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Силабус курсу               Соціологія молоді 
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Назва курсу Соціологія молоді 

Адреса 

викладання 

курсу 

ЛНУ імені Івана Франка 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Історичний факультет, кафедра соціології 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

05 поведінкові науки; 

054 соціологія 

Викладачі курсу Ілик Христина Василівна, к. с. н., асистент кафедри соціології 

Контактна 

інформація 

викладачів 

Kristina.ilyk@gmail.com 

Консультації по 

курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення семінарських занять за попередньою 

домовленістю 

Сторінка курсу  

Інформація про 

курс 

Курс розроблено таким чином, щоб надати здобувачам необхідний 

теоретичний і фактографічний матеріал для отримання цілісної картини 

особливостей розвитку та функціонування української молоді  

Коротка 

анотація курсу 

Дисципліна «Соціологія молоді» є навчальною дисципліною з спеціальності 

054 – соціологія, яка викладається у 3 семестрі в обсязі 4 кредитів. 

Мета та цілі 

курсу 

Метою курсу 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. 

Цілі курсу: 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. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Барабаш В. Інституціалізація молодіжного руху України / В. Барабаш 

// www.politik.org.ua/magcontent.php3?m+=1&n=26&c=365, 11.10.2007.  

Барабаш В.В. Молодіжний рух як об'єкт і суб'єкт реалізації 

молодіжної політики. Український соціум. 2004. № 1(3)/2004. С. 119-130.  

Бень О. Молодіжні громадські організації як соціальний інститут. 

Молодіжна політика: проблеми і перспективи. Збірник матеріалів ІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції. 20-21 травня 2005 р. 

Дрогобич-Львів: Вимір, 2005. С. 98-107. 

Вивчення молоді на сучасному етапі: питання методології і методики. 

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 11-13 

жовтня 1995 р. Київ, 1996.   



Вовканич С., Риндзак О. Активізація наукової діяльності молоді в 

системі інноваційного розвитку. Львів: ІРД НАН України, 2006. 186 с. 

Головатий М. Державна молодіжна політика як феномен суспільного 

розвитку і нова парадигма державотворення у країнах перехідного стану. 

Український соціум. 2002. № 1. С. 76-84.  

Головатий М. Соціологія молоді. Курс лекцій. К.:МАУП, 2006. 304 с. 

Головенько В. Молодіжна політика як важлива складова суспільного 

розвитку. Молодіжна політика: проблеми і перспективи. Збірник матеріалів 

ІV Міжнародної науково-практичної конференції. 10-11.05.2007. Дрогобич: 

Вимір, 2007. С. 3 -10. 

Декларація Про загальні засади державної молодіжної політики в 

Україні” від 15.12.1992. № 2859-ХІІ // Нормативно-правова база діяльності 

громадських молодіжних організацій. К.: Четверта хвиля, 2001. С. 46-48. 

Демократія в Україні: кроки до зрілості. // Звернення Президента 

України до Верховної Ради України у звязку з Посланням Президента 

України до ВУ «Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2005 р. К.: 

Національний інститут стратегічних досліджень, 2006. 181 с. 

Закон України “Про Загальнодержавну програму підтримки молоді на 

2004-2008 рр.” від 16.12.2003. № 239. 

Киричук Т. Место и роль молодежных общественных организаций в 

решение проблем молодежи. Молодежь ХХІ века: реалии и перспективы. 

Нью Йорк, Женева, 2004. С. 272-276. 

Когут А. Молодіжні соціальні руху періоду “Помаранчевої революції” 

та соціальний капітал. Молодіжна політика: проблеми і перспективи. 

Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 20-

21.05.2005 р. Дрогобич. Львів: Вимір, 2005. С. 134-140. 

Лисюк Н. Проблеми формування державної молодіжної політики в 

Україні. Молодіжна політика: проблеми і перспективи. Збірник матеріалів 

ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 20-21.05.2005. Дрогобич. 

Львів: Вимір, 2005. С. 46-52.  

Мартин П. Сучасне виховання дітей у молодіжних організаціях 

засобами фізичної культури. Молодіжний рух України: історія та 

сучасність. Збірник матеріалів. К.: НВФ “Студцентр”, 1998. С. 99-102. 

Нове покоління незалежної України (1991-2001 рр.). Щорічна 

доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету 

Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2001 р.) 

– К.: Державний інститут проблем сім’ї та молоді, 2002. 211 с. 

Оленич С. Проблеми та перспективи функціонування органів 

студентського самоврядування у системі вищих навчальних закладів 

України (на прикладі Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка). Молодіжна політика: проблеми і 

перспективи. Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції. 20-21.05.2005. Дрогобич. Львів: Вимір, 2005. С. 113-118. 

Періодична національна доповідь про реалізацію Україною Положень 

Конвенції ООН про права дитини. 

Доній О. Покоління оксамитової революції: Як нам дожити до 2009 

року. К.: Смолоскип, 1999. 24 с.  

Про становище молоді в Україні (щодо підтримки молодої сім’ї, 

посилення соціального захисту дітей та молоді у 2001-2006 рр.). Щорічна 

доповідь Президентові України, Верховні Раді України, Кабінету Міністрів 

України. К.: Гопак, 2006. 360 с. 

