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ЧИТАЛЬНА ЗАЛА 
Вступ Л Д У Ф К ^ Ї 

Одним із основних напрямків та завдань перебудови вищої освіти в 
незалежній українській державі є формування нового світогляду сучасної 
молоді та гуманізація освіти. Визначну роль у новітній інтелектуальній 
культурі відіграє - СОЦІОЛОГІЯ, яка сьогодні посідає центральне місце серед 
суспільних наук. Основне її призначення - інтегрувати гуманітарні знання в 
єдину систему. Курс соціології покликаний допомогти студентам 
проаналізувати тенденції розвитку сучасного суспільства, його проблеми та 
протиріччя. 

Програма курсу "Соціологія" включає в себе лекційний матеріал (18 год.), 
в якому розглядаються найважливіші проблеми теоретичної та емпіричної 
соціології, аналізуються фундаментальні соціологічні проблеми. Семінарські та 
практичні заняття (18 год.), присвячені обговоренню цих проблем, 
індивідуальній роботі зі студентами, спрямовані на формування елементарних 
навичок конкретно-соціологічного дослідження. Самостійна робота студентів 
(18 год.) передбачає роботу над засвоєнням курсу "Соціологія", знайомство з 
соціологічною літературою, профільними періодичними виданнями. Аналіз 
самостійної літератури здійснюється у формі складання конспектів, 
підготування рефератів, написанні контрольних робіт тощо. 

Враховуючи профіль ВЗО значна увага у програмі надається соціальним 
проблемам розвитку фізичної культури та спорту. 

На відміну від попередніх програм, для вивчення включено теми: 
суспільство як соціальна система: сутність, типи, тенденції розвитку; 
особистість у системі соціальних зв'язків, а за рахунок збільшення годин на 
вивчення дисципліни, у лекційний матеріал включено теми, які раніше 
пропонувалися для самостійного вивчення: економічна соціологія, соціологія 
освіти, соціологія нації, соціологія політики, соціологія релігії. У програмі 
передбачено розглянути загальні, спеціальні та галузеві теорії соціології, 
методологію і методику емпіричних досліджень у ракурсі поєднання 
теоретичних знань і практичних навичок проведення конкретно-соціологічних 
досліджень, необхідних молодому спеціалісту - випускнику вищого 
навчального закладу. 

Метою курсу є отримання теоретичних знань про соціальні явища та 
процеси, дію соціальних законів, розвиток соціологічного мислення та 
культури студентів, формування навичок проведення конкретно-соціологічного 
дослідження: вміння скласти програму дослідження, анкету для збирання 
соціологічної інформації, провести елементарну обробку зібраної інформації 
тощо. 

В результаті вивчення курсу "Соціологія" студент повинен знати: 
структуру соціологічної системи знань; 
завдання та проблеми сучасної української соціології; 
визначення суспільства та його основні ознаки; 
соціальну структуру суспільства; 
значення соціалізації як процесу становлення і розвитку особистості; 
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основні галузі соціологічного знання; 
методику і техніку сучасних соціологічних досліджень. 

На основі одержаних знань студент повинен вміти: 
- організувати і провести конкретно-соціологічне д о с л і д ж е н н я практики 

фізкультурно-спортивного руху; 
- скласти програму дослідження, анкету для отримання соціологічної 

інформації, провести обробку отриманої соціологічної інформації, оперувати 
даними галузевої соціології; 

- використовувати отримані результати у своїй повсякденній 
педагогічній та організаційно-управлінськін діяльності для інтенсифікації 
всезагального процесу соціалізації молоді. 

Після проходження курсу навчальним планом передбачено залік. 

Загальна кількість годин - 54 
Лекційних -18 
Семінарських -16 
Практичних - 2 
Самостійних - 18 
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Зміст д и с ц и п л і н и за м о д у л я м и 

№ 
п/п 

Назви розділів і тем Лекції Семі-
нари 

Прак-
тичні 

Сам. 
роб. 

Розділ 1. Загальні питання історії і теорії 
соціології. 

8 8 - -

1. Соціологія як наука. Об'єкт, предмет та 
функції соціології. Основні етапи 
історичного розвитку соціологічної думки. 
Основні школи та концептуальні напрями 
сучасної соціології. 

2 2 

2. Зародження і розвиток соціологічної думки 
в Україні. 

2 2 • • 

3. Суспільство як соціальна система: сутність, 
типи, тенденції розвитку. 

2 2 - -

4. Соціальна структура та соціальна 
стратифікація суспільства 

2 2 - -

Розділ 2. Спеціальні соціологічні теорії. 8 6 - 16 
5. Економічна соціологія, соціологія праці та 

зайнятості. 
2 - - 2 

6. Особистість у системі соціальних зв'язків. 2 2 - -

7. Соціологія освіти. 2 2 - -

8. Соціологія політики. - - - 2 
9. Етносоціологія. - - - 2 
10. Соціологія релігії. - - - 2 
11. Соціологія сім'ї. - - - 2 
12. Соціологія молоді. - - - 2 
13. Соціологія вільного часу. - - - 2 
14. Формування громадської думки як засобу 

подолання шкідливих звичок. Традиції в 
сфері фізичної культури та спорту. 

2 

15. Профілюючі напрямки та розділи в 
соціальній практиці спорту: їх особливості 
та взаємозв-'язок. 

2 2 

Розділ 3. Методика і техніка сучасних 
соціологічних досліджень. 

2 2 2 2 

16. Соціологічне дослідження: поняття, функції, 
види, етапи. 

- 2 - 2 

17. Методи збору та аналізу- соціологічної 
інформації. Вибірка у соціологічному 
дослідженні. 

2 2 

Разом 18 16 2 18 
Форма контролю - залік 



Зміст головних розділів роботи за темою модуля 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ІСТОРІЇ І ТЕОРІЇ СОЦІОЛОГІЇ. 
Соціологія як наука. Об'єкт, предмет та функції соціології. 
Структура сучасного соціологічного знання. Соціологічні 
закони та категорії. Основні етапи історичного розвитку 
соціологічної думки. Основні школи та концептуальні 
напрями сучасної соціології. Зародження і розвиток 
соціологічної думки в Україні. Суспільство як соціальна 
система: сутність, типи, тенденції розвитку. Соціальна 
структура та соціальна стратифікація суспільства. 

Кількість годин на вивчення: 
Лекційних - 8 год. 
Семінарських - 8 год. 

Мета: Сформувати знання про значення соціології в житті суспільства, її 
спрямованість та функції. Розкрити історичні, соціальні та теоретичні 
передумови виникнення соціології як науки. Сформувати знання про 
структуру сучасного соціологічного знання, соціологічні закони та 
категорії. Ознайомити з джерелами української протосоціологічної 
думки. Окреслити проблеми розвитку соціології в сучасній Україні. 
Сформувати знання про еволюцію уявлень про суспільство та теорії 
його походження, розкрити характерні особливості сучасного 
суспільства. Сформувати знання про структуру суспільства. 
Ознайомити з теоріями соціальної стратифікації. 

