанні більш 

широкого кола наукових досліджень. До літератури відносяться: 

першоджерела; підручники і навчальні посібники; наукові дослідження 

(монографії, наукові статті та ін.) З проблем, досліджених у наукових 

рефератах, курсанти та студенти можуть підготувати і виголосити 

доповіді під час проведення семінарських занять або засідань 

наукового курсантсько-студентського гуртка. 
 

8. Методи навчання 

Вибір методів навчання зумовлений характером пізнавальної 

діяльності курсантів та студентів та особливостями навчального процесу у 

вищій школі. Зокрема, для досягнення мети навчальної дисципліни, 

формування комплексу відповідних знань та вмінь застосовуються 

пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемно-пошуковий та 



дослідницький методи. 
 

9. Оцінювання результатів освітньої діяльності 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 балів з кожної 

навчальної дисципліни, які перераховуються в національну шкалу та шкалу 

оцінювання ЄКТС. 

Встановлюються: максимальні суми балів за виконання завдань у 

рамках аудиторної, самостійної роботи та модульної контрольної роботи - 

60 балів; 40 балів - за виконання завдань, винесених на підсумковий 

контроль. 

 
ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль Підсумковий контроль 

Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 

≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤ 100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е ≤100 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль Підсумковий контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна робота ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 
≤ 20 ≤ 40 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤ 100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е ≤100 

 

Здобувач вищої освіти, як додатковий здобуток за наукову роботу в 

межах навчальної дисципліни може отримати до 10 балів, при цьому 

загальна сума накопичувальних балів не повинна перевищувати 100. 

Оцінювання компетентностей здобувача вищої освіти з навчальної 

дисципліни та виставлення підсумкової кількості балів за аудиторну роботу 

здійснюється шляхом встановлення відповідного рівня знань за кожне 

навчальне заняття та виставлення балів від 3 до 5. Підсумкова кількість 

балів визначається, як сума всіх отриманих під час проведення навчальних 

занять балів розділена на кількість семінарських/практичних занять, 

передбачених тематичним планом у семестрі та помножена на коефіцієнт 

відповідності максимально можливого балу: 

ПК = 
∑ПК 

× КВ,    
КЗ 

де: 



ПК – підсумкова кількість балів за аудиторну роботу; 

∑пк – сума всіх отриманих балів за семінарські/практичні заняття; 

КЗ – кількість семінарських/практичних занять, передбачених 

тематичним планом за семестр; 

КВ – коефіцієнт відповідності максимально можливого балу (6 – для 

денної форми навчання; 4 – для заочної форми навчання). 

Здобувач вищої освіти може отримати «5» балів за умови, що він дуже 

добре орієнтується в матеріалі, приймав активну участь у занятті та надав 

повну відповідь на питання семінарського заняття, або на додаткове питання 

науково-педагогічного працівника, навів приклади, висловив та 

аргументував власну точку зору, або суттєво доповнював більше трьох разів 

відповіді колег, не допустивши помилок. Також у «5» балів може бути 

оцінено виступ з доповіддю або рефератом, які було підготовлено з 

використанням декількох джерел інформації, а під час виступу тему 

розкрито повно. 

Здобувач вищої освіти може отримати «4» бали за умови, що він 

достатньо добре орієнтується в матеріалі, приймає активну участь у занятті, 

доповнюючи колег, знає основні визначення та факти з теми семінарського 

заняття, надав правильну, але не зовсім повну відповідь, висловлює власну 

думку, але не може змістовно її аргументувати, йому складно навести 

приклади. Також у «4» балів може бути оцінено виступ здобувача з 

доповіддю або рефератом, які було підготовлено з використанням одного 

джерела інформації, а під час виступу тему розкрито не повно. 

Здобувач вищої освіти може отримати «3» бали за умови, якщо не 

приймає активної участі в семінарському занятті та не висловлює цікавості 

до матеріалу, йому складно дати визначення понять, відповідає 

фрагментарно та спутано, допускає помилки, не орієнтується у темі, власної 

думки не має, або висловлюючи її відмовляється аргументувати. Також у 

«3» балів може бути оцінено виступ здобувача з доповіддю або рефератом, 

які містять мізерний обсяг інформації, або застарілі данні. 

Під час навчальних занять на денній формі навчання науково- 

педагогічний працівник може поставити оцінку «2» (незадовільно). 

