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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  

 

Вибіркова 

Модулів – 2 

Спеціальність:  

054 - Соціологія  

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 2-й – 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання  

аналітична робота 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 

3-й – 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 4,5 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

 

16 год. – 

Практичні, семінарські 

32 год. – 

Лабораторні 

0 год. – 

Самостійна робота 

72 год. – 

Індивідуальні завдання: 

ЕСЕ 

Концепція ДМП 

Вид контролю: залік 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання:48 год. / 72 год. = 0,7 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

 

Метою є розкриття комунікативного аспекту процесу соціалізації молоді як 

загального знаменника, її ролі та місця в соціальному розвитку суспільства, 

процесу соціальної спадкоємності та успадкування молоддю знань та досвіду 

старших поколінь, образу життя, ціннісних орієнтацій, в усіх сферах 

життєдіяльності. Тому, в лекціях будуть розглянуті структурні та функціональні 

аспекти комунікативної взаємодії як теоретичної домінанти, яка дозволяє 

представити соціологічну науку про молодь як цілісну та автономну спеціальну 

соціологічну теорію. 

У навчальному курсі «Соціологія молоді» розкривається зміст ключових 

понять та концептуальних підходів, на яких базується вивчення молодіжних 

соціальних проблем, теоретичні напрямки і школи в світовій науці, а також 

найбільш загальні та широко розповсюджені методи, необхідні для системного 

аналізу «соціального портрету» різних груп молоді, вивчення їх потреб , інтересів, 

ціннісних орієнтацій, соціальних очікувань, формування активної життєвої 

позиції, стилю життя та поведінки, особливостей адаптації в різних соціальних 

сферах, життєвих планів та визначення оптимальних умов їх реалізації, резервів 

соціальної активності та причин пасивності, включення молоді в соціальне 

управління та самоуправління на різних рівнях, визначення морально-

психологічної готовності до праці та до безробіття тощо. 

 

Основними завданнями є висвітлення основних етапів становлення та 

розвитку соціології молоді, які відображають етапи зміни та удосконалення 

соціальної науки; поглиблення уявлень студентів про основні аспекти 

життєдіяльності молодіжної соціальної спільноти, тобто ті головні сторони життя 

молоді, що являють собою загальні та стійкі засоби включення молодої людини та 

молодіжних груп в різні форми соціальної життєдіяльності. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: основні наукові поняття і категорії, спираючись на знання їх 

традиційних і сучасних пояснень та формулювань; зміст цих понять та категорій; 

ознаки та зв’язки з іншими поняттями і категоріями; тенденції процесів та явищ у 

молодіжному середовищі; основні молодіжні проблеми; основні ознаки сучасного 

політичного життя країни та його вплив на молодіжне середовище: економічний 

стан та можливості прогнозування соціально-економічних проблеми молоді на 

сучасному етапі; види аналізу проблем молодіжної освіти.  

вміти: правильно та науково обґрунтовано застосовувати отримані 

теоретичні знання, власну наукову ерудицію та особистий життєвий досвід для 

аналізу, пошуку правильних рішень у ході навчання та науково-практичної 

діяльності, відстоюючи при цьому свої наукові переконання та дослідницьку 

позицію; грамотно працювати з тематичною літературою, самостійно збагачувати 
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свій науковий та творчий потенціал, застосовувати прогресивні та раціонально 

виважені методи оволодіння знаннями; орієнтуватись у науковій та періодичній 

літературі та інформації з молодіжних питань, відібрати із цієї інформації 

найголовніше та систематизувати її; працювати з науково-методичними 

посібниками; самостійно робити висновки з отриманої інформації, 

використовуючи їх відповідно до вимог теми; готувати виступи з молодіжної 

проблематики різних рівнів (конференція, диспут, наукове повідомлення, 

рецензія, доповідь тощо); застосовуючи знання з курсу «Соціологія молоді» 

демонструвати своє бачення основних наукових ідей, вміти їх сформулювати, 

розгорнуто розкрити їх зміст, спираючись на відповідні поняття. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль №1. Соціологія молоді як теорія середнього рівня 

 

Тема 1. «Соціологія молоді» як спеціальна соціологічна теорія. Сучасний 

стан соціології молоді. 