Сірий Є. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та 



галузеві теорії. Навчальний посібник / Є.В. Сірий. – К.: Атіка, 2004. – 480 c. 

Сокурянская Л. Студенчество на пути к другому обществу: 

ценностний дискурс перехода. Х.: Харковский национальний у-тет им. В.Н. 

Каразина, 2006. 576 с. 

Черниш Н., Васильєва Ю., Голяка О., Поляруш Б., Старченко Т. 

Національна самосвідомість студентської молоді (Соціологічний аналіз). 

Торонто-Едмонтон-Львів. 1993.  

Чинники попередження початку вживання молоддю наркотиків 

ін"єкційним шляхом. Аналітичний звіт та стратегії профілактики ініціації 

вживання наркотиків ін"єкційним шляхом серед уразливих груп підлітків та 

молоді. За ред. Балакіревої О. Київ: Юнісеф. 2006. 138 с. 

Тривалість 

курсу 

120 год 

Обсяг курсу 48 години аудиторних занять: з них 16 годин лекцій, 32 години практичних 

занять, 72 години самостійної роботи. 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення курсу його учасник буде 

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 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. 

Ключові слова молодь, молоде покоління, цінності, самовизначення, молода політика. 

Формат курсу очний 

Теми Форма 

заняття 

Література, ресурси Завдання,

години 

Термін 

виконан

ня 

1. «Соціологія 

молоді» як 

спеціальна 

соціологічна 

теорія. Сучасний 

стан соціології 

Лекція, 

семіна

рське 

заняття 

1.  Головатий М. Соціологія молоді. Курс 

лекцій. К.:МАУП, 2006. 304 с. 

2. Щудло С. Молодь як об’єкт і суб’єкт 

молодіжної політики: соціологічний 

аналіз. Молодіжна політика: проблеми і 

перспективи. Збірник матеріалів ІІ 

6 (2/4)  



молоді. Міжнародної науково-практичної 

конференції. 20-21.05. 2005. Дрогобич- 

Львів: Вимір, 2005. С. 3-10. 

3. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій. 

Львів: Кальварія, 2003. 540 с. 

4. Соціологія. Терміни. Поняття. 

Персоналії. Навчальний словник-довідник. 

Львів: Новий світ. 2004. 476 с. 

2. Молодь як 

соціальна 

спільнота, її 

соціальний статус 

та само-

ідентифікація. 

Вікові межі 

молодості. 

 

Лекція, 

семіна

рське 

заняття 

1. Головенько В. Молодь незалежної 

України: стан та перспективи розвитку. 

Перші кроки нової влади: молодіжна 

політика в Україні: проблеми та 

перспективи. К., 2005. 19 с. 

2. Молодь України у дзеркалі соціології / 

Заг. ред. О. Балакірєвої, О. Яременка. – К.: 

УІСД, 2001. 210 с. 

3. Молодь України: стан, проблеми, шляхи 

розв’язання. Збірник наукових публікацій 

УкрНДІ проблем молоді за підсумками 

виконання наукових програм і проектів у 

1993. Вип. 3. К.: Укр. НДІ проблем молоді, 

1994. 144 с.  

4. Молодь щодо указу Президента “Про 

проголошення всеукраїнського рефе-

рендуму за народною ініціативою” URL: 

http://members.fortunecity.com/ialv1/ib/1999/

ind2.htm, 06.10.2006. 

6 (2/4)  

3. Молодь у 

соціально-

демографічному 

вимірі. 

Соціалізація, 

соціальне 

самопочуття та 

соціальна 

мобільність 

молоді. 

Лекція, 

семіна

рське 

заняття 

1. Молодь України: стан, проблеми, шляхи 

розв’язання. Збірник наукових публікацій 

УкрНДІ проблем молоді за підсумками 

виконання наукових програм і проектів у 

1993. Вип. 3. К.: Укр. НДІ проблем молоді, 

1994. 144 с. 

2. Онищук В. Становлення державної 

молодіжної політики як інноваційного 

інституту соціалізації української молоді. 

Молодь в умовах нової соціальної 

перспективи. Житомир: ВМЦ “Україна”, 

2003. 

3. Про становище молоді в Україні (щодо 

підтримки молодої сім’ї, посилення 

соціального захисту дітей та молоді у 

2001–2006 рр.). Щорічна доповідь 

Президентові України, Верховні Раді 

України, Кабінету Міністрів України. К.: 

Гопак, 2006. 360 с. 

6 (2/4)  

4. Ціннісні 

орієнтації, 

культурні 

потреби та 

духовний світ 

молоді. 

Лекція, 

семіна

рське 

заняття 

1. Здоров’я та поведінкові орієнтації 

учнівської молоді: Монографія / 

О. Балакірєва, Н. Рингач, Р. Левін та ін. / 

Наук. ред. О.М. Балакірєва. Київ: Укр. ін-т 

соц. дослідж. ім. О. Яременка, 2007. 128 с.  

2. Знайти себе: життєві історії випускників 

6 (2/4)  



Молодіжна 

субкультура та 

контркультура в 

світі та в сучасній 

Україні. 