Незадовільна оцінка «2» ставиться за умови незнання здобувачем вищої 

освіти значної частини навчального матеріалу за змістом відповідної теми 

навчальної дисципліни, що міститься в основних рекомендованих 

нормативних та базових джерелах, допустив істотні помилки у відповідях на 

поставлені питання, виявив невміння застосовувати теоретичні положення 

під час розв’язання практичних задач, відмовився від відповіді та/або не 

вирішив практичне завдання. Незадовільна оцінка «2» потребує 

перескладання та в загальну суму накопичення балів не враховується. 

Підсумкова кількість балів за самостійну роботу з навчальної 

дисципліни визначається науково-педагогічним працівником, як сума 

отриманих здобувачем вищої освіти балів за всі види виконаних завдань, які 

передбачені відповідними методичними матеріалами із зазначенням балів за 

виконання кожної самостійної роботи відповідно до тематичного плану. 



Модульна контрольна робота є обов’язковою для здобувачів вищої 

освіти денної форми навчання. Кожна кафедра самостійно визначає і 

розробляє форму проведення модульної контрольної роботи, структуру 

завдань, систему та критерії оцінювання результатів їх виконання. До 

модульної контрольної роботи допускаються всі здобувачі вищої освіти. 

Умови допуску здобувача вищої освіти до складання підсумкового 

контролю: 

Для денної форми навчання: 

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36; 

- має не більше трьох невідпрацьованих пропусків; 
- має не більше трьох невідпрацьованих незадовільних оцінок за 

поточний контроль. 

Для заочної форми навчання: 

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36. 

З метою підвищення поточного рейтингу успішності здобувач вищої 

освіти має право перескладати аудиторну та самостійну роботу відповідно 

до графіку, встановленого науково-педагогічним працівником до 

підсумкового контролю і не більше двох пропусків та/або незадовільних 

оцінок у один робочий день. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного контролю 

накопичив менше 60 балів, зобов’язаний складати підсумковий контроль. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного контролю 

протягом семестру накопичив 60 балів, має можливість: 

- не складати підсумковий контроль і отримати накопичену кількість 

балів як підсумкову оцінку; 

- складати підсумковий контроль відповідно до розкладу. 
Недопущення здобувача вищої освіти до підсумкового контролю 

прирівнюється до незадовільної оцінки. Питання про недопущення 

здобувача вищої освіти до підсумкового контролю вирішує науково- 

педагогічний працівник та здійснює відповідний запис «не допущено» в 

заліково-екзаменаційної відомості. 

Здобувач вищої освіти, який недопущенний до складання підсумкового 

контролю, має право скласти його під час визначеного окремим графіком 

для ліквідації академічної заборгованості, попередньо досягнувши всіх умов 

допуску. 

Відсутність здобувача вищої освіти, який накопичив менше 60 балів за 

поточний контроль на підсумковому контролі без поважної причини 

прирівнюється до незадовільної оцінки. Такий здобувач вищої освіти має 

право скласти підсумковий контроль під час ліквідації академічної 

заборгованості визначеним окремим графіком. 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний попередити деканат/інститут про 

свою можливу відсутність на підсумковому контролі до його початку. 

Здобувач вищої освіти, який був відсутній на підсумковому контролі з 

поважних причин, які підтверджені відповідними документами, за рішенням 

декана факультету (директора інституту) може скласти пропущений 

підсумковий контроль у визначений деканатом час. 



Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного та 

підсумкового контролю сумарно накопичив менше 60-ти балів, допускається 

до повторного перескладання підсумкового контролю після закінчення 

екзаменаційної сесії, але до початку наступного семестру чи атестації. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами заліково-екзаменаційної 

сесії має академічну заборгованість з трьох і більше освітніх компонентів, 

відраховується з Університету. 

 
10. Критерії оцінювання знань на заліку 

Оцінка “відмінно”/ А – виставляється, якщо   здобувач   вищої 

освіти має   глибокі   і   системні   знання,   вміє   узагальнювати 

теоретичний матеріал, співвідносити загальні знання з конкретними 

ситуаціями; оволодів навиками аналізу, моделювання та адекватного 

оцінювання ситуації; обізнаний з науковими працями вітчизняних та 

зарубіжних фахівців в даній галузі; матеріал викладає логічно, 

послідовно, переконливо і аргументовано. 