Метою теми є визначення об’єкта соціології молоді, її проблематики, 

підходів, напрямів, рівнів та специфіки соціологічного підходу до вивчення 

молодіжних проблем. Для цього необхідно розглянути сучасні проблеми молоді 

та їх типи. Сутність та зміст процесів життєвого самовизначення молоді 

(соціального, політичного, професійного та економічного). Необхідно розглянути 

три рівні опису молоді (індивідуально-психологічний, соціально-психологічний і 

соціологічний). Основні проблеми соціології молоді. Основні напрямки в 

розробці спеціальних соціологічних теорій молоді. Протиріччя даних та 

інтерпретацій. Проблема неадекватності категоріально-понятійного апарату. 

Проблема узагальнюючих оцінок положення молоді у вітчизняній практиці 

досліджень. Зміни предмету соціології молоді. Її ціль та завдання. зміна 

дослідницьких методів. Зв’язок соціології молоді з іншими галузевими 

соціологіями та науками. Соціологія молоді та ювенологія. Шляхи розвитку 

соціології молоді в Україні на сучасному етапі. 

 

Тема 2. Молодь як соціальна спільнота, її соціальний статус та 

самоідентифікація. Вікові межі молодості.  

При висвітленні теми необхідно дати визначення молоді як соціально-

демографічної спільноти, її соціально сутності. Розкрити особливості 

соціологічного погляду на молодь, напрями її соціологічного вивчення 

(психологічний, структурно-функціональний, культурологічний), критерії 

виділення поняття «молодь» в самостійну категорію. Розкрити сутність молоді як 

об’єкту та суб’єкту соціальних відносин. Молодь як соціокультурне явище. 

Сутнісні риси молоді. вікові межі періоду молодості (відмінність біологічного 

(медичного), психологічного та соціального віку молодості). Юність та молодість. 

Поняття «молодь» в західній соціології. Поняття молодіжної свідомості та її 

рівнів. Необхідно розкрити питання соціального статусу молоді як важливої 

групоутворюючої ознаки; молодіжних проблем та їх типів; соціального, 

політичного. професійного та економічного самовизначення молоді. Розкрити 

концепції соціального розвитку молоді та критерії оцінки тенденцій цього 

розвитку. 

 

Тема 3. Молодь у соціально-демографічному вимірі. Соціалізація, 

соціальне самопочуття та соціальна мобільність молоді. 

Метою теми є висвітлення соціально-демографічного виміру молоді в світі та 

в сучасній Україні. Необхідно визначити зміни та перспективи молодіжної 

популяції в головних регіонах світу. Висвітлити стан молодіжної популяції в 

містах та селах в світі. Чоловіча та жіноча частини молодіжної популяції. 

Подружній статус та створення сім’ї. Доля молоді у віковій структурі населення 
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світу. Розкрити загальну соціально-демографічну ситуацію в Україні. Статева 

структура молоді в Україні. Стан народжуваності та смертності в Україні. 

Молодіжні міграційні процеси в світі та в сучасній Україні. Особливості 

соціологічного виміру соціально-демографічних процесів української молодіжної 

популяції. 

У темі розкривається сутність процесу соціалізації молоді. Парадигмальні 

відмінності теорій соціалізації. Марксистське розуміння соціалізації. 

Соціалізаційні теорії Е. Дюркгейма, Г. Тарда, Т. Парсонса, П. Сорокіна, 

Р .Мертона, Дж. Дьюі. Інтеракціоністські концепції соціалізації. Психоаналітичне 

трактування соціалізації. Трактування соціалізації з позицій розуміючої 

соціології. Трактування соціалізації в сучасних соціологічних теоріях (Е. Еріксон, 

Е. Фромм, В. Франкл). Позиція І. Кона. Дискусія Піаже-Виготський. 

Результативність соціалізації: точка зору П. Бурд’є. Фактори, що впливають на 

соціалізацію молоді. Стадії процесу соціалізації, процес становлення особистості. 

