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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  – 
4 

Галузь знань: 
05 – соціальні та 

поведінкові науки Нормативна 
Напрям підготовки:  

054 – соціологія 
Модулів – 1 

Спеціальність: 

054 Соціологія 

 

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 3 1-й -й 
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання: 
презентація 

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 120 

1-й -й 
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 3 
самостійної роботи 
студента – 4,5 

Освітньо-
кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

16 год. – год. 
Практичні, семінарські 
32 – год. –  год. 

Лабораторні 
–  год. – год. 
Самостійна робота 

72 год. –  год. 
Індивідуальні завдання:  

 год. 
Вид контролю: залік 

 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 
роботи становить: 
для денної форми навчання – 3: 4,5 
 
  



2.Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета навчальної дисциплінни: Навчальна дисципліна «Вступ до 
спеціальності» орієнтована на формування у студентів першого курсу 
спеціальності «Соціологія» базових знань про соціологію, проблематику й 
особливості соціологічного знання; навичок аналізу соціальних явищ та процесів, а 
також уявлень про перспективи професійної самореалізації. Запропонований курс 
складається з 3-х тематичних блоків, що акумулюють як теоретичну складову, так і 
прикладні аспекти соціології.  

 
Завдання навчальної дисципліни:  
 ознайомити студентів із базовими соціологічними поняттями, ідеями 

та теоріями, що становлять підвалини сучасного соціологічного знання;  
 охарактеризувати предметне поле соціології, його специфіку; 
 окреслити структуру та функції соціології; 
 розкрити основні принципи соціального пізнання оточуючої дійсності 

та соціологічного мислення; 
 сформувати цілісне уявлення про особливості вивчення суспільства; 
 подати студентам узагальнений огляд основних теоретичних 

положень, методологічних підходів та прийомів щодо організації та проведення 
соціологічних досліджень;  

 ознайомити студентів зі спектром професійної діяльності соціолога та 
Кодексом його професійної етики, перспективами професійної та наукової 
самореалізації. 

 
 
Вимоги до знань та вмінь. Студент повинен: 
 
знати: особливості предметного поля соціології на мікро-, мезо-, 

макрорівнях та специфіку об’єктів дослідження на кожному з них (людини, 
спільноти та суспільства), її відмінність від інших соціальних наук; алгоритм 
з’ясування природи соціальних процесів та явищ; основні поняття та категорії 
соціологічної науки (соціальні закони, соціальна дія, соціальна взаємодія, соціальні 
відносини, соціальна група, квазігрупа, соціальне коло, спільнота, соціальний 
інститут, соціальна система, суспільство, стратифікація, соціальні зміни, соціальні 
процеси, соціальна мобільність, соціальний контроль, соціологічне дослідження, 
інтерв’юер, респондент, інструментарій КСД,); основні методи соціологічного 
дослідження, особливості їх застосування;  

 
вміти: оперувати ключовими соціологічними поняттями та термінами; 

аналізувати основні тенденції суспільного життя, з позиції соціології. 
  



3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовний модуль 1. Соціологія як наука про суспільство  
 

Тема 1. Соціологія як галузь наукового знання 
Соціологія як наука,  її призначення в  сучасному суспільстві. Об’єкт та 

предмет соціології. Дискусії щодо предметного поля. Функції соціологічної науки. 
Специфіка соціологічного аналізу соціальних явищ та процесів. Сутність структури 
соціологічного знання та його особливості. Трирівнева структура соціологічного 
знання. Теоретична соціологія як сукупність різноманітних течій, шкіл, напрямів. 
Спеціальні та галузеві соціологічні теорії. Теоретична та емпірична соціологія: 
діалектика взаємозв’язку. Сутність соціальних законів, їх характерні ознаки. 
Класифікація соціальних законів та їх типи. Категоріальний апарат соціології.  
Поняття соціального. Роль соціологічних категорій у розвитку соціологічного 
знання. Особливості соціологічного мислення. Місце соціології в системі наук про 
суспільство. 