Оцінка “добре”/ В, С – виставляється, якщо здобувач    вищої 

освіти показав достатній рівень знання курсу; надав правильні, але не 

зовсім повні визначення термінів; засвоїв основи аналітичного методу; 

допускає незначні неточності в розкритті окремих   теоретичних 

положень. 

Оцінка “задовільно”/ D, Е – виставляється, якщо здобувач вищої 

освіти в цілому засвоїв теоретичний матеріал курсу навчальної 

дисципліни, але декламує із деякими упущеннями при визначенні 

основних явищ та процесів; намагається висловити своє ставлення до 

проблемних питань, хоча і не зовсім аргументовано; вміє аналізувати 

набуті теоретичні знання і співвідносити їх з конкретними ситуаціями; 

викладає матеріал непослідовно, неточно, з наявними помилками. 

Оцінка “незадовільно”/ FX, F – виставляється, якщо здобувач 

вищої   освіти   виявив    слабкі    (відсутні)    знання    теоретичного 

матеріалу навчальної дисципліни; не зміг дати визначення основних 

категорій та явищ; відсутні знання основних   норм   і   визначень; 

матеріал викладається непослідовно, нелогічно, фрагментарно та з 

допущенням помилок. 

Оцінка А, В, С, D, E / “зараховано” – виставляється, якщо здобувач 

вищої освіти виявив достатньо повні знання матеріалу навчальної 

дисципліни;         вміє        узагальнювати теоретичний матеріал, 

співвідносити загальні знання   з   конкретними   ситуаціями,   дає 

правильні, хоча і не завжди повні відповіді на поставлені запитання; 

допускає неточності у розкритті окремих теоретичних   положень, норм 

та визначень. 

Оцінка “не зараховано”/ FX, F – виставляється, якщо здобувач 

вищої освіти виявив слабкі знання або повну неготовність щодо 

вивчення ним матеріалу навчальної дисципліни; не   зміг   дати 

визначення основних термінів та визначень; викладає матеріал 



непослідовно, нелогічно, фрагментарно, неточно, стисло; відсутня 

переконливість у викладенні матеріалу 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

За внутрішньою 

шкалою навчального 
закладу в балах 

За шкалою ECTS /За національною 

шкалою 

 Вноситься до відомості 

 екзамен Залік 

90 – 100 А/Відмінно  
 

А,В,С, D, Е 

/Зараховано 

82-89 В/Добре 

74-81 С/Добре 

64-73 D/Задовільно 

60-63 Е/Задовільно 

 

35-59 

FX/Незадовільно Не зараховано 

з можливістю повторного складання 

 

0-34 

F/Незадовільно Не зараховано 

з обов’язковим повторним курсом 

 
11. Питання для підсумкового контролю 

Перелік питань для підготовки до заліку 

 

1. Проаналізуйте передумови виникнення соціології. 

2. Структура соціологічної системи знання. 

3.  Розкрийте роль соціології в системі суспільних наук та в житті сучасного 

суспільства. 

4. Соціологічні закони: сутність, зміст та класифікація. 

5. Соціологічні категорії: поняття, специфіка, типологія та зміст. 
6.  Охарактеризуйте ідеї засновників соціології (О.Конт, Г.Спенсер, 

К.Маркс). 

7.  Охарактеризуйте соціологічні погляди Макса Вебера та Єміля 

Дюркгейма. 

8. Емпірична соціологія ХХ ст. (А.Кетле, Ч.Бут, Ф.Знавецький, У.Томас). 

9. Індустріальна соціологія ХХ ст. 
10. Теоретична соціологія ХХ ст. ( П.Сорокін, Р.Мер тон, Т.Парсонс). 

11. Соціологічна парадигми ХХ ст. (теорія соціального конфлікту, теорія 

соціального обміну, символічного інтеракціонізму). 



12. Розвиток соціології в Україні 

13. Охарактеризуйте цивільне суспільство. 

14. Проаналізуйте ознаки суспільства та держави та покажіть їх 

взаємозв’язок. 

15. Соціальний прогрес та модернізація. 

16. Світова система та цивілізація. 

17. Характеристика суспільства як соціальної системи. 

