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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

3  

Галузь знань 

05 – соціальні та 

поведінкові науки 
(шифр і назва) 

 

Нормативна 

Модулів – 1 

Спеціальність: 054 - 

Соціологія 
                          (шифр і назва) 
 

 

 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 2  3-й -й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання -

презентація/есей 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –  90 

5-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 2,625 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

 

 16 год.  год. 

Практичні, семінарські 

  32 год.  год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

 42 год.  год. 

Індивідуальні завдання:  

20 год. 

Вид контролю:  

 іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

- для денної форми навчання – 48 год. : 42 год. = 1,143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою є розвиток загальних та фахових компетентностей студентів у 

ділянці розкриття процесу формування загальної соціологічної теорії 

посткласичного та постнекласичного різновидів, а також вироблення 

практичних навичок інтерпретації сучасних соціальних процесів і явищ в 

українському суспільстві із врахуванням теоретичних надбань соціологічної 

посткласики та постнекласики. 

 

Завдання:  

- чітко уявляти структуру соціологічного знання та етапи розвитку соціології; 

- розкривати взаємозв’язок складових структури та наповненість кожного 

етапу розвитку соціології; 

- розуміти поділ сучасного соціологічного знання на дві головні складові – 

посткласичну та постнекласичну метапарадигми; 

- виокремлювати сукупність аксіологічних ядер, властивих головним 

метапарадигмам сучасних соціологічних теорій; 

- здійснювати їхній порівняльний аналіз; 

- з’ясовувати міру і можливості застосування теоретичних положень 

сучасних соціологічних метапарадигм до аналізу українського 

суспільства. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

суть, етапи і напрямки  формування сучасних соціологічних теорій як у 

світовій, так і у вітчизняній соціології; характер відображення в них новітніх 

соціокультурних процесів к. ХХ – поч. ХХІ ст.; особливості, межі і можливості 

використання соціологічних теорій сучасності для вироблення 

методологічного фундаменту і теоретичного осмислення соціокультурних 

процесів і явищ українського сьогодення; основні зміни, що відбулися у 

розвинутих країнах світу в останній чверті ХХ – на поч. ХХІ ст.; чинники, що 

зумовили перехід від індустріального (модерного) до постіндустріального 



(постмодерного) типу суспільства; характерні риси обох типів соціумів; причини 

появи, суть і наслідки глобалізаційних процесів як найбільш значних 

соціокультурних процесів цієї доби, що призводять до формування людства як 

світової системи. У студента мають сформуватися структуровані знання тих 

теоретичних напрацювань зарубіжних і вітчизняних соціологів, в яких знайшли 

відображення вище зазначені процеси і явища; 

 вміти: 

класифікувати сучасні соціологічні теорії та обирати з них ті, які є 

релевантними для написання їхніх курсових робіт; виокремлювати 

аксіологічні ядра посткласичної та постнекласичної метапарадигм; 

формулювати теоретичні положення з обраного напряму арсеналу сучасного 

соціологічного знання відповідно до тем курсових робіт; визначати та 

аналізувати передумови виникнення нових типів суспільств наприкінці ХХ ст. – 

на початку ХХІ ст., особливості змін характеру виробництва та капіталу, суть і 

зміст впливу цих процесів на докорінні зміни соціальної структури суспільства 

та на повсякденні життєві практики індивідів, знаходити взаємозв’язок між 

економічною, політичною і культурною сферами та відстежувати засобами 

соціології перебіг процесу перетворення культури на домінантний чинник 

сучасного суспільного розвитку; адаптувати теоретичні положення зарубіжних 

посткласичних і постнекласичних теорій до емпіричного аналізу 

соціокультурних, соціально-економічних та соціально-політичних реалій 

сучасної України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Структура сучасного соціологічного знання та 

місце в ній соціологічної посткласики 

 

Тема 1. Структура соціологічного знання та його головні класифікації. 

Етапи розвитку соціологічного знання. Типи класифікацій соціологічного 

знання: від зародження до сучасності. Головні класифікації соціологічного 

знання у світовій соціологічній думці. Парадигмальний підхід до класифікації 

соціологічного знання. Поняття «парадигма» і «метапарадигма», їхнє 

співвідношення. Основні соціологічні метапарадигми та місце в них сучасних 

соціологічних теорій класичного і некласичного різновидів.  