Механізми розвитку особистості. Поняття соціалізаційної норми (її природа. 

сутність, типи та структурування). Агенти та інститути соціалізації молоді. 

Соціалізація та соціальний контроль. конформізм, самосвідомість та 

ресоціалізація. Радянська модель соціалізації молоді. Розбалансованість 

соціалізації української молоді (теоретичний аспект). Загальносистемні фактори 

соціалізації в сучасній Україні (інституціональні зміни, інші зовнішні впливи на 

соціалізацію в наш час). Соціальна мобільність сучасної української молоді. 

 

Змістовний модуль 2. Соціальні проблеми молоді та молодіжна політика 

держави. 

 

Тема 4. Ціннісні орієнтації, культурні потреби та духовний світ молоді. 

Молодіжна субкультура та контркультура в світі та в сучасній Україні. 

Аналізуються ціннісні орієнтації та системи цінностей молоді, їх сутність та 

особливості формування. Потреби молоді як основний стимул до діяльності в 

інтересах саморозвитку та самовдосконалення. Ціннісні орієнтації та потреби 

молоді, їх роль в досягненні життєвих планів юнаків та дівчат. 

Розглядається соціально-психологічний феномен духовності як інтегральний 

показник соціалізації особистості, формування її моральних цінностей та життєвої 

позиції. Соціологічні проблеми становлення громадянськості, виховання 

національної самосвідомості, політичної культури молоді.  

Суспільство та культура: її сфери, риси, складові, форми та різновиди. 

Факторна обумовленість молодіжної культури. Особливості молодіжної 

субкультури. Контркультурні риси молодіжної субкультури. Соціально-

психологічні проблеми впливу сучасного масового мистецтва на молодь. 

Тенденції дегуманізації та деморалізації змісту молодіжного мистецтва. Поняття 

молодіжного жаргону, його функції. Специфіка соціокультурної ситуації в 

Україні. Культурні запити української молоді. Релігійність молоді як предмет 

соціологічного дослідження. 
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Тема 5. Молодь в сфері праці та зайнятості. Молодіжне безробіття. 

Девіантна та деліквентна поведінка молоді. Проблема молодіжної освіти та 

професійної підготовки. 

На початку лекції розглядаються роль та значення освіти в суспільстві, у 

формування особистості, її громадянських якостей, життєвої позиції. Принципи 

історико-соціологічного аналізу освіти. Освіта та виховання: діалектика 

взаємозв’язку в процесі соціалізації особистості, в підготовці молоді до 

соціально-професійних ролей. Освіта як соціальне явище, її мета, завдання, 

функції. Освіта в СРСР – досягнення та недоліки. Освіта в Україні у перехідний 

період. Соціальна диференціація в системі освіти. Освітні та професійні плани 

школярів та ціннісні орієнтації студентів. Принципи реформування освіти в 

Україні (безперервна система освіти). Система дошкільних закладів. Середні 

заклади освіти (сільська школа). Заклади інтернатного типу. Позашкільні заклади 

освіти. Заклади професійної освіти. Вищі учбові заклади. Заклади післядипломної 

освіти. Етнокультурні принципи освіти а виховання в Україні.  

Економічне становище української молоді в пострадянський період. Умови 

адаптації молоді до ринкових відносин. Тенденції соціального розшарування. 

Характерні особливості професійного самовизначення молоді. Зміни в ціннісних 

орієнтаціях, трудовій моралі, економічній свідомості та поведінці сучасної 

української молоді. Практичні аспекти підготовки молоді до праці. Адаптація 

молоді на виробництві. 

Структура зайнятості та сучасний розподіл молоді в сфері виробництва, 

торгівлі, обслуговування. Самореалізація молоді в сфері підприємництва та 

бізнесу. Вторинна зайнятість молоді. 

Молодіжне безробіття та його соціально-економічні наслідки. Соціально-

психологічні аспекти безробіття. Приховане безробіття, його причини, 

особливості та наслідки. Роль безробітного як рольовий тип. 

Трудове законодавство України стосовно молоді. Заходи, спрямовані на 

вирішення проблем молодіжної зайнятості, та міжнародний досвід в цьому. 

