Завдання на час карантину з 3 квітня по 24 квітня
Лекції
9.04 «Соціологія особистості»
16.04«Соціологія особистості»
23.04«Соціологія молоді»

Семінар ІСТ - 11,12
9.04 Семінар 4

Семінар ІСТ 13
14.04 Семінар 4

23.04 Семінар 5
28.04 Семінар 5

Вимоги до виконання завдань:
- до кожної теми розкрити визначені завдання (кожне питання 3 бали);
- обсяг виконаної роботи до 3 сторінок А4;
- завдання виконується індивідуально кожним студентом;
- повинне бути реферування (а не простий переказ);
- під час написання студент повинен вміти викласти думку своїми
словами з чіткими відповідями на запитання, враховується самостійність і
творчість роботи;
- надсилати виконані завдання потрібно на електронні адреси викладачів
семінарських занять;
- не зараховуватиметься плагіат у будь-якій формі;
- не зараховуватимуться роботи, подані після дедлайну;
- а також не зараховуватимуться роботи з однаковим текстом.

Семінар 4
«Соціальна стратифікація та соціальна мобільність»
Дедлайн 12 квітня
Завдання:
1. Розкрийте сутність поняття «соціальний статус», «соціальна роль».
Розгляньте різновиди соціальних статусів. Охарактеризуйте власний статусний
набір. Наведіть власні приклади статусної несумісності.
2. Розгляньте поняття соціальної стратифікації. Проаналізуйте економічну,
політичну та професійну стратифікацію у розумінні П. Сорокіна.
3. Розгляньте

типи

стратифікаційних

систем:

фізико-генетична,

рабовласницька, кастова, соціально-професійна, класова, культурно-символічна
та

культурно-нормативна.

Дайте

характеристику

проаналізуйте та наведіть конкретні приклади.

кожній

із

систем,

4. Охарактеризуйте приклад соціального портрету сучасного середнього
класу в Україні.
5. Розкрийте суть концепції соціальної мобільності П.Сорокіна та
охарактеризуйте її форми. Аргументуйте відмінність між індивідуальною та
груповою

мобільністю,

структурною

і

міжкласовою,

інтра-

та

інтергенераційною мобільністю. Опишіть систему об’єктивних і суб’єктивних
чинників, які впливають на соціальну мобільність.

Семінар 5
«Соціологія особистості»
Дедлайн 24 квітня
Завдання:
1. Особистість як об’єкт та суб’єкт соціальних відносин. Типологія
особистості в соціології.
2. Охарактеризуйте основні соціологічні теорії особистості.
3. Охарактеризуйте п’ять антропологічних версій та відмінності між ними.
Що нового вносить ситуація постмодерну в бачення людини,
особистості?
4. Що таке соціалізація особистості? Сформулюйте власне бачення цього
поняття.

Дайте

визначення

агентам

та

інститутам

соціалізації

особистості. Назвіть основні з них. Стадійність процесу соціалізації. Види
соціалізації та їхнє співвідношення з життєвим шляхом особистості.
5. Розгляньте модель ідентичності. На Вашу думку, чи існує криза і зміна
ідентичності в сучасному українському суспільстві.