18. Зміст основних елементів суспільної системи. 

19. Зв'язуючи суспільної системи. 

20. Сутність процесу соціалізації. Основні етапи та стадії процесу. 

21. Характеристика сучасних моделей соціалізації. 

22. Побудування вибірки та стратегічний план дослідження. 

23. Взаємодія культури та економічних умов розвитку суспільства. 

24. Культура та технізація суспільства. 

25. Соціальне регулювання культурних процесів у суспільстві. 
26. Сутність категорії “соціальна дія”. 

27. Сутність поняття “соціальна взаємодія”. 

28. Характеристика соціальних відносин. 

29. Проаналізуйте роль соціальних відхилень у розвитку суспільства. 
30. Соціологічне вивчення процесів розвитку особистості. 

31. Соціальна поведінка. Норма та патологія. Відхилена (девіантна 

поведінка). 

32. Соціологічні підходи до пояснення злочинності. 

33. Особа злочинця. 

34. Класифікація злочинців. 

35. Соціальна корекція злочинної поведінки. 

36. Сутність соціального конфлікту. 

37. Класифікація, структура та закономірності спливання соціальних 

конфліктів. 

38. Форми та засоби вирішення соціальних конфліктів. 

39. Соціологія катастроф: типологія та їх особливості. 

40. Соціальні катастрофи та їх специфічні риси. 
41. Сутність та роль сім’ї та шлюбу як соціального інституту. 

42. Охарактеризуйте типи сімей та їх функції. 

43. Криза сім’ї як соціального інституту. 

44. Методи дослідження сім’ї. 

45. Механізми взаємодії людини та суспільства. 

46. Дослідження анти суспільної діяльності особи. 

47. Соціологічний аналіз структурних елементів особи. 

48. Соціологічні дослідження адаптації особи. 

49. Особа та колектив. 

50. Види та етапи соціологічного дослідження. 

51. Програма соціологічного дослідження: структура та її елементи. 

52. Культура в умовах суспільних реформ. 
53. Інтерв’ю як метод збору соціологічної інформації. 

54. Обробка та узагальнення соціологічної інформації. 



55. Стеження як метод збору соціологічної інформації. 

56. Аналіз документів як метод збору соціологічної інформації. 

57. Охарактеризуйте експеримент як метод збору соціологічної інформації. 

58. Специфіка проведення анкетування та структура анкети. 

59. Класифікація питань анкети та правила її складання. 
60. Розкрийте зміст основних етапів проведення соціологічного дослідження. 

 

12. Рекомендована література  
 

Базова  

 

1. Гончарук-Чолач Т. В., Джугла Н.В. Політична соціологія: навчальний посібник. 

Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр «Економічна думка ТНЕУ», 2018. 250 

с. 

2. Батаєва К., Бурлачук В., Головаха-Хікс І. Історія української соціології : 

навчальний посібник. Київ : Видавничий дім «Кондор», 2018. 392 с. 

3. Конспект лекцій з дисципліни «Соціальна структура суспільства» Укладач: 

Редькіна Г.М. Кам’янське : ДДТУ, 2016. – 120 с. 

4. Кузьменко Т. М. Соціологія : навч. посіб. Київ : Центра навчальної літератури, 

2019. 320 с. 

5. Курчаба Т. Соціологія : навч.-метод. посіб. Львів : ПП Сорока Т. Б., 2015. 183 с. 

6. Лукашевич М. П. Соціологія сім’ї: теорія і практика: навч. посібник. Київ : ІПК 

ДСЗУ. 2012. 186 ст. 

7. Перегуда Є.В. Соціологія: навчальний посібник. Київ : КНУБА, 2012. 140 с. 

8. Надибська О. Я., Дулгер В. В., Шмаленко Ю. І., Пальшков К. Є., Берендєєва А. І., 

Нівня Г. О., Варинський В. О. Соціально-гуманітарні пріоритети правоохоронної 

діяльності у контексті реформаційних процесів в Україні : колективна монографія. 

Одеса : РВВ ОДУВС, 2021. 224 с. 

9. Титаренко О. О. Соціологія : навчальний посібник. Київ : ВД «Дакор»,. 2020. 210 с. 

10. Горпинич О. В., Клименко О. Ю., Москаленко Л. М. Соціологія: навчальний 

посібник. Київ : ДУТ, 2019. 235 с. 