Дається визначення понять «девіантна (відхилена) поведінка» та «соціальні 

норми». Аналізуються причини девіантної поведінки молоді та молодіжної 

злочинності в світі та в сучасній Україні. Розкриваються деякі форми девіантної 

поведінки молоді: пияцтво, алкоголізм, наркоманія та токсикоманія, суїцидальна 

поведінка, злочинність, втеча підлітків з дому (бродяжництво), релігійні 

угрупування деструктивних культів, девіантна поведінка в сфері комерційно-

бізнесових об’єднань («дикі» форми комерційних об’єднань), «дідівщина» в армії, 

вандалізм, проституція. порушення моральних та інших соціальних норм. 

Визначення терміну «деліквентна поведінка». Розглядаються кримінологічні 

теорії злочинності: позитивізм в соціології молодіжної злочинності, біологічні 

теорії, психологічне пояснення злочинності. Підліткова та молодіжна злочинність 

в Україні. Розкриваються причини зростання злочинності серед неповнолітніх. 

Молодіжна злочинність за кордоном. 

Молодіжні злочинні угрупування, їх типологія. типологія членів молодіжних 

угрупувань. Заходи протидії молодіжній злочинності в Україні. 
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Тема 6. Аспекти та складові державної молодіжної політики (ДМП). 

Особливості молодіжного законодавства в Україні.  

Спочатку необхідно визначити соціальні причини необхідності існування 

державної молодіжної політики (ДМП) на сучасному етапі суспільного розвитку. 

Розкривається сутність поняття «молодіжна політика». Мета, завдання, принципи 

та особливості ДМП. Основні функції ДМП. Складові ДМП, основні напрямки та 

механізми її реалізації на етапі перехідного періоду розвитку суспільства. 

відмінність сучасних концепцій державної молодіжної політики. Компенсації та 

інвестиції. Організаційні проблеми ДМП. Проблеми відмінностей в образі життя. 

Проблеми територіальних відмінностей. Проблеми соціокультурних 

відмінностей. Законодавчі акти України стосовно ДМП. Фінансово-матеріальне 

забезпечення ДМП. Світовий досвід державного вирішення проблем молоді. 

Можливості соціального проектування в сфері державної молодіжної політики.  

Місце та роль соціології ( в тому числі соціології молоді) в державній молодіжній 

політиці. 
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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 

Змістовний модуль №1. Соціологія молоді як теорія середнього рівня 
Тема 1.  15 2 4 – – 9 – – – – – – 
Тема 2.  15 2 4 – – 9 – – – – – – 
Тема 3.  30 4 8 – – 18 – – – – – – 
Разом за змістовим 

модулем 1 
60 8 16 – – 36 – – – – – – 

Змістовний модуль 2. Соціальні проблеми молоді та молодіжна 

політика держави 
Тема 4.  15 2 4 – – 9 – – – – – – 
Тема 5.  15 2 4 – – 9 – – – – – – 
Тема 6.  30 4 8 – – 18 – – – – – – 
Разом за змістовим 

модулем 2 
60 8 16 – – 36 – – – – – – 

Усього годин 120 16 32 – – 72 – – – – – – 
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5. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Сучасний стан соціології молоді 4 

2. Молодь як соціальна спільнота, її соціальний статус та 

самоідентифікація.  

4 

3. Соціалізація, соціальне самопочуття та соціальна 

мобільність молоді 

8 

4. Молодіжна субкультура та контркультура в світі та в 

сучасній Україні 

4 

5. Девіантна та деліквентна поведінка молоді. 4 

6. Особливості державної молодіжної політики (ДМП). 8 

 

6. Теми практичних занять (немає).  

 

7. Теми лабораторних занять (немає) 

 

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. «Соціологія молоді» як спеціальна соціологічна теорія. 

Сучасний стан соціології молоді 

9 

2. Молодь як соціальна спільнота, її соціальний статус та 

самоідентифікація. Вікові межі молодості 

9 

3. Молодь у соціально-демографічному вимірі. 