 
Тема 2. Суспільство як соціальна система 

Сутність суспільства як соціального феномену. Головні ознаки суспільства 
Системний підхід до визначення суспільства в соціології. Основні підсистеми 
суспільства. Історичні типи суспільств та шляхи їх розвитку. Соціальна структура 
суспільства: соціально-класова структура, особливості трансформації; поняття 
етнічної структури та її генезис; професійно-посадова та соціально-територіальна 
структура. Соціальна спільнота та її різновиди, особливості формування. Соціальна 
нерівність як основа стратифікації суспільства. Соціальний контроль як механізм 
регуляції соціальної поведінки і підтримання суспільного порядку: сутність, 
функції та різновиди. Механізм соціального контролю. Соціальні норми та санкції 
як структурні компоненти соціального контролю. Громадська думка як елемент 
соціального контролю.  
 

Тема 3. Соціальні інститути як структурні компоненти суспільства 
Поняття “соціальний інститут”, його характерні риси, основні підходи до 

трактування. Соціальні інститути як механізми самоорганізації спільного життя 
людей. Процес інституалізації. Функції та дисфункції соціальних інститутів. 
Соціальна організація: сутність, типи. Загальні риси та властивості організацій. 
Особливості бюрократичної організації (за М.Вебером). Особливості 
функціонування соціальних інститутів в основних сферах суспільного життя. 
Соціальні інститути в сфері економіки. Інститут влади та інститут держави як 
соціальні інститути політики. Сім’я як соціальний інститут. Соціальні інститути 
освіти та науки. Релігія як соціальний інститут духовної сфери. 
  



Змістовний модуль 2. Соціальні взаємодії та соціальні відносини  
 

Тема 4. Особистість як елемент соціальних взаємодій 
Поняття особистості в соціології. Співвідношення понять «людина», «індивід», 

«індивідуальність», «особистість». Масштаб особистості. Соціалізація як процес 
становлення особистості та набуття соціального досвіду, Чинники, форми та механізми 
соціалізації. Десоціалізація та ресоціалізація. Діалектика взаємозв’язку соціалізації й 
адаптації. Основні етапи та форми адаптації. Цінності та ціннісні орієнтації особистості. 
Соціальна позиція особистості у системі соціальних зв’язків; поняття соціального статусу, 
його різновиди. «Статусний набір». Зміст та характеристики соціальної ролі. Рольовий 
набір. Соціальна мобільність. 

 
Тема 5. Соціальна група та соціальна взаємодія 

Соціальна група як складно організована система людських взаємодій. 
Сутність поняття «соціальна група», її характерні ознаки. Класифікація соціальних 
груп: великі та малі групи, первинні та вторинні групи, формальні та неформальні 
групи, умовні та реальні, відкриті та закриті групи. Основні функції первинної 
соціальної групи. Поняття квазігрупи, її різновиди. Концептуальні основи 
міжособистісної взаємодії. Сумісна діяльність – основа конструювання 
функціональних відносин. Основні форми взаємодії, їх класифікація. 
Міжособистісна взаємодія та міжособистісні стосунки. Динамічні характеристики 
групи. 
 

Тема 6. Культура та соціальне життя 
Культура як “продукт” діяльності людини та регулятор соціальних 

взаємодій. Поняття культури та особливості її дослідження в соціології. Основні 
сфери прояву людської культури. Структурні елементи культури та їх 
характеристика. Форми культури. Пізнавально-виховна, регулятивно-ціннісна, 
інтегративна та світоглядна функції культури. Значимість ціннісно-нормативної 
системи в регулюванні культури соціальних зв’язків. Культурний шок. 
Етноцентризм та культурний релятивізм. Закон культурного відставання У. Огборна. 
Модель розповсюдження культури (А. Моль). Поняття ментальності. Феномен 
культури довіри. Специфіка соціокультурної ситуації в Україні.  