Завдання: 
1. Розкрити суть предмету соціологія. 
2. Ознайомити із функціями соціології. 
3. Показати структуру соціологічного знання. 
4. Розкрити місце соціології в системі суспільних і гуманітарних наук. 
5. Розкрити історичні, соціальні та теоретичні передумови виникнення 

класичної соціології. 
6. Ознайомити з основними напрямами, школами та проблемами західної 

соціології XX ст. 
7. Охарактеризувати українську протосоціологічну думку. 
8. Розкрити специфіку козацтва як соціального феномену в історії 

України. 
9. Ознайомити з соціологічними поглядами Г.Сковороди. 
10. Ознайомити з особливостями початкового етапу становлення 

української соціології. 
11. Розкрити причини занепаду української соціології у радянський період. 
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12. Розкрити завдання та проблеми сучасної української соціології. 
13. Охарактеризувати суспільство як соціальну систему. 
14. Розкрити шляхи його формування. 
15. Визначити характерні риси ранніх типів людського суспільства. 
16. Визначити характерні риси суспільств у сучасному світі. 
17. Визначити сутність поняття "соціальна структура суспільства". 
18. Охарактеризувати основні елементи соціальної структури суспільства. 
19. Пояснити відмінності між поняттями "клас" і "страта". 
20. Розкрити сутність теорій соціальної стратифікації. 
21. Охарактеризувати основні маргінальні групи в сучасній Україні. 
22. Визначити суттєві риси феномену "середнього класу", його соціальні 

функції. 
23. Розкрити сутність процесу соціальної мобільності. 
24. Розкрити фактори які впливають на сучасні процеси структурнзації 

українського суспільства. 
25. Розкрити суть соціальної взаємодії та регуляції соціальних зв'язків. 

ТЕМИ ГА КОРОТКИЙ ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ 

1. Предмет, структура, функції соціології. Основні етапи історичного 
розвитку соціологічної думкн. Предмет соціології. Суспільство, соціальні 
явища та процеси соціального пізнання. Структура соціологічного знання. 
Загальна соціологічна теорія, спеціальні соціологічні теорії, соціологічні 
дослідження. Теоретична соціологія, прикладна соціологія, процеси їх взаємодії 
та диференціації. Функції соціології. Теоретично-пізнавальна, методологічна, 
прикладна, прогностична та інші. Історичні, соціальні та теоретичні 
передумови виникнення соціології як науки. Становлення та розвиток 
класичної соціології. О.Конт як засновник соціології. Еволюціоністська 
соціологія Г.Спенсера. "Соціологізм" Е.Дюркгайма. Матеріалістична соціологія 
марксизму. "Розуміюча соціологія" М.Вебера. Західна соціологія XX століття: 
основні напрями, школи та проблеми.Соціологія в системі суспільних та 
гуманітарних наук: соціологія та філософія; соціологія та історія; соціологія та 
психологія; соціологія та педагогіка; соціологія та соціальна статистика. 

2. Становлення і розвиток соціологічної думки в Україні. Українська 
протосоціологічна думка. Специфіка козацтва як соціального феномену в 
історії України. Значення Києво-Могилянської академії. Соціологічні погляди 
Григорія Сковороди. Роль Кирило-Мефодіївського братства, праць 
М.Костомарова та творчості Т.Шевченка. Політична соціологія 
М.Драгоманова: Соціологічний метод, прогрес та соціальна еволюція, проблема 
влади. М.Грушевський як історик-соціолог: "генетична соціологія", "політична 
соціологія" та принципи етнополітики. Проект науки соціологія у творчості 
Б.КІстяківського: критики психологізму, проблема соціологічних понять та 
цінностей в соціологічному дослідженні. Соціологічна концепція М.Шаповапа. 
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Соціологія політики В.Липинського. Проблема розвитку соціології в сучасній 
Україні. 

3. Суспільство як соціальна система: сутність, т и п и , тенденції розвитку. 
Суспільство як соціальна система. Поняття «суспільство» і «система» в 
соціології, їх історичний розвиток. Еволюція уявлення про суспільство та теорії 
його походження. Характеристика основних підсистем суспільного життя: 
економічної, політичної, соціальної, ідеологічної та ін.. П р о б л е м а типологізації 
суспільств. Характерні особливості сучасного суспільства. Модернізація та 
глобалізація розвитку суспільства. 

4. Соціальна структура та соціальна стратифікація суепільства. 
Соціальна структура суспільства: основні види та елементи. Терії соцільної 
стратифікації. Соціальна мобільність, види соціальної мобільності. 
Трансформація соціальної структури українського суспільства. 

Література: 

1. Дворецька Г.В. Соціологія: Навч.посібник. - К.: КНЕУ, 1 9 9 9 . - 3 4 0 с. 
2. Іванов В.Ф. Соціологія масової комунікації: Навч. посібник. - К., 1999. 
3. Павличенко П.П., Литвиненко Д.А. Соціологія: Навч. посібник. - К.: Лібра, 
2000. 
4. Піча В.М. та ін. Соціологія. - К., 1996. 
5. Погорілий О.І. Соціологічна думка XX століття. Посібник. - К., 1996. 
6. Ратушна Г. Соціологія (матеріали курсу лекцій). Навчальний посібник. 

Видання 2-е, доп. І перероб. - Тернопіль, 1999. - 148 с. 
7. Соціологія: Підручник / За загальною ред. Проф. В.П.Андрющенка, проф. 

М.І.Горлача. - Харків - Київ, 1998. 
8. Соціологічна думка України: Навч. посібник. - К.: Заповіт, 1996. 
9. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів 1 За ред. 

В.Г.Городяненка - К.: Видавничий центр «Академія», 2002. - 500 с. 
10. Черниш Н. Соціологія: Курс лекцій. - Львів, 1996. - №3. - С.38-58. 
11. Якуба О.О. Соціологія: Навч. посібник для студ. - Харків: Константа, 1996. 

ТЕМИ ТА ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

1. Соціологія як наука. Об'єкт, предмет та функції соціології. Предмет 
соціології. Суспільство, соціальні явища та процеси соціального пізнання. 
Функції соціології. Теоретично-пізнавальна, методологічна, прикладна, 
прогностична та інші. Соціологія в системі суспільних та гуманітарних наук: 
соціологія та філософія; соціологія та історія; соціологія та психологія; 
соціологія та педагогіка; соціологія та соціальна статистика. 

2. Становлення і розвиток соціологічної думки в Україні. Українська 
протосоціологічна думка. Специфіка козацтва як соціального феномену в 
історії України. Значення Кисво-Могилянської академії. Соціологічні погляди 
Григорія Сковороди. Роль Кирило-Мефодіївського братства, праць 
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М.Костомарова та творчості Т.Шевченка. Політична соціологія 
М.Драгомаиова: Соціологічний метод, прогрес та соціальна еволюція, проблема 
влади. М.Грушевський як історик-соціолог: "генетична соціологія", "політична 
соціологія" та принципи етнополітики. Проект науки соціологія у творчості 
Б.Кістяківського: критики психологізму, проблема соціологічних понять та 
цінностей в соціологічному дослідженні. Соціологічна концепція М.Шаповапа. 
Соціологія політики В.Липинського. Проблема розвитку соціології в сучасній 
Україні. 

3. Суспільство як соціальна система: сутність, типи, тенденції розвитку. 
Суспільство як соціальна система. Поняття «суспільство» і «система» в 
соціології, їх історичний розвиток. Еволюція уявлення про суспільство та теорії 
його походження. Характеристика основних підсистем суспільного життя: 
економічної, політичної, соціальної, ідеологічної та ін.. Проблема типологізації 
суспільств. Характерні особливості сучасного суспільства. Модернізація та 
глобалізація розвитку суспільства. 