 Тема 2. Типи суспільств в історико-соціологічній перспективі та 

становлення і розвиток глобалізованого людства. Аграрне (традиційне), 

індустріальне, постіндустріальне суспільства та їхні специфічні особливості. 

Риси трьох типів суспільств у порівняльному контексті. Постіндустріальні 

суспільства, їхня специфіка та прикметні риси. Постіндустріалізм як втілення 

Західного проекту. Поява і розгортання глобалізаційних процесів як причина 

виникнення нового типу соціуму. Глобалізація: суть, причини появи і наслідки. 

Вплив глобалізації на формування людства як світової системи. Глобалізація і 

Україна. 

Тема 3. Посткласична метапарадигма та її основні складові 

Класична, неокласична і посткласична метапарадигми, їхні складові та 

головні сутнісні риси. Взаємозв»язок сучасних посткласичних теорій з 

надбаннями соціологічної позитивістської класики. Поняття «аксіологічне ядро» 

соціологічної теорії. Аксіологічні ядра посткласичних теорій: теорій 

індустріального суспільства, теорій постіндустріального суспільства (Д. Белл), 

теорій глобалізації (Е. Гідденс, Н. Смелзер, У. Бек). Перехід від аналізу 

суспільств до аналізу людства, що глобалізується, – головний зміст 

кардинальних змін предмету соціологічного теоретизування останньої чверті ХХ 

– поч. ХХІ ст. Можливості і межі застосування теоретичних положень 

посткласики до соціологічного аналізу сучасного українського суспільства. 

 

Змістовий модуль 2. Постнекласична метапарадигма сучасного 

соціологічного знання 

 

Тема 4. Соціологічна постнекласика та її загальні характеристики. 

Порівняльний аналіз класичного і некласичного світогляду, світорозуміння та 

світосприйняття. Суспільство в його некласичних обрисах. Порівняння головних 

осьових принципів аналізу суспільств у сучасних класичній та некласичній 

версіях. Переваги і недоліки постнекласичних уявлень стосовно соціуму. 



Некласична група теорій та її метапарадигми (некласична і постнекласична). 

Аксіологічні ядра постнекласичних теорій: інтегративної та постмодерної 

парадигм (Дж. Рітцер, Е. Гіденс, П. Бурдьє, Ю. Хабермас), діяльнісно-

активістських теорій (А. Турен, П. Штомпка), постмодернізму і 

постструктуралізму (П. Бергер, Н. Луман), феміністської соціології. 

Тема 5. Постмодерне суспільство та його головні візії. Домодерне, 

модерне і постмодерне суспільства в історії людства та їхні специфічні 

особливості. Місце доби постмодерну в соціокультурному розвитку людства. 

Співвідношення модерну і постмодерну: соціальні кореляції. Постмодерний 

модерн (В. Вьольш). Становлення й особливості соціології постмодерності. 

Головні категорії постмодерністського дискурсу: постмодерн, постмодерність, 

постмодернізм. Основні теоретичні положення теорій поміркованого (Ф. 

Джеймісон) і радикального (Ж. Бодрійяр) постмодернізму. Застосування 

положень теорій постмодерного суспільства до аналізу соціокультурних реалій 

сучасного українського суспільства. Критерії постмодерних кондицій України. 

Тема 6. Пізнавальні можливості соціологічного конструктивізму. П. 

Бергер і Н. Луман про поняття соціальної конструкції як процесу, завдяки якому 

люди надають світу сенс. Соціальний конструкт: суть, визначення, типи. 

Соціальна реальність як результат повсякденних комунікативних практик та 

конструювання значень і символів. Соціальна реальність та її різновиди. 

Доповнена реальність – продовження віртуальної реальності сьогодення (на 

прикладі Інтернету). Соціальні конструкти та їхнє вивчення засобами соціології. 

Контент-аналіз, дискурс-аналіз, фрейм-аналіз та їхнє використання в соціології 

(включно із написанням курсових робіт студентами). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 
л п лаб. інд. с. 

р. 

л п лаб. інд. с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Змістовий модуль 1. Структура сучасного соціологічного знання та 

місце в ній соціологічної посткласики  

Тема 1. 

Структура 

соціологічного 

знання та його 

головні 

класифікації 

 2 4   5       

Тема 2. Типи 

суспільств в 

історико-

соціологічній 

перспективі та 

становлення і 

розвиток 

глобалізованого 

людства 

 2 4   5       

Тема 3. 