 
Змістовний модуль 3. Прикладні аспекти соціології  

 
Тема 7. Програмування та організація соціологічних досліджень 
Соціологічне дослідження: поняття, функції, різновиди. Генеральна та 

вибіркова сукупність у конкретно-соціологічному дослідженні. Програма 
дослідження та її компоненти. Опитування як основний  метод збору соціологічної 
інформації. Анкета – основний інструмент дослідження: структура, особливості 
конструювання. Типи запитань в анкеті, вимоги до їх формулювання. Особливості 



інтрев’ю та фокус-групової дискусії. Сутність експертного опитування. 
Неопитувальні методи в соціології (спостереження, експеримент, аналіз документів 
та ін.) Доцільність їх застосування. 

 
Тема 8. Професія соціолога та спектр діяльності 

Соціологія як професійна діяльність. Необхідність вивчення громадської 
думки. Поняття та види професійної соціологічної діяльності. Основні вимоги до 
соціолога-професіонала: знання, вміння, навички, професійно-ділові якості. 
Діяльність Соціологічної Асоціації України та Львівського відділення САУ. 
Основні соціологічні центри та служби України: особливості становлення та 
функціонування, дослідницьке поле, реалізовані проекти) Етичні вимоги до 
діяльності фахівця-соціолога. Поняття професійної етики. Основні положення 
професійного кодексу соціолога – члена Соціологічної асоціації України. 

 
4. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістовних модулів і тем Кількість годин 

Денна форма 
Всього 
годин 

У тому числі 
Л Сем Інд. 

 
СР 

2 3 4 5 6 7 
Змістовний модуль 1. Соціологія як наука про суспільство 

Тема 1. Соціологія як галузь наукового знання 16 2 4  10 
Тема 2. Суспільство як соціальна система 16 2 4  10 
Тема 3. Соціальні інститути як структурні 
компоненти суспільства 

16 2 4  10 

Разом за змістовним модулем 1 48 6 12  30 
Змістовний модуль 2. Соціальні взаємодії та соціальні відносини 

Тема 4. Особистість як елемент соціальних 
взаємодій 

14 2 4  8 

Тема 5. Соціальна група та соціальна взаємодія 12 2 4  6 
Тема 6. Культура та соціальне життя 12 2 4  6 

Разом за змістовним модулем 2 38 6 12  20 
Змістовний модуль 3. Прикладні аспекти соціології 

Тема 7. Програмування та організація 
соціологічних досліджень 

18 2 4  12 

Тема 8. Професія соціолога та спектр діяльності 16 2 4  10 
Разом за змістовним модулем 3 34 4 8  22 

Усього годин 120 16 32  72 
 

  



5. Теми семінарських занять 
 

№ теми Назва теми/змістового модулю Кількість 
годин 

Змістовний модуль 1. Соціологія як наука про суспільство  
Тема 1. Предметне поле соціології. Призначення соціології у 

сучасному суспільстві (завдання та функції 
соціології) 

2 

 Соціальні закони та категоріальний апарат соціології. 
Специфіка соціології з-поміж інших соціальних наук 

2 

Тема 2. Суспільство у предметному полі соціології. 
Соціальна структура, соціальне розшарування  та 
соціальна нерівність 

2 

 Соціальний контроль як механізм регуляції 
соціальної поведінки і підтримання суспільного 
порядку 

2 

Тема 3. Сутність, завдання та функції соціальних інститутів. 
Інституціалізація як соціальний феномен 

2 

 Соціальні інститути основних сфер суспільного 
життя  

2 

Змістовний модуль 2. Соціальні взаємодії та соціальні відносини 
Тема 4. Особистість у системі соціальних взаємодій.  2 
 Соціальна структура особистості та соціокультурні 

цінності 
2 

Тема 5. Соціальна група як основа формування соціальних 
об'єднань людей.  