4. Соціальна структура суспільства. Соціальна структура суспільства: 
основні види та елементи: класи, прошарки, верстви та групи. Соціальна 
мобільність, види соціальної мобільності. 

Видн контролю за темою 

Опитування (відповідь чи доповнення 0-15 балів). 
Перевірка конспектів самопідготовки (0-5 балів). 
Підсумкова контрольна (0-10 балів). 
Максимальна сума балів - 30 балів. 

Питання теми, які винесені на залік 

1. Соціологія як наука. 
2. Об'єкт та предмет соціології. 
3. Розкрийте структуру соціологічної системи знань. 
4. Макрр- та мікросоціологічні рівні аналізу соціальної дійсності. 
5. Функції соціології. 
6. Передумови виникнення соціології. О.Конт - засновник позитивістської 

соціології XIX ст. 
7. Соціологічна концепція Г.Спенсера. 
8. Соціологічна концепція К.Маркса. 
9. Соціологічна концепція Е.Дюркгайма. 
10. Соціологічна концепція М.Вебера. 
11. Соціологічна концепція П.Сорокіна. 
12. Соціологічні школи та напрями. 
13. Українська протосоціологічна думка. 
14. Соціологічні погляди Г.Сковороди. 
15. Особливості початкового етапу становлення української соціології. 



16. Радянський період української соціології. 
17. Завдання та проблеми сучасної української соціології. 
18. Поняття суспільства та його основні ознаки. 
19. Ранні типи людського суспільства. 
20. Сучасні типи людського суспільства. 
21. Соціальна структура суспільства. 
22. Соціальна стратифікація суспільства. 
23. Поясніть відмінність між поняттями "клас" і "страта". 
24. Визначте основні суттєві риси феномену "середнього класу", 

соціальні функції. 
25. Охарактеризуйте основні маргінальні групи в сучасній Україні. 
26. Теорія стратифікації К.Маркса. 
27. Теорія стратифікації М.Вебера. 
28. Теорія стратифікації Е.Райта. 
29. Теорія стратифікації Ф.Паркіна. 
30. Соціальна мобільність. Види соціальної мобільності. 



РОЗДІЛ 2. СПЕЦІАЛЬНІ СОЦІОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ. 

Основні галузі соціологічного знання. Економічна соціологія, 
соціологія праці та зайнятості. Особистість у системі 
соціальних зв'язків. Соціологія політики. Етносоціологія. 
Соціологія релігії. Соціологія сім'ї. Соціологія молоді. 
Соціологія громадської думки. Соціологія освіти. Теорія і 
практика соціологічного вивчення фізичної культури та 
спорту. 

Кількість годин на вивчення: 
Лекційних - 8 год. 
Семінарських - 6 год. 
Самостійної роботи - 16 год. 

Мета: Сформувати знання про особливості економічної та соціальної сфер 
суспільства, категорії соціології праці та зайнятості. Розкрити 
соціологічні підходи до вивчення особистості та її місця в суспільстві. 
Сформувати знання про процес соціалізації особистості, соціальний 
статус та соціальну роль. Сформувати уявлення про електоральні 
дослідження в соціології політики. Визначити специфіку 
етнонаціональних відносин в системі соціальних зв'язків, 
співвідношення соціального та національного. Розкрити суть релігії як 
соціального інституту, її еволюційні та організаційні форми. 
Охарактеризувати тенденції розвитку сучасної сім'ї, ознайомити з 
соціальною політикою підтримки сім'ї в українському суспільстві. 
Розкрити суть молодіжної проблематики у вітчизняній соціології. 
Розкрити характерні особливості освіти як соціального інституту, 
ознайомити з функціями освіти та теоріями навчання. Сформувати 
знання про особливості сфери фізичної культури і спорту. Розкрити 
соціальні проблеми ординарного спорту, ознайомити з модифікаціями 
ординарного спорту, його функціями та завданнями. Розкрити 
соціальні проблеми спорту вищих досягнень, ознайомити з його 
модифікаціями, функціями та завданнями. Розкрити механізми 
регуляції поведінки та соціалізації особистості спеціаліста фізичної 
культури та спорту. Сформувати уявлення про мотиви обрання 
професії, специфіку життєвого шляху та соціальної активності 
спеціаліста фізкультурно-спортивної сфери. Розкрити суть соціального 
прогнозування розвитку фізкультурно-спортивної сфери в Україні. 

Завдання 

1. Охарактеризувати предмет і об'єкт економічної соціології, соціології праці та 
зайнятості. 
2. Визначити функції соціології праці та зайнятості. 
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3. Розкрити особливості економічної та соціальної сфер с у с п і л ь с т в а . 

4. Розкрити роль економічної соціології, соціології праці та зайнятості у 
вирішенні соціально-економічних проблем. 
5. Розкрити спільні та відмінні особливості понять "особистість", "людина", 
"індивід". 
б.Охарактеризувати фактори та механізми соціалізації. 
7.0бгрунтувати відмінності наукових підходів до вивчення процесу 
соціалізації. 
8. Визначити науковий статус соціології політики. 
9.Розкрити значення електоральних досліджень в соціології політики. 
10.Визначити специфіку етнонаціональних відносин в системі соціальних 

зв'язків. 
11 .Визначити предмет і об'єкт соціології релігії. 
12.Охарактеризувати еволюційні та організаційні форми релігії як соціального 

інституту. 
13. Визначити методологічні підходи до соціологічного аналізу сім'ї. 
14. Охарактеризувати тенденції розвитку сучасної сім'ї. 
15. Ознайомити з соціальною політикою підтримки сім'ї в українському 

суспільстві. 
16. Розкрити суть молодіжної проблематики у вітчизняній соціології. 
17. Визначити статус соціології освіти в суспільстві. 
18. Розкрити функції соціології освіти. 
19. Ознайомити з теоріями навчання. 
20. Охарактеризувати національну доктрину розвитку освіти України у XXI 

столітті. 
21. Визначити поняття вільного часу, його структуру та елементи. 
22.Охарактеризувати предмет і об'єкт соціології фізичної культури та спорту. 
23. Розкрити значення і місце фізичної культури у формуванні здорового 

способу життя людини. 
24. Охарактеризувати модифікації ординарного спорту. 
25. Визначити соціальні функції ординарного спорту. 
26. Розкрити завдання ординарного спорту. 
27. Визначити поняття та соціологічну структуру здорового способу жиггя. 
28. Визначити поняття спорту вищих досягнень. 
29. Визначити поняття змісту та соціологічної структури спорту вищих 

досягнень. 
30. Розкрити соціальний генезис та соціальні функції спорту вищих досягнень у 

сучасному суспільстві. 
31. Розкрити основні соціологічні проблеми спорту вищих досягнень. 
32. Розкрити сутність олімпійського руху як об'єкта соціологічного аналізу. 
33. Розкрити проблеми комерціалізації та професіоналізації сучасного 

міжнародного спортивного руху: шляхи та перспективи. 
34. Визначити механізми регуляції поведінки та соціалізації особистості 

спеціаліста фізичної культури та спорту. 
35. Розкрити суть мотивації обрання п р о ф е с і ї спортивного педагога. 
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ТЕМИ ГА КОРОТКИЙ ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ 

1. Економічна соціологія, соціологія праці та зайнятості. Предмет, 
об'єкт та функції економічної соціології, соціології праці та зайнятості. 
Особливості економічної та соціальної сфер суспільства. Категорії соціології 
праці та зайнятості. Роль економічної соціології, соціології праці та зайнятості 
у вирішенні соціально-економічних проблем. 