Посткласична 

метапарадигма та 

її основні 

складові 

 4 8   11       

Змістовий модуль 2. Постнекласична метапарадигма  

сучасного соціологічного знання 

Тема 4. 

Соціологічна 

постнекласика та 

її загальні 

характеристики 

 2 4   5       

Тема 5. 

Постмодерне 

суспільство та 

його головні візії 

 3 6   8       

Тема 6. 

Пізнавальні 

можливості 

 3 6   8       



соціологічного 

конструктивізму 

ІНДЗ (кількість 

завдань) 

            

Усього годин   16 32   42       

 

5. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Класична група соціологічних теорій та метапарадигми, які 

її складають (згідно з поглядами Г. Зборовського) 

2 

2. «Перша», «друга» і «третя соціологія» П. Штомпки. 2 

3. Доіндустріальне, індустріальне та постіндустріальне 

суспільство в характеристиці Д. Белла 

2 

4. У. Бек про глобалізацію та її результат – людство як світову 

систему 

2 

5. Аксіоматичне ядро теорії постіндустріального суспільства 

(за концептуальною схемою Д. Белла) 

2 

6. Головні осьові принципи дослідження постіндустріального 

типу суспільств у працях Ф. Фукуями та Р. Інглегарта 

2 

7. Соціологія глобалізації в уявленнях Е. Гіденса, У. Бека та 

Н. Смелзера  

2 

8. Основні положення соціології глобалізації (за працями М. 

Буравого) 

2 

9. Загальна характеристика аксіоматичних ядер 

постнекласичних теорій Дж. Рітцера, З. Баумана, П. 

Бурдьє 

2 

10. Аксіоматика діяльнісно-активістських теорій (А. Турен, 

П. Штомпка) 

2 

11. Місце доби постмодерну в соціокультурному розвитку 

людства 

2 

12. Соціологічний постмодернізм та його головні положення 2 

13. Людина і суспільство, світ і наука у поглядах 

постмодерністів 

2 

14. Конструювання соціальної реальності (Н. Луман, П.  

Бергер) 

2 

15. Соціальний конструктивізм та його принципові 

положення 

2 

16 Сучасне українське суспільство та його постіндустріальні 

і постмодерні характеристики 

2 



 Усього годин 32 

 

6. Теми практичних занять (немає) 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

                                                                                  

7. Теми лабораторних занять (немає) 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Структура соціологічного знання та його головні 

класифікації 

5 

2. Типи суспільств в історико-соціологічній перспективі та 

становлення і розвиток глобалізованого людства 

5 

3. Посткласична метапарадигма та її основні складові 11 

4. Соціологічна постнекласика та її загальні 

характеристики 

5 

5. Постмодерне суспільство та його головні візії 8 

6. Пізнавальні можливості соціологічного конструктивізму 8 

 Разом  42 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Індивідуальні завдання 
 

До індивідуальних науково-дослідних завдань (ІНДЗ) для студентів 3 к. 

відноситься насамперед підготовка кожним студентом усної презентації чи 

письмового есею на обрану тему та його представлення на семінарських 

заняттях. Перелік тем надається викладачем на перших заняттях; староста 

академгрупи формує таблицю із зазначенням обраної теми та графіку 

проведення усних презентацій / надання викладачеві письмових есеїв. Правила 

підготовки презентацій / есеїв надано у п. 13.1 цієї програми. 

 Іншим різновидом ІНДЗ є пояснювальна записка з обґрунтуванням  

методологічної основи курсової роботи у вигляді сукупності певних 

теоретичних положень, на яких базується розкриття обраної наукової 

проблеми. Правила підготовки цього різновиду ІНДЗ надано у п. 13.2 цієї 

програми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Методи навчання 

                                                                                                    

Використовуються такі методи навчання:  

 

а) словесні – виклад основних положень теми з їхнім наступним обговоренням, 

виокремлення головних понять теми, презентація головних теоретичних 

положень теми та дискусія навколо них; 

б) наочні – ілюстрування навчального матеріалу таблицями, схемами та 

графіками у вигляді поступового наповнення запропонованих викладачем форм, 

схематична організація навчального матеріалу кожної теми; 