2 

 Концептуальні основи міжособової взаємодії 2 
Тема 6. Культура як соціальний феномен 2 
 Культура як регулятор соціальних взаємодій 2 

Змістовний модуль 3. Прикладні аспекти соціології 
Тема 7. Поняття соціологічного дослідження його 

характеристика.  
2 

 Основні методи соціологічного дослідження 2 
Тема 8. Особливості та етика соціологічної діяльності.   2 
 Соціологічні центри та служби України 2 

Всього: 32 
 

6. Теми практичних занять (немає) 
 

7. Теми лабораторних занять (немає) 
  



8. Самостійна робота 

 
9. Індивідуальні завдання 

Індивідуальна робота є додатковим чинником активізації роботи студентів 
упродовж семестру і має на меті формування в структурі їхньої аналітичної 
діяльності, навичок працювати зі спеціальною літературою, орієнтує їх на 
критичне осмислення інформації та ґрунтовніше засвоєння здобутих теоретичних 
знань і практичних проблем даної навчальної дисципліни. 

Виконання індивідуального завдання студентом передбачає підготовку 
PowerPoint презентації за заздалегідь запропонованою тематикою та її 
представлення на семінарському занятті. Даний вид роботи скерований на 
формування у студентів уміння селекціонувати необхідну інформацію та 
застосовувати її до висвітлення обраної проблеми з формулюванням відповідних 
практичних висновків. Критеріями оцінки виступів є: повнота, структурованість та 
відповідність матеріалу анонсованій темі, наявність власної думки, вміння 
пов’язати його з реаліями життя сучасного суспільства. 
 

10. Методи навчання 
Лекції: Передбачають систематичний і послідовний виклад навчального 

матеріалу, а також інтерактивні форми участі студентів в обговоренні дискусійних 
питань. 

Семінарські заняття: Відвідування та активна участь студентів у роботі 
семінарських занять є обов’язковою умовою успішного складання курсу. 
Пропонуються наступні форми роботи: участь у дискусіях, обговореннях питань, 
що виносяться на семінарське заняття; представлення індивідуального завдання 
(PowerPoint презентації за заздалегідь запропонованою тематикою); доповнення чи 
опонування виступу колеги, що передбачає висвітлення нового матеріалу, 
аргументацію його значимості або критичний аналіз попереднього виступу, 
висунення власної точки зору та її обґрунтування. Критеріями оцінювання виступів 

№ 
теми 

Назва теми Кількість 
годин 

Тема 1. Соціологія як галузь наукового знання 10 
Тема 2. Суспільство як соціальна система 10 
Тема 3. Соціальні інститути як структурні компоненти 

суспільства 
10 

Тема 4. Особистість як елемент соціальних взаємодій 8 
Тема 5. Соціальна група та соціальна взаємодія 6 
Тема 6. Культура та соціальне життя 6 
Тема 7. Програмування та організація соціологічних 

досліджень 
12 

Тема 8. Професія соціолога та спектр діяльності 10 
 Разом  72 



є: повнота, структурованість та інформативність представленого студентом 
матеріалу, вміння пов’язати його з реаліями сучасного суспільства.  

 
11. Методи контролю 

До методів поточного контролю засвоєння знань студентами упродовж 
семестру належать: 

 усні відповіді студентів, участь у дискусіях та обговореннях 
(максимально 3 бали з врахуванням активності студента на семінарському занятті); 

 усна презентація як різновид індивідуального науково-дослідного 
завдання (максимально 10 балів); 

 письмові контрольні роботи за матеріалами кожного змістовного 
модуля (максимальна кількість балів за контрольну роботу – 15); 

 підсумкова контрольна робота наприкінці семестру за матеріалами 
усіх змістовних модулів (максимально 15 балів).  

Сумарно всі види поточного контролю впродовж семестру складають 
максимально 100 балів. 