Соціалізація, соціальне самопочуття та соціальна 

мобільність молоді 

18 

4. Ціннісні орієнтації, культурні потреби та духовний світ 

молоді. Молодіжна субкультура та контркультура в світі 

та в сучасній Україні 

9 

5. Молодь в сфері праці та зайнятості. Молодіжне 

безробіття. Девіантна та деліквентна поведінка молоді 

Проблема молодіжної освіти та професійної підготовки 

9 

6. Аспекти та складові державної молодіжної політики 

(ДМП). Особливості молодіжного законодавства в 

Україні 

18 
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9. Індивідуальні завдання 

В рамках навчальної дисципліни передбачено виконання таких 

індивідуальних завдань: 

1. Презентація одного із аспектів життя сучасної молоді у різних 

сферах суспільного життя, зокрема таких, як культура, політика, економіка, 

освіта, релігія тощо, АБО презентація важливих проблем молодіжного 

середовища. 

2.  Написання і презентація Концепції державної молодіжної політики в 

кінці курсу. 

 

10. Методи навчання 

Лекції з використанням презентацій PowerPoint, семінарські заняття у формі 

дискусій; обговорення текстів і наукових повідомлень. 

 

11. Методи контролю 

Оцінювання знань студентів здійснюється на основі модульно-рейтингової 

системи за шкалою від 0 до 100 балів. Остаточна рейтингова оцінка знань 

студентів визначається за сумою балів, отриманих студентом протягом семестру 

за різні види завдань, що становити ме 100 балів. 

Засоби діагностики успішності навчання. Система оцінювання знань 

студентів включає поточний, модульний та семестровий контроль знань. 

1. Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення 

лекційних, семінарських занять і оцінюється сумою набраних балів. При 

поточному контролі оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у 

відповідях у відповідях і виступах; активність при обговоренні питань; експрес-

контроль у формі тестів.  

При виставленні балів за поточний контроль оцінці підлягають: рівень 

теоретичних знань та практичні навички з тем, включених до змістових модулів; 

самостійне опрацювання тем; проведення контрольних робіт; написання 

рефератів; опрацювання завдань робочих зошитів, есе, підготовка конспектів 

навчальних чи наукових текстів, їх переклад з іноземної мови; підготовка 

анотацій публікацій тощо. 

2. Модульний контроль проводиться з урахуванням даних поточного 

контролю за відповідний модуль і має на меті оцінку результатів знань студента 

після вивчення матеріалу з логічно завершеної частини дисципліни – змістового 

модуля. 

Навчальна дисципліна ділиться на логічно-пов’язані змістові модулі. 

Змістовий модуль завершується модульною контрольною роботою. Підсумкова 

кількість балів за змістовий модуль може виставлятися як сума балів за всіма 

формами контролю плюс оцінка підсумкової модульної контрольної. 

Кількість модульних контрольних визначається робочою навчальною 

программою.  

3. Семестровий контроль проводиться у формі заліку, визначеного 

навчальним планом у терміни, передбачені графіком навчального процесу. 
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Результати навчальної діяльності студентів оцінюється за 100-бальною шкалою за 

семестр, враховуючи рейтингові бали за аудиторну роботу, самостійну роботу, 

модульну контрольну роботу. 

 

Оцінювання знань студентів на семінарському занятті проводиться за 5-ти 

бальною системою. На занятті пропонується якісне оцінювання знань студентів 

шляхом виставлення балів від «1» до «5».  

Позначення «0» виставляється студентові за відмову від відповіді на занятті 

через непідготовленість або через відсутність на занятті без поважної причини, 

що впливатиме на його підсумкову рейтингову оцінку в кінці семестру. 