в) практичні – виконання практичних науково-дослідних завдань, що передбачає 

організацію навчальної роботи для отримання нових знань, перевірки певних 

наукових гіпотез на рівні соціологічних досліджень; опис, узагальнення та аналіз 

соціологічної інформації; формування вмінь і навичок інтерпретації результатів 

досліджень різноманітних об’єктів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Методи контролю 

 

До методів поточного контролю засвоєння знань студентами протягом 

семестру належать: 

- письмова контрольна робота за матеріалами 1 і 2 змістових модулів 

(максимальна оцінка за контрольну роботу становить 15 балів); 

- усна презентація або письмовий есей як різновид індивідуального науково-

дослідного завдання на довільно обрану студентами тему (максимально 10 

балів); 

- участь у дискусіях (максимально 10 балів із врахуванням навчальної 

активності студентів на семінарських заняттях); 

- представлення пояснювальної записки із обґрунтуванням теоретичних 

положень для написання курсової роботи (15 балів максимум). 

Сумарно всі види поточного контролю під час семестру дають максимально 

50 балів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 відмінно    

 

зараховано 
81-89 

добре  
71-80 

61-70 

задовільно  
51-60 

* 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

* 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

* кількість  балів  для  оцінок  «незадовільно» визначається  Вченими  радами  

факультетів  або  кафедрами,  які  забезпечують   викладання  відповідних  

дисциплін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Методичне забезпечення 

 

13.1. ПРАВИЛА 

підготовки і оформлення презентацій  

з нормативної навчальної дисципліни  

«Сучасні соціологічні теорії» 

для студентів 3 к. програми підготовки бакалаврів  

(2018/2019 навч. р.) 

 

13.1.1. Загальні вимоги 

Презентація статті чи уривка із праць відомих науковців-соціологів має 

надати викладачеві уявлення про навички і вміння студента реферувати 

науковий текст. Презентація / есей є одним із різновидів індивідуальних науково-

дослідних завдань для студентів 3 к. програми  підготовки бакалаврів. 

Презентації можуть бути у вигляді: 

а) письмового тексту; 

б) презентації у форматі Power Point p з її проекцією на екран.   

Якщо презентація здійснюється усно чи письмово, за допомогою 

паперового тексту, то студент, який її представляє, має заздалегідь подбати про 

розмноження  цього тексту  в розрахунку не менше ніж 1 копія на 2 студентів 

академгрупи. Для цього він може звернутися до лаборантів кафедри, які 

допоможуть у тиражуванні тексту. Загальний обсяг презентації не повинен 

перевищувати 2 стор., а текст має бути набраним12 або 14 кеглями. 

Якщо презентація здійснюється у вигляді проекції тексту на екран за 

допомогою програми Power Point, то студент має заздалегідь подбати про 

належну підготовку: на перерві взяти на кафедрі мультимедійний проектор, 

комп’ютер і екран, перенести їх до аудиторії, під’єднати до мережі та встановити 

свою флешку із презентацією чи зкопіювати її на Робочий стіл комп’ютера. 

На початку першої сторінки чи слайду слід зазначити ПІБ студента і шифр 

групи. Під цим – повні вихідні дані опрацьованого уривка/розділу чи статті: 

- для колективної монографії: автор, ініціали. Назва уривка чи розділу // 

Назва монографії. – Місто, видавництво, рік видання. – Стор. …-…; 



- для статті: автор, ініціали. Назва статті // Назва часопису. – Рік видання. 

- №. – Стор. …-… . 

УВАГА! Якщо розділ чи стаття належить зарубіжному вченому, слід зазначити 

після вихідних даних у дужках рік видання закордонного оригіналу. 

13.1.2. Структура презентації / есею 

Структурно презентація / есей складається з 4 частин: 

1) короткий тезовий виклад головних положень/думок автора; 

УВАГА! Якщо презентуються праці відомих вчених, то її слід робити за такими 

позиціями: 

- ПІБ та назва праці; 

- терміни, які використовує автор; 

- осьовий принцип його аналізу сучасного суспільства; 

- типи суспільств, які він виділяє; 

- головні положення його концепції; 

2) порівняння поглядів автора із позиціями інших вчених-соціологів, праці 

яких студенти вже вивчали; 

3) розкриття того, як зазначені положення/думки можуть (чи не можуть) бути 

використані для вивчення сучасного українського суспільства (бажано 

проілюструвати конкретними прикладами: даними статистики, 

проведеними в Україні соціологічними дослідженнями тощо); 

4) власна думка студента щодо наведених міркувань, а також формулювання 

своєї позиції та аргументація на її користь.    