 
12. Розподіл балів, які отримують студенти 

№ Форма участі студента у навчальних 
заняттях 

Максимальна 
кількість балів 

1. Модульні контрольні роботи 15 х 3= 45 балів 
2. Презентація 1 теми із запропонованого переліку 10 балів 
3. Участь у дискусіях та обговореннях, аналіз 

наукових публікацій 
30 балів 

4. Підсумкова контрольна робота 15 балів 
Разом упродовж семестру  100 балів  

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Оцінка в 
балах 

Оцінка  
ECTS 

За національною шкалою 
Екзаменаційна оцінка, оцінка з 

диференційованого заліку 
 

Залік 
90 – 100 А Відмінно  

 
Зараховано 

81-89 В Добре 71-80 С 
61-70 D Задовільно  51-60 Е  

 * 
 

Незадовільно з можливістю 
повторного складання 

Не зараховано з 
можливістю повторного 

складання 
* Кількість балів для оцінок «незадовільно» визначається Вченими радами 

факультетів або кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін. 
 



13. Методичне забезпечення 
 

1. Соціологія: робочі програми для підготовки бакалаврів: навч.-метод. посіб. 
(частина 1): [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н.В.Коваліско, О.Т. Бень, 
Т.С.Бурейчак та ін]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 19–59. 

 
2. Силабус навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» для студентів ОКР 

«бакалавр» за напрямом підготовки 05 –  соціальні та поведінкові науки, 
спеціальністю 054 – соціологія, 2021 року. – 
http://clio.lnu.edu.ua/course/vstup-do-spetsialnosti 

 
 

14. Рекомендована література 
 

Базова; 
 

1. Асп Э.К. Введение в социологию. – М.: Алетейя, 2000. – 256 с. 
2. Бауман З. Мыслить социологически: Учеб. пособие / Пер. с англ. под ред. 

А.Ф. Филиппова; Ин-т "Открытое о-во". - М.: Аспект-Пресс, 1996. - 255 с. 
3. Бергер П. Приглашение в социологию. – М.: Аспект-Пресс, 1996. – 320 с. 
4. Гідденс Е. Соціологія. – К.: Основи, 1999. – 726 с. 
5. Збровский Г.Е. Общая социология: учеб. [3-е изд. Испр. и доп.]. – М.: 

Гардарики, 2004. – 592 с. 
6. Ионин Л. Г. Социология культуры [Текст]: учеб. пособие для вузов / Л. Г. Ионин;  

Гос. ун-т — Высшая школа экономики. —4-е изд., перераб. и доп. — М.: Изд. дом 
ГУ ВШЭ, 2004. — 427 с. 

7. Исаев Б. А. Социология. Краткий курс. – СПб.: Питер, 2007. – 224 с. 
8. Калашнікова Л. В. Організація діяльності соціологічних служб : 

[навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / Людмила 
Володимирівна Калашнікова. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 
2016. – 192 с. 

9. Кравченко А.И. Введение в социологию: Учеб. Пособие. – М.: Новая 
школа, 1995. – 144 с. 

10. Качанов Ю.Л. Начало социологии. Москва: Институт экспериментальной 
социологии; Санкт-Петербург: Алтейя, 2000. – 130 с. 

11. Кузьменко Т.М. Соціологія: навч. посібник. Київ: Центр учбової 
літератури, 2009. – 320 с. 

12. Масионис Дж. Социология. – 9-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – 752 с. 
13. Миллс Ч. Социологическое воображение / Пер. с англ. О. А. Оберемко; под 

общ. ред.  Г.С.Батыгина. – М.: Издательский Дом NOTA BENE, 2001. – 264 с. 
14. Монсон П. Лодка на аллеях парка: введение в социологию / Пер. со швед.,М.: 

Весь Мир, 1995. – 96 с.  

http://clio.lnu.edu.ua/course/vstup-do-spetsialnosti�


15. Нурышев Г.Н., Бразевич Д.С. Социология: Учеб. пособие. − СПб.: 
СПбГУНиПТ, 2010. − 292 с. 

16. Практикум з соціології: Навчальний посібник для студентів вищих закладів 
освіти / За ред. Пічі В.М. – Львів: «Новий світ – 2000», 2004. – 368 с. 