 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

№ Форма участі студента у навчальних заняттях Максимальна кількість 

балів 

1. Модульна контрольна робота (двічі протягом 

семестру, письмово) 
20 бали 

2. Усні відповіді, участь у дискусіях та 

обговореннях 
50 балів 

3. Презентація 15 балів 

4. Концепція держаної молодіжної політики 15 балів 

РАЗОМ протягом семестру 

 

ВСЬОГО 

100 балів 

100 балів 
* Розподіл балів за темами є відносним, оскільки не передбачається відповіді студентів на всіх семінарських заняттях, а тому подані 

числа є усередненим показником по кожній темі 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка 

ECTS 
Визначення 

За національною 

шкалою 

90-100 А Відмінно Відмінно 

81-89 В Дуже добре  
Добре 

71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  
Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 

21-50 FX Не достатньо Незадовільно 
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13. Методичне забезпечення 

Вимоги до презентації: 

- узгодження теми презентації з викладачем щонайменше за тиждень до 

виступу; 

- презентація виконується індивідуально кожним студентом; 

- дозволяється реферування (а не простий переказ) будь-якої наукової 

статті або частини монографії на ту чи іншу тему;  

- розмір тексту – не менше 10 сторінок; 

- тривалість виступу – 5-10 хвилин; 

- під час виступу студент повинен вміти викласти думку своїми 

словами, відповісти на запитання, а також поставити перед аудиторією свої 

запитання, які б могли викликати дискусію. 

 

 

Вимоги до Концепції державної молодіжної політики:  

- студент має написати (10 балів) і представити (5 балів) на 

визначеному заняття в кінці курсу свій варіант Концепції державної 

молодіжної політики у вибраній наперед сфері; 

- розмір роботи – 5-10 сторінок; 

- тривалість презентації – 5 – 10 хвилин;  

- врахування реалій української державної молодіжної політики; 

- самостійність і творчість роботи; 

- дотримання культури посилань, якщо такі є в тексті;  

- грамотність; 

- не зараховуватиметься плагіат у будь-якій формі, а також роботи, 

подані після заняття, яке присвячене презентації цих робіт; роботи з 

плагіатом або з однаковим текстом не  будуть зараховані. 
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15. Інформаційні ресурси 

 

1. Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана 

Франка (вул. Драгоманова, 5; вул. Драгоманова, 17); 

2. Львівська національна наукова бібліотека імені В.Стефаника (вул. 

В. Стефаника, 2; вул. П. Ковжуна, 5) 

3. Інтернет-ресурси: 

✓ ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА СОЦІОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

МДУ ім. М.В.ЛОМОНОСОВА // http://lib.socio.msu.ru/l/library  

✓ ЦЕНТР СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ // 

http://www.sociology.ru/onlib.html  

✓ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ 

НАУКАХ // http://www.iriss.ru/  

✓ ИНОЦЕНТР  // http://www.ino-center.ru/  

✓ БІБЛІОТЕКА ГУМЕР // http://www.gumer.info/  

✓ СТУДЕНЧЕСКИЙ САЙТ ФАКУЛЬТЕТА СОЦИОЛОГИИ РГСУ // 

http://socinf.com/biblioteka/  

✓ ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ 

НАУКАМ // http://www.inion.ru/  

✓ «ДЕМОСКОП WEEKLY» ЕЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ БЮЛЛЕТНЯ 

«НАСЕЛЕНИЯ И ОБЩЕСТВО» // 

http://demoscope.ru/weekly/2010/0407/index.php  

✓ ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ БЮРО // http://ethnobs.ru/library  

✓ ГЕНДЕРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УКРАЇНІ // http://www.genderstudies-

ukraine.org/  

✓ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ // http://www.socjournal.ru/  

✓ ЖУРНАЛ «СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» // 

http://www.isras.ru/socis.html  

✓ ИНСТИТУТ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ // 

http://www.demographia.ru/  

✓ EUROPEAN RESEARCH COUNCIL // http://erc.europa.eu/  

✓ EUROPEAN COMMUNICATION RESEARCH AND EDUCATION 

ASSOCIATION // http://ecrea.eu/  

✓ ИНСТИТУТ СОЦИОЛОГИИ ГУГН // 

http://www.socio.msk.ru/page.php?35  

✓ SOCIOLOGICAL RESEARCH ONLINE // 

http://www.socresonline.org.uk/home.html  

✓ ANALYSING AND OVERCOMING SOCIOLOGICAL 

FRAGMENTATION IN EUROPE // http://www.anovasofie.net/  

✓ INTERNATIONAL SOCIOLOGICAL ASSOCIATION // http://www.isa-

sociology.org/  
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