 

Допоміжна 

 

1. Аніщук, Н. В. Основи гендерного права України : підруч. Одеса : Фенікс, 2013. 

208 с. 

2. Гуменюк Л.Й. Соціологія: Хрестоматія (від першоджерел до сучасності): 

навчальний посібник. У 2-х томах. Львів : ЛьвДУВС, 2019. 

3. Рахманов О. А., Бульбенюк С. С., Манелюк Ю. М. Історія соціології (у 2-х кн.) : 

навчальний посібник. Київ : КНЕУ, 2017. 279 с. 

4. Безносов М. А., Дублікаш Т. Н., Литовченко А. Д. Основи політичної соціології. 

Навчальний посібник. Харків : ХНУ ім. В. Н.Каразіна, 2015. 

5. Підходи до класового аналізу. За ред. Е. О. Райта; переклад з англ. О. Симончук. 

Київ : Інститут соціології НАН України, 2019. 287 с. 

6. Стан сучасного українського суспільства: цивілізаційний вимір. За наук. ред. 

М.О. Шульги. Київ : Інститут соціології НАН України, 2017. 198 с. 



7. Теоретики світової соціології: життя та творчий спадок ; за ред. акад.. НАН 

України, проф.., д.е.н. В.Ворони. Київ : Інститут соціології НАН України, 2015. 

301 с. 

8. Уварова О.О. Права жінок та гендерна рівність : навчальний посібник. Київ, 

2018. 204 с. 

 

13. Інформаційні ресурси 

 

1. https://niss.gov.ua/ 
2. https://dif.org.ua/ 

3. http://www.nbuv.gov.ua/ 

4. http://odnb.odessa.ua/ 

5. https://razumkov.org.ua/ 

 

14. Тематика контрольних робіт з навчальної дисципліни 

 

Варіант. 1. 

Соціологічне опитування «Мовне середовище курсантів/студентів» 

Соціологічні закони: сутність, зміст та класифікація. 

Розвиток соціологічних думок у Середньовіччі. 

 

Варіант 2. 
Соціологічне опитування «Громадська думка курсантів/студентів про 

побутові проблеми та вплив побуту на навчання». 

Теоретична соціологія ХХ сторіччя (П.Сорокін, Р.Мертон, Т.Парсонс). 

Характеристика соціальних відносин. 

 

Варіант 3. 
Соціологічне опитування «Вплив стилю відносин на взаємовідносини в 

колективі». 

Проаналізуйте передумови виникнення соціології. Характеристика сучасних 

моделей соціалізації. 

 

Варіант 4. 
Соціологічне опитування «Відношення курсантів/студентів до обраної 

професії». 

Охарактеризуйте ідеї засновників соціології (О.Конт, Г.Спенсер, 

К.Маркс). 

Охарактеризуйте громадянське суспільство. 

 

Варіант 5. 

Соціологічне опитування «Відношення до моди». Соціологічні категорії: 

поняття, специфіка, типологія та зміст. 

Охарактеризуйте соціологічні погляди Макса Вебера та Еміля Дюркгейма. 

 

Варіант 6. 

https://niss.gov.ua/
https://dif.org.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://odnb.odessa.ua/
https://razumkov.org.ua/


Соціологічне опитування «Відношення до домашних тварин». Емпірична 

соціологія ХХ сторіччя (А.Кетле, Ч.Бут, Ф.Знавецький, У.Томас). 

Статус та статусні ролі. 

 
Варіант 7. 

Соціологічне опитування «Відношення до вживання нікотину, алкоголю та 

наркоманії». 

Соціологічна парадигми ХХ сторіччя (теорія соціального конфлікту, теорія 

соціального обміну, символічного інтеракціонізму). 

Розвиток соціології Україні. 

 

Варіант 8. 
Соціологічне опитування «Престиж обраної професії». Теоретична 

соціологія ХХ ст.. (П.Сорокін, Р.Мертон, Т.Парсонс). 

Проаналізуйте ознаки суспільства та держави та покажіть їх взаємозв’язок. 

 

Варіант 9. 

Соціологічне опитування «Проблема вибору майбутньої професії». 

Індустріальна соціологія ХХ ст. 

Соціальний прогрес та модернізація. 

 

Варіант 10. 