17. Смелзер Н. Социология — М.: Феникс, 1994. – 688 с. 
18. Сокурянська Л.Г. Вступ до соціології: навч. посібник. – Харків: Харківський 

національний університет імені В. Н. Каразіна. – 2010. – 125 с. 
19. Сорокин П. Общедоступний учебник социологии. Статьи разных лет. – М.: 

Наука, 1994. – 560 с. 
20. Соціологічна теорія: традиції та сучасність: Навчальний посібник / За ред. А. 

Ручки. – К., 2007. – 363 с. 
21. Соціологія: Навч. посіб. /За ред.. С.О.Макеєва. – 2-е вид., випр. і доп. – К.: Т-

во «Знання», КОО, 2003. – 455 с. 
22. Соціологія: підручник / Ю.Ф.Пачковський, Н.В.Коваліско, І.В.Городняк та ін.; 

за ред. Ю.Ф.Пачковського. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 418 с. 
23. Соціологія : підручник / М. П. Требін, В. Д. Воднік, Г. П. Клімова та ін. ; за 

ред. М. П. Требіна. Харків : Право, 2010. – 224 с. 
24. Социология: Хрестоматия / Сост. Ю.Г.Волков, И.В.Мостовая – М.: Гардарики, 

2003. – 524 с. 
25. Соціологія і психологія: Навч. посібник / За ред.. Ю.Ф.Пачковського. – К.: 

Каравела, 2009. – 760 с. 
26. Социология: Основы общей теории: Учеб. для вузов / Ответ. ред. Г.Осипов. – 

М.: Норма, 2003. – 912 с. 
27. Социология: Энциклопедия / Сост. А.А. Грицанов, В.Л. Абушенко, Г.М. 

Эвелькин, Г.Н. Соколова, О.В. Терещенко. – Мн.: Книжный Дом, 2003. – 1312 
с. – (Мир энциклопедий). 

28. Соціологія. Хрестоматія (від першоджерел до сучасності): навчальний 
посібник. – У 2-х томах. – Т.1. Львів: ЛьвДУВС, 2019. – 886 с. 

29. Соціологія. Хрестоматія (від першоджерел до сучасності): навчальний 
посібник. – У 2-х томах. – Т.2.  Львів: ЛьвДУВС, 2019. –  612 с 

30. Социология: Хрестоматия / сост. О. И. Шестак, О. Н. Кошевая. Владивосток. 
Изд-во ВГУЭС. – 2005. – 348 с. 

31. Социология: хрестоматия. Учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений / Д. С. Черняк. Киев: КНУТД, 2012. – 364 с. 

32. Толстов І. В., Даніл’ян В. О. Соціологія: Навч. посібник. Харків: УкрДУЗТ, 
2018. – 284 с. 

33. Черниш Н.Й. Соціологія. – К.: Знання, 2009. – 468 с. 
34. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества: Пер. с польск. 

С.М.Червонной. – М.: Логос, 2005. – 664 с. 
 

  



Допоміжна: 
 

1. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социальные институты и процессы // 
Социология – М., 2001. – Т.3. – 292 с. 

2. Загрубский С.А. Какая социология нужна обществу? В продолжение темы // 
Социологические исследования. – 2009. – № 6.– С. 132–138. 

3. Коваленко О.В.Образ мислення соціолога в полі теоретико-пізнавальних 
проблем соціології. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 11 
// Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління. Зб. 
наукових праць. Київ: НПУ імені М.П.Драгоманова. 2005. – Вип. 3. – С. 48-59.  

4. Костенко Н., Макеєв С. Місце і час соціології // Соціологія: теорія, методи, 
маркетинг. – 2008. - №1. – С. 11-32. 

5. Кошелев А.В. Состояние понятийного аппарата социологии. 
(Общесоциологический уровень) // СОЦИС. – 2010. – № 5. – С. 22-25. 