2. Особистість у системі соціальних зв'язків. Соціологічні підходи до 
вивчення особистості таїї місця в суспільстві. Соціологічна структура 
особистості. Соціалізація особистості. Етапи розвитку гри М.Партен. Теорії 
розвитку дитини. Соціальний статус та соціальна роль особистості. 

3. Соціологія освіти. Статус, предмет і об'єкт соціології освіти. Освіта як 
соціальний інститут, функції освіти в суспільстві. Теорії навчання. Бернстайн: 
мовні коди. Баулес та Гінтіс: школи та промисловий капіталізм. Іліч: 
прихований навчальний план. Вплив освіти на соціальну мобільність індивіда. 

4. Профілюючі напрямки та розділи в соціальній практиці спорту: їх 
особливості та взаємозв'язок. Поняття та зміст ординарного спорту, його 
структура. Соціальні функції ординарного спорту. Масовість як закономірність 
функціонування та розвитку ординарного спорту в сучасному суспільстві. 
Поняття спорту вищих досягнень, його зміст та соціологічна структура. 
Соціальний генезис та соціальні функції спорту вищих досягнень у сучасному 
суспільстві. Олімпійський рух як об'єкт соціологічного аналізу. Проблеми 
комерціалізації та професіоналізації сучасного міжнародного та олімпійського 
руху. 

Література: 

1. Герасіна Л.М. Оновлення сучасної вищої школи в контексті глобальних 
проблем освіти. - Харків, 1994. 
2. Дворецька Г.В. Соціологія: Навч.посібник.-К.: КНЕУ, 1999 . -С . 176-223. 
3. Дворецька Г.В. Соціологія праці: Навч. посіб. - К., 2001. 
4. Закон України про вищу освіту // Освіта України. - 26 лютого 2002 р. - №17. 
5. Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті // Освіта 
України. - №33. - 23 квітня 2002. 
6. Павличенко П.П., Литвиненко Д.А. Соціологія: Навч. посібник. - К.: "Лібра", 
2002. - С. 203-224. 
7. Соціологія. Курс лекцій /В.М.Піча, О.М.Семашко, Н.Й.Черниш та ін./ За ред. 
В.М.Пічі. - К., 1996, С. 108-120. 
8. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. 
В.Г.Городяненка - К.: Видавничий центр «Академія», 2002. - С.216-387. 
9. Черниш Н. Соціологія: Курс лекцій. - Львів, 1996. - №5. - С.52-72. 



ТЕМИ ГА ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

1. Особистість у системі соціальних зв'язків. Соціологічні підходи до 
вивчення особистості та її місця в суспільстві. Соціологічна структура 
особистості. Соціалізація особистості. Етапи розвитку гри М.Партен. Теорії 
розвитку дитини. Соціальний статус та соціальна роль особистості. 

2. Соціологія освіти. Статус, предмет і об'єкт соціології освіти. Освіта як 
соціальний інститут, функції освіти в суспільстві. Теорії навчання. Вплив 
освіти на соціальну мобільність індивіда. 

3. Профілюючі напрямки та розділи в соціальній практиці спорту: їх 
особливості та взаємозв'язок. Поняття та зміст ординарного спорту, його 
структура. Соціальні функції ординарного спорту. Масовість як закономірність 
функціонування та розвитку ординарного спорту в сучасному суспільстві. 
Поняття спорту вищих досягнень, його зміст та соціологічна структура. 
Соціальний генезис та соціальні функції спорту вищих досягнень у сучасному 
суспільстві. Олімпійський рух як об'єкт соціологічного аналізу. Проблеми 
комерціалізації та професіоналізації сучасного міжнародного та олімпійського 
руху. 

ТЕМИ ТА ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

1. Економічна соціологія, соціологія праці та зайнятості. Предмет, об'єкт 
та функції економічної соціології, соціології праці та зайнятості. Особливості 
економічної та соціальної сфер суспільства. Категорії соціології праці та 
зайнятості. Роль економічної соціології, соціології праці та зайнятості у 
вирішенні соціально-економічних проблем. 

2. Соціологія політики. Науковий статус, об'єкт, предмет та функції 
соціології політики. Типологія політичних рухів. Класифікація політичних 
партій. Електоральні дослідження в соціології політики. Теоретичні та 
практичні аспекти соціології політики в зарубіжній та вітчизняній соціології. 

3. Етносоціологія. Предмет, об'єкт та історія розвитку етносоціології. 
Національно-етнічні процеси та відносини. Поняття національного 
відродження та його місце в етносоціології. Етнонаціонапьний розвиток 
сучасної України: стан, проблеми, перспективи. 

4. Соціологія релігії. Релігія як соціальний інститут: сутність, функції та 
форми організації. Становлення соціології релігії як наукової дисципліни. 
Релігія як соціальний інститут, її еволюційні та організаційні форми. 

5. Соціологія сім'ї. Сім'я як соціальний інститут. Сутність, структура та 
основні функції сім'ї. Тенденції розвитку сучасної сім'ї. Соціальні проблеми 
сучасної сім'ї. Соціальна підтримка сім'ї в українському суспільстві. 

6. Соціологія молоді. Сутність, предмет, об'єкт, функції соціології молоді. 
Основні поняття та категорії соціології молоді. Стан дослідження молодіжних 
проблем у вітчизняній соціології. 



7. Соціологія вільного часу. Вільний час як структурний компонент 
суспільного часу. Поняття вільного часу, його структура та елементи. 

8. Формування громадської думки як засобу подолання шкідливих 
звичок. Традиції в сфері фізичної культури та спорту. Поняття громадської 
думки, її соціальна природа, зміст та сутність. Основні шляхи і засоби 
формування громадської думки в сфері фізичної культури та спорту. Поняття 
про звички та традиції: їх соціальна сутність, зміст та різновиди. Значення 
громадської думки в подоланні шкідливих звичок. 

Види контролю за темою 

Опитування (відповідь чи доповнення 0-20 балів). 
Перевірка конспектів самопідготовки -{0-8 балів). 
Підсумкова контрольна (0-12 балів). 
Максимальна сума балів - 40 балів. 