Кожна презентація надсилається на дві електронні адреси: викладачеві-

лектору і викладачеві, який проводить семінарські заняття, а також розміщується 

старостою групи в окремій, спеціально створеній спільній електронній папці 

академгрупи із зазначенням назви предмету і року його вивчення. Власне 

матеріали презентацій студентів і виклад лектора становлять базу для підготовки 

до контрольної роботи, обґрунтування теоретичних основ курсової роботи та 

іспиту у 5 семестрі. 

Електронна адреса проф. Черниш Наталії Йосипівни: 

chernysh.nataliya@gmail.com 

mailto:chernysh.nataliya@gmail.com


13.2. ПРАВИЛА 

підготовки пояснювальної записки 

із обґрунтуванням методологічної основи курсової роботи 

Оскільки навчальний план підготовки студентів бакалавріата на 3 к. 

вимагає написання курсової роботи та її представлення і захист наприкінці 

навчального року, методично доцільним у 5 семестрі є спільна підготовча робота 

студентів, наукових керівників і викладача предмету «Сучасні соціологічні 

теорії». Вона має бути спрямована на (1) уточнення теми курсової роботи; (2) 

увиразнення теоретичного напрямку / теорії / концепції, положення яких 

складатимуть теоретичну базу написання курсової роботи; (3) адаптацію 

обраних теоретичних положень до аналізу українських реалій; (4) розробку 

соціологічної моделі дослідження обраної проблеми; (5) розробку програми 

соціологічного дослідження обраної теми включно з методологічною частиною, 

яка передбачає теоретичну інтерпретацію та практичну операціоналізацію 

головних понять курсової роботи; (6) обґрунтування методів дослідження. 

Відповідно до цих вимог кожен студент після затвердження теми курсової 

роботи і під час опанування матеріалом навчальної дисципліни «Сучасні 

соціологічні теорії» здійснює консультації із науковим керівником і викладачем 

предмету, пропонуючи релевантний теоретичний підхід в якості методологічної 

основи курсової роботи.  

Наступним кроком є формулювання понятійно-категоріального апарату 

дослідження із визначенням головних понять курсової роботи. Ці визначення 

можуть належати автору / авторам відібраного підходу (і тоді студент зазначає, 

в якій праці вони містяться і як саме автор / автори визначають ці поняття) або 

можуть бути формульованими  самим студентом в межах обраного підходу. 

Далі наступає черга представлення студентом низки теоретичних 

положень, які конкретизують пізнавальні можливості цього підходу у 

дослідженні певних соціальних процесів і явищ. Вони можуть бути відібраними 

студентами безпосередньо із першоджерел та матеріалу лекційних занять, а 

також із хрестоматій, навчальних посібників, наукових публікацій і визначати 

суть підходу, його аксіоматичне ядро.  



Після виконання цієї процедури студент адаптує обрані теоретичні 

положення до аналізу матеріалу своєї теми, яка зазвичай торкається українських 

реалій і має специфічні особливості. До прикладу, якщо темою курсової роботи 

обрано європейські цінності представників сучасного українського суспільства, 

то для дослідження цієї теми як базові можуть бути використані концепція 

цінностей Р. Інглегарта або методика Ш. Шварца. Водночас для аналізу 

європейських цінностей українських громадян більш релевантною є концепція 

медіанних європейських цінностей українського соціолога Є. Головахи. Тому 

конкретизація положень західних авторів має бути доповнена положеннями 

праць провідних вітчизняних соціологів стосовно реалій України. Спираючись 

на них, студент формулює означення головних понять свого дослідження та 

здійснює перелік теоретичних положень в якості методологічної основи своєї 

курсової роботи у вигляді детально структурованої соціологічної моделі. 

Надалі це допоможе студенту у розробці методологічної частини його 

програми соціологічного дослідження, яка містить такі складові, як теоретична 

інтерпретація головних понять курсової роботи і практична операціоналізація з 

виділенням конкретних маркерів / показників, за допомогою яких вони можуть 

бути виміряні. Студент має пам’ятати, що теоретична інтерпретація понять не 

може зводитися до їхніх означень ВЗАГАЛІ, а має бути здійснена в межах 

обраного теоретичного напрямку. Операціоналізація понять може бути 

представлена студентом в одному із трьох варіантів: схематичному, текстовому 

або табличному і налічувати щонайменше чотири рівні соціологічного аналізу. 