6. Кравченко С.А. Социологическая теория: дискурс будущого // 
Социологические исследования. – 2007. – № 3.– С. 3–12. 

7. Кутуєв П. Проблематика сучасного соціологічного знання // Соціологія: 
теорія, методи, маркетинг. – 2009. – № 2. –  С.144–156. 

8. Лапин Н.И. Предмет и методология социологии // Социологические 
исследования. – 2002. – № 8.– С. 106–119. 

9. Романовский Н.В. Современная социология: детерминанты перемен // 
Социологические исследования. – 2009. – № 12.– С. 26–35. 

10. Серов Н. К. Интегральная теория П.А. Сорокина и перспективы ее развития // 
Журнал социологии и социальной антропологии. – 2001. – Т. IV. – С. 195–200. 

11. Тематичний словник-довідник з соціології / за ред. В. Кохана; укл. 
А. Александровська, Є. Буга, Ю. Ткачук та ін. Чернівці: Чернівецький нац. ун-
т. – 2009. – 112 с.  

12. Тощенко Ж.Т. Чему учит социология и с чего начинать // Социологические 
исследования. – 2008. –№ 7. – С. 54–61. 

13. Тощенко Ж.Т.Эволюция теоретической социологии в России  (1950 – 2000-е 
годы) // Социологические исследования. – 2006. –№ 6. – С. 16–27. 

14. Тощенко Ж. О понятийном аппарате социологии // Социологические 
исследования. – 2002. – № 9. – С. 3–16. 

15. Хуткий Д., Хмелько В. Макросоціологічний підхід до виокремлення 
основних підсистем сучасної світової системи суспільств // Соціологія: 
теорія, методи, маркетинг. – 2008. -  № 3. – С.42-56. 

16. Штомпка П. Десять тез про статус соціології в нерівному світі // Вісник 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія 
3. – 2012. – С. 8-9. 

17. Штомпка П. Одна социология или много // Журнал социологии и социальной 
антропологии. – 2009. – Т. 12. – № 4. – С. 37–48. 



18. Штомпка П. Много социологий для одного мира // Социологические 
исследования. – 1991. –№ 2. – С. 13–23. 

19. Штомпка П. Социология социальных изменений/Пер, с англ, под ред. 
В.А.Ядова.—М.: Аспект Пресс, 1996. — 416 с 

20. Ядов В.А. Размышления о предмете социологии // СОЦИС, 1990. – № 2. С. 3–
16. 

21. Яковенко А. Соціологічне знання в кризі і/або в лещатах фатальностей. 
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2014. — № 1. —С. 132-145. 

22. Яницкий О.Н. Кризис и социология // Социологические исследования. – 2009. 
– № 5. – С. 3–13. 

 
15. Інформаційні ресурси 

 
1. Бібліотека Інституту соціології НАН України. – Режим доступу:  https://i-

soc.com.ua/ua/institute/lib 
2. Електронна бібліотека соціологічного факультету МДУ ім. М.В.Ломоносова 

// http://lib.socio.msu.ru/l/library 
3. Журнал “Соціологія: теорія, методи, маркетинг”. – Режим доступу:  

i-soc.com.ua/journal/index.php 
4. Журнал “Социологические исследования” (СоцИс). – Режим доступу: 

https://www.isras.ru/jours.html 
5. Институт научной информации по общественным наукам РАН // 

http://inion.ru/  
6. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського.– Режим доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/ 
7. Соціологічна Асоціація України. Режим доступу: https://sau.in.ua/ 
8. Социологический институт РАН. Журнал социологии и социальной 

антропологии. Режим доступа: http://socinst.ru/periodical-publications/zhurnal-
sotsiologii-i-sotsialnoj-antropologii/ 

9. Український соціологічний журнал. Режим доступу: 
https://periodicals.karazin.ua/usocjour 

10. European Research Council // http://erc.europa.eu/ 
11. International Sociological Association // http://www.isa-sociology.org/ 
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