Питання теми, які винесені на залік 

I .Розкрийте особливості економічної соціології як спеціальної соціологічної 
теорії. 
2.Проаналізуйте соціальні функції економіки. 
3.Поясніть співвідношення економіки з іншими соціальними інститутами. 
4.Охарактеризуйте основні категорії, поняття соціології праці та зайнятості. 
5.Структура та форми трудової поведінки. 
6.Зміст, структура та функції трудової мотивації, її компоненти. 
7.Механізми регуляції трудової поведінки.. 
8.Особистість як предмет соціологічного аналізу. 
9. Соціалізація як процес становлення і розвитку особистості. 
10. Етапи розвитку гри М.Партен. 
II .Теорій розвитку дитини З.Фройда. 
12.Теорія розвитку дитини Ж.Піаже. 
13.Теорія розвитку дитини Дж.Міда. 
14. Культурні універсали, культурна ідентичність та етноцентризм. 
15.Розкрийте особливості економічної соціології як спеціальної соціологічної 
теорії. 
16.Проаналізуйте соціальні функції економіки. 
17.Поясніть співвідношення економіки з іншими соціальними інститутами. 
18.Охарактеризуйте основні категорії, поняття соціології праці та зайнятості. 
19.Структура та форми трудової поведінки. 
20.Зміст, структура та функції трудової мотивації, її компоненти. 
21 .Механізми регуляції трудової поведінки.. 
22.Об'єкт, предмет та функції соціології політики. 
23.Типологія політичних рухів. 
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24. Класифікація політичних партій. 
25. Обгрунтуйте відмінність між термінами «етнос», «народність», «нація». 
26. Етнонаціональний розвиток сучасної України: стан, проблеми, перспективи. 
27. Релігія як соціальний інститут: сутність, функції та форми організації. 
28. Історичні типи релігійних вірувань. 
29. Тенденції розвитку релігії в сучасному суспільстві. 
30. Сім'я як соціальний інститут. 
31. Сутність, структура та основні функції сім'ї. 
32. Соціальні проблеми сім'ї та основні тенденції розвитку сучасної сім'ї. 
33. Сутність, предмет, об'єкт, функції соціології молоді. 
34. Основні поняття та категорії соціології молоді. 
35. Освіта як соціальний інститут суспільства: функції, принципи, цілі. 
36. Охарактеризуйте концепцію безперервної освіти. 
37. Освіта і соціалізація особистості. 
38. Теорія навчання Бернстайна. 
39. Теорія навчання Баулеса і Гінтіса. 
40. Теорія навчання Іліча. 
41. Предмет і об'єкт соціології фізичної культури та спорту. 
42. Значення і місце фізичної культури у формуванні здорового способу життя 
людини. 
43. Модифікації ординарного спорту. 
44. Соціальні функції ординарного спорту. 
45. Завдання ординарного спорту. 
46. Поняття спорту вищих досягнень. 
47. Зміст та соціологічна структура спорту вищих досягнень. 
48. Соціальний генезис та соціальні функції спорту вищих досягнень у 
сучасному суспільстві. 
49. Основні соціологічні проблеми спорту вищих досягнень. 
50. Сутність спорту як видовища та засобу масової інформації. 
51. Сутність олімпійського руху як об'єкта соціологічного аналізу. 
52. Проблеми комерціалізації та професіоналізації сучасного міжнародного 
спортивного руху: шляхи та перспективи. 
53. Механізми регуляції поведінки та соціалізації особистості спеціаліста 
фізичної культури та спорту. 
54. Соціологічна структура особистості спеціаліста фізичної культури та 
спорту. , 
55. Значення громадської думки в подоланні шкідливих звичок. 
56. Дитячо-юнацький спорт як соціальне явище і фактор соціалізації. 
57. Соціологічні проблеми відбору у дитячо-юнацькому спорті. 
58. Місце і значення дитячих спортивних змагань у процесі соціалізації. 
59. Значення ролі тренера та спортивного колективу у формуванні повноцінної 
особистості юного спортсмена. 
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РОЗДІЛ 3. МЕТОДОЛОГІЯ ТА 
ДОСЛІДЖЕНЬ. МЕТОДИКА 
СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

Кількість годнії на вивчення: 

МЕТОДИКА СОЦІОЛОГІЧНИХ 
І ТЕХНІКА СУЧАСНИХ 

Лекційних - 2 год. 
Семінарських - 2 год. 
Практичні - 2 год. 
Самостійної роботи - 2 год. 

Мета: Сформувати знання про соціологічні дослідження, їх роль і місце в 
структурі соціології. Охарактеризувати класифікацію соціологічних 
досліджень, їх функції та етапи. Розкрити методику, техніку та 
процедуру соціологічного дослідження, його мету і завдання. 
Сформувати уявлення про програму соціологічного дослідження, її 
призначення та складові частини. Розкрити особливості адекватного 
застосування методів збору соціологічної інформації. Розкрити суть 
застосування вибіркового методу у соціологічному дослідженні. 
Сформувати уявлення про методи аналізу та обробки соціологічної 
інформації. Визначити специфіку проведення соціологічних 
досліджень у сфері фізичної культури та спорту. 

Завдання 

1. Охарактеризувати соціологічні дослідження, їх роль і місце в структурі 
соціології. 

2. Визначити класифікацію соціологічних досліджень. 
3. Розкрити функції соціологічних досліджень. 
4. Охарактеризувати етапи соціологічних досліджень. 
5. Розкрити методику, техніку та процедуру соціологічного дослідження. 
6. Розкрити мету та завдання соціологічного дослідження. 
7. Охаректеризувати програму соціологічного дослідження, її призначення 

та складові частини. 
8. Охарактеризувати методологічний розділ програми соціологічного 

дослідження. 
9. Охарактеризувати методичний розділ програми соціологічного 

дослідження. 
10. Розкрити застосування вибіркового методу у соціологічному 

дослідженні. 
11. Охарактеризувати репрезентативність вибірки. 
12. Охарактеризувати методи збору соціологічної інформації. 
13. Визначити особливості застосування методів збору соціологічної 

інформації. 
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14. Охарактеризувати методи аналізу та обробки соціологічної інформації. 
15. Розкрити значення, впровадження та застосування результатів 

соціологічних досліджень до розв'язання сучасних соціальних проблем. 
16. Визначити специфіку проведення соціологічних досліджень у сфері 

фізичної культури та спорту. 

ТЕМИ ТА КОРОТКИЙ ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ 

1. Методи збору та аналізу соціологічної інформації. Вибірка у 
соціологічному дослідженні. Методи збору соціологічної інформації, 
особливості їх застосування: аналіз документів і спостереження в соціології, 
опитування як метод збору соціологічної інформації, експеримент у 
соціологічному дослідженні. Застосування вибіркового методу у 
соціологічному дослідженні. Генеральна та вибіркова сукупність. 
Репрезентативність вибірки.Обробка та аналіз соціологічної інформації. 
Прогнозування соціальних явищ та процесів. Специфіка проведення 
соціологічних досліджень у сфері фізичної культури та спорту. 

Література: 

1. Городяненко В.Г. Социологический практикум: учебно-методическое 
пособие. - К.: Изд. Центр «Академия», 1999. - 160 с. 
2. Дворецька Г.В. Соціологія: Навч.посібник. - К.: КНЕУ, 1999. - С.249-303. 
3. Дворецька Г.В. Соціологія: навчальний посібник. Вид. 2-ге, перероб.і доп. -
К.: НЕУ, 2 0 0 2 . - С . 347-428. 
4. Павличенко П.П., Литвиненко Д.А. Соціологія: Навч. посібник. - К.: "Лібра", 
2002. - С. 240-254. 
5. Панініа Н.В. Технологія соціологічного дослідження. Курс лекцій. - К., 1996. 
6. Піча В.М. Соціологія: загальний курс. Навчальний посібник для студентів 
вищих закладів освіти України. — К., 2000. - С. 186-234. 
7. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. 
В.Г.Городяненка - К.: Видавничий центр «Академія», 2002. - С.464-542. 
8. Сурмін Ю.П., Туленков Н.В. Методологня п методьі социологическпх 
исследований: Учеб. пособие. - К., 2000. 
9. Циба В.Т. Математичні основи соціологічних досліджень: кваліметричний 

підхід. - К.: МАУП, 2002. - 248 с. 
10. Черниш Н. Соціологія: Курс лекцій. Конспект. Випуск 6 . - Л ь в і в , 1996. 