Відповідно до цього студент обирає і аргументує використання методів 

свого емпіричного дослідження. Зазвичай ним можуть бути запропоновані 

класичні кількісні або якісні методи, але також і новітні методики (до прикладу, 

візуальні методи чи процедура тріангуляції методів, що передбачає їхнє 

поєднання). 

Свою пояснювальну записку кожен студент надає викладачеві наприкінці 

семестру; вона проходить обговорення на підсумкових семінарських заняттях і 

завершується виставленням оцінки.  
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15. Інформаційні ресурси 

Часописи 

Часописи вітчизняні 

1. Соціологія: Теорія, методи, маркетинг. 

2. Вісник Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. 

Соціологія. 

3. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 

4. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 

Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, 

методи. 

5. Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська 

академія». Соціологічні науки. 

6. Український соціологічний журнал. Наукове та інформаційне видання. 

 

Часописи зарубіжні 

 

1. American Journal of Sociology (США). 

2. American Sociological Review (США). 

3. British Journal of Sociology (Велика Британія). 

4. Canadian Journal of Sociology (Канада). 

5. Cultural Sociology (Міжнародний). 

6. Current Sociology (Міжнародний). 

7. European Journal of Sociology (Міжнародний). 

8. European Sociological Review (Міжнародний). 

9. International Review of Sociology (Міжнародний). 

10. Electronic Journal of Sociology (Міжнародний). 

11. Sociological Methods and Research (Міжнародний). 

12. Sociological Quarterly (Міжнародний). 

13. Sociological Research Online (Міжнародний). 

14. Teaching Sociology (Міжнародний). 

15. Theory, Culture, and Society (Міжнародний). 

16. СОЦИС (Социологические исследования) (Россия). 

17. Социология. Научно-теоретический журнал (Республика Беларусь). 

18. Nova Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne (Республіка Польща). 

 

 

 

 



Доступ до професійних баз даних, інформаційно-довідкових та пошукових 

систем 

 

1. Електронна бібліотека Інституту соціології НАН України. Режим 

доступу: i-soc.com.ua/institute/el_library 

2. Дослідження та архів даних соціологічної групи «Рейтинг». Режим 

доступу: www.ratinggroup.ua 

3. Опитування та публікації Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька 

Кучеріва. Режим доступу: www.dif.org.ua 

4. Банк даних Київського міжнародного інституту соціології. Режим 

доступу: www.kiis.com.ua 

5. Довідково-інформаційний портал Sociosite. Режим доступу: 

www.sociosite.net 

6. Інформаційний і пошуковий портал з соціальних наук Social Science Hub. 

Режим доступу: www.sshub.com 

7. Science Information Gateway (SOCIG). Режим доступу: www.sosig.ak.uk 

8. Liens Socio. Режим доступу: http://www.liens-socio.org 

9. Socioland. Режим доступу: www.sozioland.de 

10. Каталог програмного забезпечення і баз даних для соціологів. Режим 

доступу: 

http://www.stat.washington.edu/raftery/Research/Soc/soc_software.html 

11. Міжнародна база даних ЮНЕСКО з соціальних наук (інституції, 

персоналії). Режим доступу: DARE: 

www.databases.unesco.org/dare/form.html 

12. Бази даних наукової періодики і книг. Режим доступу: www.jstor.org; 

www.ebsco.com 

13. Бази даних з досліджень молоді. Режим доступу: http://www.ESPAD.org; 

http://www.HBSC.org 

14. Архів Європейського соціального дослідження. Режим доступу: 

http://ESS.nsd.uib.no 

 

 

Розробник: 

д.с.н., проф. _____________________________________Черниш Н.Й. 

 

http://www.ratinggroup.ua/
http://www.dif.org.ua/
http://www.kiis.com.ua/
http://www.sociosite.net/
http://www.sshub.com/
http://www.sosig.ak.uk/
http://www.liens-socio.org/
http://www.sozioland.de/
http://www.stat.washington.edu/raftery/Research/Soc/soc_software.html
http://www.databases.unesco.org/dare/form.html
http://www.jstor.org/
http://www.ebsco.com/
http://www.espad.org/
http://www.hbsc.org/
http://ess.nsd.uib.no/

	РОБОЧА ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
	1. Опис навчальної дисципліни