інтернатів.  Київ: Український ін-т соціаль-

них досліджень, 2001. 201 с.  

3. Інтеграція молоді в сучасні економічні 

відносини: Щорічна доповідь 

Президентові України, Верховній Раді 

України, Кабінету Міністрів України про 

становище молоді в Україні (за 

підсумками 2000 року). Київ, 2001. 166 с. 

5. Молодь в сфері 

праці та 

зайнятості. 

Молодіжне 

безробіття. 

Девіантна та 

деліквентна 

поведінка молоді. 

Проблема 

молодіжної 

освіти та 

професійної 

підготовки. 

Лекція, 

семіна

рське 

заняття 

1. Інтеграція молоді в сучасні економічні 

відносини: Щорічна доповідь 

Президентові України, Верховній Раді 

України, Кабінету Міністрів України про 

становище молоді в Україні (за 

підсумками 2000 року). Київ, 2001. 166 с. 

2. Саппа М. Самостійний молодіжний рух 

в Україні: сторінки сучасного і минулого. 

Молодіжна політика: проблеми і 

перспективи. Збірник матеріалів ІV 

Міжнародної науково-практичної конфе-

ренції. 10-11 травня 2007 р. Дрогобич: 

Вимір, 2007. С. 270-273. 

3. Чинники попередження початку 

вживання молоддю наркотиків ін"єк-

ційним шляхом. Аналітичний звіт та 

стратегії профілактики ініціації вживання 

наркотиків ін"єкційним шляхом серед 

уразливих груп підлітків та молоді. За ред. 

Балакіревої О. Київ: Юнісеф. 2006. 138 с. 
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6. Самовиз-

начення молоді 

Лекція, 

семіна

рське 

заняття 

1. Оленич С. Проблеми та перспективи 

функціонування органів студентського 

самоврядування у системі вищих 

навчальних закладів України (на прикладі 

Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка) / С. 

Оленич, А. Довженко // Молодіжна 

політика: проблеми і перспективи. Збірник 

матеріалів ІІ Міжнародної науково-

практичної конференції. 20 – 21 травня 

2005 р. – Дрогобич – Львів: Вимір, 2005. – 

С. 113 – 118. 

2. Онищук В. Молодь як суб’єкт 

соціально-політичних відносин. 

Молодіжна політика: проблеми і 

перспективи. Збірник матеріалів ІV 

Міжнародної науково-практичної конфе-

ренції. 10-11 травня 2007 р. Дрогобич: 

Вимір, 2007.  С. 257 – 259. 

3. Саппа М. Молодь в помаранчевому русі. 

Матеріали VІІ Міжнародної науково-

практичної конференції (17-18 травня 

2005 р.). Житомир, 2005. С. 139-141. 
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7. Аспекти та 

складові 

державної 

молодіжної 

політики (ДМП). 

Особливості 

молодіжного 

законодавства в 

Україні.. 

Лекція, 

семіна

рське 

заняття 

1. Головенько В. Молодь незалежної 

України: стан та перспективи розвитку / В. 

Головенько // Перші кроки нової влади: 

молодіжна політика в Україні: проблеми та 

перспективи. К., 2005. 19 с. 

2. Данилевич Н. Формування соціальної 

молодіжної політики. Молодіжна політика: 

проблеми і перспективи. Збірник 

матеріалів ІV Міжнародної науково-

практичної конференції. 10-11.05. 2007 р.  

Дрогобич: Вимір, 2007. С. 45-51. 

3. Молодіжна політика: Проблеми і 

перспективи. Збірник матеріалів 

міжнародної науково-практичної конфе-

ренції (Дрогобич, 26-27 квітня 2004 р.). 

Дрогобич: Коло, 2004. 212 с.  

4. Молодіжна політика: проблеми і 

перспективи. Збірник матеріалів ІV 

Міжнародної науково-практичної конфе-

ренції. Наук. Ред. С. Щудло. Дрогобич: 

Вимір, 2007. 385 с. 
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8. Підсумок. 

Презентації 

індивідуальних 

робіт. 

Лекція, 

семіна

рське 

заняття 
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Підсумковий контроль Залік в кінці семестру 

Пререквізити Для вивчення курсу учасники потребують базових знань із 

навчальної дисципліни «Загальна соціологічна теорія». 

Навчальні методи та 

техніки,  які будуть 

використовуватись під 

час викладання курсу 

Презентація, лекції, дискусія 

Необхідне обладнання Мультимедійний проектор 

Критерії оцінювання  Оцінювання проводиться за 100  бальною шкалою.. Бали 

нараховуються за наступним співвідношенням: 

Практичні заняття – 50% семестрової оцінки, максимальна 

кількість балів – 50 балів; 

Письмова робота – 30% семестрової оцінки, максимальна 

кількість балів – 30 балів; 

Модуль – 20% семестрової оцінки, максимальна кількість балів – 

20 балів. 

Підсумкова максимальна кількість – 100 балів. 

Враховується відвідування занять, бали набрані під час 

семінарських занять, написання модулів, а також за індивідуальні 

письмові роботи. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенні курсу. 

 