ТЕМИ ТА ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

1. Соціологічне дослідження: поняття, функції, види, етапи. 
Соціологічні дослідження, їх роль і місце в структурі соціології. Класифікація 
соціологічних досліджень, їх функції, види, етапи. Методика, техніка та 
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процедура соціологічного дослідження, його мета і завдання. Програма 
соціологічного дослідження, її призначення та складові частини. Значення 
програми в конкретно-соціологічному дослідженні. Поняття проблеми, 
предмету та об'єкту дослідження. Визначення мети і завдань у соціологічному 
дослідженні. Гіпотеза у соціологічному дослідженні. Теоретичне та емпіричне 
уточнення понять. Програма як теоретична розробка підходів та шляхів 
вирішення конкретної проблеми у галузі фізичної культури та спорту. 

2. Методи збору та аналізу соціологічної інформації. Вибірка у 
соціологічному дослідженні. Методи збору соціологічної інформації, 
особливості їх застосування: аналіз документів і спостереження в соціології, 
опитування як метод збору соціологічної інформації, експеримент у 
соціологічному дослідженні. Застосування вибіркового методу у 
соціологічному дослідженні. Генеральна та вибіркова сукупність. 
Репрезентативність вибірки.Обробка та аналіз соціологічної інформації. 
Прогнозування соціальних явищ та процесів. Специфіка проведення 
соціологічних досліджень у сфері фізичної культури та спорту. 

ТЕМИ ТА ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОКОТИ: 

1. Соціологічне дослідження: поняття, функції, види, етапи. 
Соціологічні дослідження, їх роль і місце в структурі соціології. Класифікація 
соціологічних досліджень, їх функції, види, етапи. Методика, техніка та 
процедура соціологічного дослідження, його мета і завдання. Програма 
соціологічного дослідження, її призначення та складові частини. Значення 
програми в конкретно-соціологічному дослідженні. Поняття проблеми, 
предмету та об'єкту дослідження. Визначення мети і завдань у соціологічному 
дослідженні. Гіпотеза у соціологічному дослідженні. Теоретичне та емпіричне 
уточнення понять. Програма як теоретична розробка підходів та шляхів 
вирішення конкретної проблеми у галузі фізичної культури та спорту. 

ВИДИ КОНТРОЛЮ ЗА ГЕМОЮ 

Опитування (відповідь чи доповнення (0-15 балів). 
Перевірка конспектів самопідготовки (0-5 балів). 
Підсумкова контрольна (0-10 балів). 
Максимальна сума балів - ЗО балів. 

БІБЛІОТЕКА 
Л Ь В І В С о К О ї •• Д Е Р Ж А В Н О Г О 

УНІВЕРСИТЕТУ ФІЗИЧНОЇ 
І .V РИ 



ПИТАННЯ ТЕМИ, ЯКІ ВИНЕСЕНІ НА ЗАЛІК 

1. Сутність проведення соціологічного дослідження. 

2. Функції та види соціологічного дослідження. 

3. Основні етапи проведення соціологічного дослідження. 

4. Значення програми соціологічного дослідження. 

5. Структура програми, методологічна частина. 

6. Методико-процедурна частина програми соціологічного дослідження. 

7. Розробка варіанту програми конкретно-соціологічного дослідження у 
сфері фізичної культури та спорту. 

8. Визначення генеральної та вибіркової сукупності. 

9. Репрезентативність та критерії її забезпечення. 

10. Помилки вибірки та шляхи їх усунення. 

11. Випадкова вибірка, її переваги та недоліки. 

12. Цілеспрямована вибірка, особливості застосування. 

13. Розрахунок вибірки в соціологічному дослідженні фізичної культури та 
спорту. 

14. Визначення документу в соціології. 

15. Специфіка документів у сфері фізичної культури та спорту. 

16. Типи аналізу документів. 

17. Специфіка методу контент-аналізу. 

18. Проблема достовірності і надійності документальної інформації у сфері 
фізичної культури та спорту. 

19. Сутність та класифікація соціологічного спостереження. 

20. Переваги та недоліки спостереження в системі збору первинної 
соціологічної інформації у сфері фізичної культури та спорту. 

21. Сутність та різновиди експерименту. 

22. Характеристика опитування як методу отримання соціологічної 
інформації про стан функціонування та розвитку фізичної культури та 
спорту. 

23. Анкетування, його різновиди. 

24. Анкета як основний інструмент опитування. Методичні принципи її 
створення. 

25. Специфіка та класифікація інтерв'ю, основні вимоги до інтерв'юера. 

26. Метод експертних оцінок та умови його застосування. 
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27. Суть та особливості соціометричного опитування. 

28. Основні вимоги до складання соціометричної анкети. 

29. Специфіка проведення соціологічних досліджень у сфері фізичної 
культури та спорту. 
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КОНТРОЛЬНІ ТЕСТИ З КУРСУ "СОЦІОЛОГІЯ" 

1. До якого напрямку в соціології належить відомий представник класичної 
соціології Г.Спенсер? 
а) технологічного детермінізму; 
б) натуралістичного; 
в) психологічного; 
г) культорологічного. 

2. Які школи входять до психологічного напрямку в соціології? 
а) структурно-функціональиого аналізу; 
б) індустріального суспільства; 
в) фрейдизму; 
г) постіндустріального суспільства. 

3. Хто з представників класичної соціології поділяв своє вчення на "соціальну 
статику" та "соціальну динаміку"? 
а) П.Сорокін; 
б) О.Конт; 
в) М.Вебер; 
г) Е.Дюргайм. 

4. Як називається основна праця О.Конта? 
а) "Про державу"; 
б) "Про особу"; 
в) "Курс позитивної філософії; 
г) "Суспільство та соціальні системи". 

5. На досягненнях яких наук базувалось вчення представників натуралістичного 
напрямку в соціології? 
а) астрономії; 
б) фізики; 
в) біології; , 
г) математики. 

6. Чим відрізняється між собою теоретична і прикладна соціологія? 
а) об'єктом дослідження; 
б) предметом дослідження; 
в) поставленою метою. 



7. Що вивчає макросоціологія? 
а) проблеми, які виникають в малих соціальних групах; 
б) глобальні проблеми, які стосуються людства; 
в) проблеми, які виникають в окремих сферах суспільного життя (економіці, 

політиці, освіті, культурі і т.д.). 

8. До якого типу суспільства належить Україна? 
а) суспільства мисливців і збирачів; 
б) традиційних держав; 
в) суспільства "другого світу"; 
г) нові індустріалізовані країни. 

9. Що таке протосоціологія? 
а) сучасне соціологічне знання; 
б) одна із загальних соціологічних теорій; 
в) соціальні знання, які існували до виникнення соціології як окремої науки; 
г) різноманітні знання про людину та суспільство. 

10. Які існували первісні форми протосоціологічного знання? 
а) соціальна філософія; 
б) антична історіографія; 
в) міфологія та героїчний епос. 

11. Під впливом яких факторів розвивалось соціальне знання середньовіччя? 
а) науково-технічного прогресу; 
б) релігії та церкви; 
в) розвитку природничих наук. 

12. Що таке теологія? 
а) одна із загальних соціологічних теорій; 
б) вчення про бога; 
в) один із напрямків соціальної думки середньовіччя. 

13. В яку епоху на розвиток соціального знання значний вплив мала теософія? 
а) в епоху античності; 
б) в сучасну епоху; 
в) в епоху середньовіччя; 
г) в епоху Нового часу. 
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14. До якого періоду розвитку соціологічного знання відносяться теорії 
"природнього права" та "природньої людини"? 