Соціологічне опитування «Відношення до народження дитини у родині 

курсантів/студентів». 

Структура соціологічної системи знання. 
Розкрийте роль соціології в системі суспільних наук та в житті 

сучасного суспільства. 

 

Варіант 11. 

Соціологічне опитування «Громадська думка курсантів/студентів про 

критерії вибору чоловіка або жінки». 

Розкрийте зміст основних етапів проведення соціологічного дослідження. 

Розвиток соціологічних думок у Давній Греції та Давньому Римі. 

 

Варіант 12. 

Соціологічне опитування «Комунікація курсантів/студентів». 

Класифікація питань анкети та правила її складання. 

Світова система та цивілізація. 

 

Варіант 13. 
Соціологічне опитування «Дослідження соціально-психологічного клімату 

групи». 

Характеристика суспільства як соціальної системи. 

Зміст основних елементів суспільної системи. 

 

Варіант 14. 

Соціологічне опитування «Відношення до реформ в Україні». 



Сутність процесу соціалізації. Основні етапи та стадії процесу. 

Побудування вибірки та стратегічний план дослідження. 

 

Варіант 15. 

Соціологічне опитування «Відношення до процесів демократизації в 

Україні». 

Сутність поняття «соціальна взаємодія» 
Взаємодія культури та економічних умов розвитку суспільства. 

 

Варіант 16. 

Соціологічне опитування «Ставлення населення до соціальних мереж» 

Соціальне регулювання культурних процесів у суспільстві. 

Сутність категорії “соціальна дія”. 

 

Варіант 17. 
Соціологічне опитування «Відношення населення до проблеми іноземних 

культурних впливів в Україні». 

Форми та засоби вирішення соціальних конфліктів. 

Соціологія катастроф: типологія та їх особливості. 

 

Варіант 18. 

Соціологічне опитування «Відношення населення до реклами». 

Культура та технізація суспільства. 

Проаналізуйте роль соціальних відхилень у розвитку суспільства. 

 
Варіант 19. 

Соціологічне опитування «Престиж професії правоохоронця». 

Особа злочинця. 

Соціологічне вивчення процесів розвитку особистості. 

 

Варіант 20. 

Соціологічне опитування «Відношення населення до фрілансу». 
Соціальна поведінка. Норма та патологія. Відхилена (девіантна поведінка). 

Соціологічні підходи до пояснення злочинності. 

 

Варіант 21. 
Соціологічне опитування «Проблема взаєморозуміння у колективі». 

Типи сім’ї. 

Сутність соціального конфлікту. 

 

Варіант 22. 

Соціологічне опитування «Соціальний портрет правоохоронця очами 

населення». 

Соціальна корекція злочинної поведінки. 

Класифікація, структура та закономірності спливання соціальних конфліктів. 

 

Варіант 23. 



Соціологічне опитування «Проблема виникнення конфліктів у родині». 

Соціальні катастрофи та їх специфічні риси. 

Сутність та роль сім’ї та шлюбу як соціального інституту. 

 

Варіант 24. 
Соціологічне опитування «Відношення населення до проблеми еміграції». 

Охарактеризуйте типи сімей та їх функції.  

Особа та колектив в соціології. 

 

Варіант 25. 
Соціологічне опитування «Релігія та її місце у суспільстві». 

Криза сім’ї як соціального інституту. 

Соціологічний аналіз структурних елементів особи. 

 

Варіант 26. 
Соціологічне опитування «Гендер в Україні».  

Методи дослідження сім’ї. 

Механізми взаємодії людини та суспільства. 

 

Варіант 27. 

Криза сім’ї як соціального інституту. 

Дослідження антисуспільної поведінки особи. 

Соціологічні дослідження адаптації особи. 

 

Варіант 28. 
Соціологічне опитування «Вивчення впливу глобалізації на суспільство 

України». 

Види та етапи соціологічного дослідження. 

Соціальний інститут культури. 

 

Варіант 29. 

Соціологічне опитування «Перспективи децентралізації в Україні». 

Соціологічний інститут економіки. 

Програма соціологічного дослідження: структура та її елементи. 

 

Варіант 30. 

Соціологічне опитування «Відношення молоді до книги». 

Культура в умовах суспільних реформ. 

Інтерв’ю як метод збору соціологічної інформації. 