а) до античності; 
б) до сучасності; 
в) до Нового часу; 
г) до середньовіччя. 

15. Яку основну проблему ставили в центр дослідження гуманісти епохи 
відродження? 

а) суспільство; 
б) колектив; 
в) людина; 
г) соціальна спільнота. 

16. Коли виникають первісні знання про людину та суспільство? 
а) на початку XIX ст.; 
б) в епоху княжої доби; 
в) в епоху середньовіччя; 
г) в епоху Нового часу. 

17. Хто з видатних вчених-суспільствознавців заснував перший соціологічний 
інститут? 

а) М.Ковалевський; 
б) М.Грушевський; 
в) М.Шаповал; 
г) М.Драгоманов. 

18. Які основні причини занепаду соціологічної науки в Україні в 30-40-х рр 
XX ст.? 

а) відсутність наукової спадщини; 
б) занепад соціально-економічного життя; 
в) відсутність такої потреби в суспільстві; 
г) комуністичні репресії та занепад державного життя. 

19. Що ви розумієте під соціологічним пізнанням? 
а) соціологічне пізнання - це пізнання природних явищ; 
б) соціологічне пізнання - це пізнання природних та суспільних явищ; 
в) соціологічне пізнання - це пізнання тенденцій, законів функціонування і 
розвитку соціальних систем. 
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20. Яка відмінність між поняттями "об'єкт соціології" і "предмет соціології"? 
а) об'єкт соціології- природа і суспільство; 
б) об'єкт соціології- суспільство; 
в) предмет соціології - суспільство; 
г) предмет соціології - загальні та специфічні закономірності розвитку 
суспільства та процесів, що в ньому відбуваються. 

21. До якої школи в соціології належить А.Гобіно? 
а) географічної; 
б) геополітичної; 
в) расово-антропологічної; 
г) органічної. 

22. Хто першим вводить в науковий обіг термін "соціологія 
а) Е.Дюргайм; 
б) О.Конт; 
в) М.Вебер; 
г) В.Парето. 

23. Коли виникає соціологія як самостійна наука? 
а) в добу античності; 
б) у 17-у ст.; 
в) у 18-у ст.; 
г) у 30-40-х рр. XIX ст. 

24. Хто вважається засновником соціології як самостійної науки? 
а) О.Конт; 
б) Арістотель; 
в) Г.Спенсер; 
г) Е.Дюргайм. 

25. Що означає термін соціологія? 
а) наука про суспільний розвиток; 
б) вчення про структуру суспільства; 
в) наука про суспільну будову; 
г) вчення про суспільство. 
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26. Хто вважається засновником соціального дарвінізму? 
а) Л.Уорд; 
б) Г.Спенсер; 
в) Л.Гумплович; 
г) К. Хаусхофер. 

27. Хто з названих соціологів є представником символічного інтеракціонізму? 
а) Дж.Мід; 
б) Ю.Габермас; 
в) М.Фуко; 
г) Д.Белл. 

28. Хто з названих соціологів є представником феноменологічної соціології? 
а) Г.Спенсер; 
б) А.Шюц; 
в) Р.Мертон; 
г) Ф.Знанецький. 

29. Хто з представників Женевського гуртка українських учених досліджував 
питання генетичної соціології? 

а) П.Христюк; 
б) В.Антонович; 
в) В.Старосольський; 
г) М.Грушсвський. 

30. Хто з авторів теорії розвитку дитини наголошує на важливості несвідомих 
та емоційних джерел розвитку? 
а) З.Фройд; 
б) Дж.Мід; 
г) Ж.Піаже. 

31. Хто уклав перший український підручник з соціології? 
а) С.Подолинський; 
б) М.Ковалевський; 
в) М.Грушевський; 
г) ВЛипинський. 
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32.Хто започаткував географічну школу в соціології? 
а) Г.Спенсер; 
б) Е.Дюргайм; 
в) Т.Бокль; 
г) М.Вебер. 
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ЗАВДАННЯ СОЦІОЛОГІЧНОГО ПРАКТИКУМУ 

1. Спроектуйте механічну вибірку конкретно-соціологічного дослідження. 
2. Спроектуйте серійну вибірку конкретно-соціологічного дослідження. 
3. Спроектуйте гніздову вибірку конкретно-соціологічного дослідження. 
4. Спроектуйте стратифіковану вибірку конкретно-соціологічного дослідження. 
5. Спроектуйте стихійну вибірку конкретно-соціологічного дослідження. 
6. Сформулюйте проблему, мету і завдання конкретно-соціологічного 

дослідження дитячо-юнацького спорту. 
7. Сформулюйте проблему, об'єкт та предмет дослідження спорту вищих 

досягнень. 
8. Розпишіть етапи робочого плану конкретно-соціологічного дослідження 

проблеми відбору в дитячо-юнацькому спорті. 
9. Сформулюйте три відкритих питання до анкети по визначенню проблеми 

спорту для інвалідів. 
10. Сформулюйте три напіввідкритих питання до анкети по вивченню проблеми 

дитячо-юнацького спорту. 
11. Сформулюйте три закритих альтернативних питання до анкети по вивченню 

проблем спорту вищих досягнень. 
12. Сформулюйте три закритих неальтернативних питання до анкети по 

вивченню проблеми масової фізичної культури. 
13. Подайте схему лінійної форми розміщення питань в анкеті (фізична 

культура та спорт в школі).. 
14. Подайте схему табличної форми розміщення питань в анкеті (спорт вищих 

досягнень). 
15. Складіть програму конкретно-соціологічного дослідження по одній із тем 

соціології освіти. 
16. Складіть-програму конкретно-соціологічного дослідження по одній із тем 

соціології фізичної культури та спорту. 
17. Складіть методичну частину програми конкретно-соціологічного 

дослідження по одній із проблем спорту для інвалідів. 
18. Складіть робочий план дослідження по темі "Вплив мас медіа на 

популярність занять фізичною культурою та спортом". 
19. Складіть пошуковий варіант стратегічного плану дослідження гіо довільній 

темі. 
20. Складіть методологічну частину програми конкретно-соціологічного 

дослідження по одній із тем дитячо-юнацького спорту. 
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21. Вам належить провести конкретно-соціологічне дослідження проблеми 
професійної орієнтації молоді. Оберіть варіант стратегічного плану. 
Обгрунтуйте свій вибір. 

22. Намалюйте схему структури анкети і опишіть словесно зміст її основних 
елементів. 

23. В яких випадках, на Вашу думку, в соціології фізичної культури та спорту 
вживають: 
1) спостереження; 
2) експеримент; 
3) аналіз документів; 
4) опитування. Поясніть це на прикладах. 

24. Вкажіть основні блоки робочого плану конкретно-соціологічного 
дослідження. 

25. Побудуйте питання до анкети з використанням шкали. 
26. Вам належить провести конкретно-соціологічне дослідження по одній із 

проблем дитячо-юнацького спорту. Які методи збирання інформації 
доцільно використати? Обгрунтуйте свій вибір. 

27. Перерахуйте послідовно етапи конкретно-соціологічного дослідження 
поодній із тем спорту вищих досягнень. 

28. Складіть програму конкретно-соціологічного дослідження по одній із тем 
спорту для інвалідів. 

29. Сформулюйте питання до анкети з проблем масової фізичної культури, 
подавши їх у двох формах: 
1) лінійного розміщення; 
2) табличного розміщення. 

30. Покажіть на прикладі, як пов'язані між собою: 
1) проблемна ситуація; 
2) проблема; 
3) мета; 
4) завдання конкретно-соціологічного дослідження. 



ЗАЛІКОВІ ВИМОГИ 

1. Соціологія як наука. 

2. Об'єкт та предмет соціології. 

3. Розкрийте структуру соціологічної системи знань. 

4. Макро- та мікросоціологічні рівні аналізу соціальної дійсності. 

5. Функції соціології. 

6. Передумови виникнення соціології. О.Конт - засновник позитивістської 
соціології XIX ст. 

7. Соціологічна концепція Г.Спенсера. 

8. Соціологічна концепція К.Маркса. 

9. Соціологічна концепція Е.Дюркгайма. 

10. Соціологічна концепція М.Вебера. 

11. Соціологічна концепція П.Сорокіна. 

12. Соціологічні школи та напрями. 

13. Українська протосоціологічна думка. 

14. Соціологічні погляди Г.Сковороди. 

15. Особливості початкового етапу становлення української соціології. 

16. Радянський період української соціології. 

17. Завдання та проблеми сучасної української соціології. 

18. Поняття суспільства та його основні ознаки. 

19. Ранні типи людського суспільства. 

20. Сучасні типи людського суспільства. 

21. Соціальна структура суспільства. 

22. Соціальна стратифікація суспільства. 

23. Поясніть відмінність між поняттями "клас" і "страта". 

24. Визначте основні суттєві риси феномену "середнього класу", його соціальні 
функції. 

25. Охарактеризуйте основні маргінальні групи в сучасній Україні. 

26. Теорія стратифікації К.Маркса. 

27. Теорія стратифікації М.Вебера. 

28. Теорія стратифікації Е.Райта. 

29. Теорія стратифікації Ф.Паркіна. 

30. Соціальна мобільність. Види соціальної мобільності. 
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31. Особистість як предмет соціологічного аналізу. 

32. Соціалізація як процес становлення і розвитку особистості. 

33. Етапи розвитку гри М.Партен. 

34. Теорія розвитку дитини 3.Фронда. 

35. Теорія розвитку дитини Ж.Піаже. 

36. Теорія розвитку дитини Дж.Міда. 

37. Культура як соціальне явище, функції культури. 

38. Культурні універсали, культурна ідентичність та етноцентризм. 

39. Особливості національної культури у контексті відродження українського 
соціуму. 

40. Розкрийте особливості економічної соціології як спеціальної соціологічної 
теорії. 

41. Проаналізуйте соціальні функції економіки. 

42. Поясніть співвідношення економіки з іншими соціальними інститутами. 

43. Охарактеризуйте основні категорії, поняття соціології праці та зайнятості. 

44. Структура та форми трудової поведінки. 

45. Зміст, структура та функції трудової мотивації, її компоненти. 

46. Механізми регуляції трудової поведінки.. 

47. Освіта як соціальний інститут суспільства: функції, принципи, цілі. 

48. Охарактеризуйте концепцію безперервної освіти. 

49. Освіта і соціалізація особистості. 

50. Теорія навчання Бернстайна. 

51. Теорія навчання Баулеса і Гінтіса. 

52. Теорія навчання Іліча. 

53. Сутність, предмет, об'єкт, функції соціології молоді. 

54. Основні поняття та категорії соціології молоді. 

55. Сім'я як соціальний інститут. 

56. Сутність, структура та основні функції сім'ї. 

57. Соціальні проблеми сім'ї та основні тенденції розвитку сучасної сім'ї. 

58. Релігія як соціальний інститут: сутність, функції та форми організації. 

59. Історичні типи релігійних вірувань. 

60. Тенденції розвитку релігії в сучасному суспільстві. 

61. Об'єкт, предмет та функції соціології політики. 
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62. Типологія політичних рухів. 

63. Класифікація політичних партій. 

64. Обгрунтуйте відмінність між термінами «етнос», «народність», «нація». 

65. Етнонаціональний розвиток сучасної України: стан, проблеми, перспективи. 

66. Предмет і об'єкт соціології фізичної культури та спорту. 

67. Значення і місце фізичної культури у формуванні здорового способу життя 
людини. 

68. Модифікації ординарного спорту. 

69. Соціальні функції ординарного спорту. 

70. Завдання ординарного спорту. 

71. Поняття та соціологічна структура здорового способу життя. 

72. Поняття спорту вищих досягнень. 

73. Зміст та соціологічна структура спорту вищих досягнень. 

74. Соціальний генезис та соціальні функції спорту вищих досягнень у 
сучасному суспільстві. 

75. Основні соціологічні проблеми спорту вищих досягнень. 

76. Сутність спорту як видовища та засобу масової інформації. 

77. Сутність олімпійського руху як об'єкта соціологічного аналізу. 

78. Проблеми комерціалізації та професіоналізації сучасного міжнародного 
спортивного руху: шляхи та перспективи. 

79. Механізми регуляції поведінки та соціалізації особистості спеціаліста 
фізичної культури та спорту. 

80. Розкрити суть мотивації обрання професії спортивного педагога. 

81. Розкрити суть соціальних технологій у сфері фізичної культури та спорту. 

82. Значення громадської думки в подоланні шкідливих звичок. 

83. Дитячо-юнацький спорт як соціальне явище і фактор соціалізації. 

84. Соціологічні проблеми відбору у дитячо-юнацькому спорті. 

85. Місце і значення дитячих спортивних змагань у процесі соціалізації. 

86. Значення ролі тренера та спортивного колективу у формуванні повноцінної 
особистості юного спортсмена. 

87. Сутність проведення соціологічного дослідження. 

88. Функції та види соціологічного дослідження. 

89. Основні етапи проведення соціологічного дослідження. 

90. Значення програми соціологічного дослідження. 
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91. Структура програми, методологічна частина. 

92. Методико-процедурна частина програми соціологічного дослідження. 

93. Розробка варіанту програми конкретно-соціологічного дослідження у сфері 
фізичної культури та спорту. 

94. Визначення генеральної та вибіркової сукупності. 

95. Репрезентативність та критеріїїї забезпечення. 

96. Помилки вибірки та шляхи їх усунення. 

97. Випадкова вибірка, її переваги та недоліки. 

98. Цілеспрямована вибірка, особливості застосування. 

99. Розрахунок вибірки в соціологічному дослідженні фізичної культури та 
спорту. 

100. Визначення документу в соціології. 

101. Специфіка документів у сфері фізичної культури та спорту. 

102. Типи аналізу документів. 

103. Специфіка методу контент-аналізу. 

104. Проблема достовірності і надійності документальної інформації у сфері 
фізичної культури та спорту. 

105. Сутність та класифікація соціологічного спостереження. 

106. Переваги та недоліки спостереження в системі збору первинної 
соціологічної інформації у сфері фізичної культури та спорту. 

107. Сутність та різновиди експерименту. 

108. Характеристика опитування як методу отримання соціологічної 
інформації про стан функціонування та розвитку фізичної культури та спорту. 

109. Анкетування, його різновиди. 

110. Анкета як основний інструмент опитування. Методичні принципи її 
створення. 

111. Специфіка та класифікація інтерв'ю, основні вимоги до інтерв'юера. 

112. Метод експертних оцінок та умови його застосування. 

113. Суть та особливості соціометричного опитування. 

114. Основні вимоги до складання соціометричної анкети. 

115. Специфіка проведення соціологічних досліджень у сфері фізичної 
культури та спорту. 
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