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1. Мета дисципліни - розвинути у студентів здатність досліджувати та визначати структурні 
особливості сучасних суспільств, комплексних соціальних явищ і процесів, досліджувати та 
визначати соціоструктурні ефекти в соціальній поведінці та соціальних відносинах із 
застосуванням сучасних соціологічних теорій та методологій.
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:

1. Знати класичні та провідні сучасні соціологічні теорії суспільства.
2. Вміти критично аналізувати публікації, наукові тексти,узагальнювати й обірунтовувати висновки.
3. Володіти елементарними навичками аналізу, узагальнення та систематизації емпіричного 
матеріалу щодо соціальних явищ і процесів.

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна має фундаментальний та проблемно-орієнтований 
характер, сприяє формуванню професійних знань та вмінь досліджувати сталі форми соціальних 
відносин, іцо утворюються у взаємодіях різних груп людей з приводу реалізації інтересів, потреб та 
цінностей, виробництва, розподілу та споживання суспільних благ, встановлення та зміни певного 
суспільного порядку. Особливу увагу буде приділено як теоріям соціальної структури і процесів 
структурації, так і соціологічній методології соціоструктурного аналізу. Змістовно дисципліна 
орієнтована на висвітлення соціальних ефектів структурних взаємодій, як-то диференціація 
соціальної поведінки людей, структурні можливості та обмеження, соціальних дій, прояви 
соціальних нерівностей та дискримінації. Вивчення дисципліни передбачатиме систематичне 
виконання студентами завдань-з аналітичного читання сучасної наукової літератури з дисципліни, 
аналізу проблемних ситуацій (у тому числі відеоматеріалу), аналізу та узагальнення даних 
емпіричних соціологічних- і статистичних досліджень, підготовки дослідницького проекту з 
вивчення тенденцій структурних змін. Студенти будуть заохочуватись до виступів в аудиторії, 
участі в дискусіях, творчої й критичної рефлексії з приводу матеріалу дисципліни...
4. Завдання (навчальні цілі) спрямовані на розвиток здатності студентів ставити та розв’язувати 
складні завдання та практичні проблеми в сфері соціології, що характеризуються комплексністю 
та невизначеністю умов, із застосуванням основних соціологічних теорій, методології, класичних і 
новітніх методів-. Вивчення дисципліни сприятиме оволодінню наступними компетентностями:

- СК01. Здатність оперувати базовим категоріально-понятійним апаратом соціології.
- СКОЗ. Здатність аналізувати соціальні зміни, що відбуваються в Україні та світі в цілому.
- ■ СК10. 'Здатність здійснювати соціологічний аналіз соціальних структур і процесів на мікро-,

мезо-та макрорівні
- СК15. Здатність аналізувати зміст і спрямованість соціальних процесів урбанізації та 

глобалізації та використовувати методи аналізу, порівняння й оцінки методологічної 
спроможності різних концепцій урбанізації та глобалізації.

5. Результати навчання за-дисципліною:

Результат навчання
(1.-зняти; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність)

Методи 
викладання і 

навчання
Методи оцінювання

Відсоток V 
підсумковій 

оцінці 3 
дисципліни

/./ знати класичні та сучасні теорії соціальних 
структур і стратифікації

лекції, семінари, 
самостійна робота

контрольні роботи, 
контрольне заняття, 
дискусії

10

1.2 знати основні принципи та методи 
соціоструктурних досліджень

лекції, семінари, 
самостійна робота

контрольні роботи, 
контрольне заняття, 
дискусії

10

1.3. знати базові соціоструктурні виміри 
суспільства та їх можливі соціальні ефекти

лекції, семінари, 
самостійна робота

контрольні роботи, 
контрольне заняття, 
дискусії

25

2.1 розуміти специфіку соціоструктурних, 
процесів в їх різних аналітичних вимірах

лекції, семінари, 
самостійна робота

контрольні роботи, 
контрольне заняття, 
дискусії

15

2.2 розуміти специфіку соціосіруктурних процесів 
в індустріальних (у т.ч. радянському), 
постіндусі ріальних суспільствах та в сучасному 
українському суспільстві

лекції, семінари, 
самост ійна робота

контрольні роботи, 
контрольне заняття, 
дискусії 15

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами

3.1. презентувати результати самостійної роботи, 
брати участь у дискусіях

семінари, 
самостійна робота

контрольні роботи, 
контрольне заняття, 
дискусії

5

3.2. працювати в команді над виконанням 
творчих завдань

семінари, 
самостійна робота

контрольні роботи, 
контрольне заняття, 
дискусії

5

4.1 здійснювати самостійно пошук та аналіз 
соціологічних даних, узагальнювати 
результати аналізу

семінари, 
самостійна робота

контрольні роботи, 
контрольне заняття, 
дискусії

15

навчання
~ ~Результати навчання дисципліни (код)

Програмні результати навчання (назва) -—-------
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1

РНОЗ. Застосовувати положення соціологічних теорій та концепцій до 
дослідження соціальних змін в Україні та світі.

+ + + + + +

РН04. Пояснювати закономірності та особливості розвитку і 
функціонування соціальних явищ у контексті професійних задач

+ + + + + +

РН15. Здійснювати соціологічний аналіз соціальних структур і 
процесів на мікро-, мезо-та макрорівні

+ + + + + +

РН19. Здійснювати опис й осмислення соціальної, демографічної й 
економічної статистики та застосовувати методи оцінки, регулювання і 
прогнозування процесів урбанізації та глобалізації.

+ + + + 4-

7. Схема формування оцінки.
7.1 Форми оцінювання студентів:

- семестрове оцінювання:
Форми роботи Мін 

балів
Мах 
балів

Результати 
навчання

Участь в обговоренні питань семінару та 
проблемних ситуацій, участь в дискусіях в 
аудиторії на основі аналітичного читання та іншої 
самостійної творчої роботи

6 15 РН1.1, 1.2,1.3,2.1,
2.2, 3.1, 3:2,4.1

Підготовка та презентація результатів
і і іди в і дуал ьних творч их за вдай ь

15 18 РН1.1, 1.2,.1.3, 2.1,
2.2, 3.1,3.2, 4.1

Контроль у формах дебатів в класі та тестового 
контролю

6 10 РН1.1, 1.2, 1.3, 2.1,
2.2, 3.1.3.2,4.!

Контрольна робота з розробки програми 
дослідження

4 7 РН1.1, І.2, і.з; 2.1,
2.2,3.1,3,2,4.1

Підготовка і презентація на міні-конференції в класі 
командного проекту з дослідження
соціоструктурних змін

5 10 РН1.1, 1.2, 1.3, 2.1,
2.2,3.1,3.2,4.1

Семестровий підсумок 36 60
Загальний підсумок з врахуванням іспиту 
для успішного завершення дисципліни

60 100

- підсумкове оцінювання іспит: РН 2.1,2.2,3.1,4.1,- максимум 40 балів, мінімум -24

- умови допуску до підсумкового іспиту: підсумковий семестровий бал не нижче 36 на основі 
виконання перелічених форм семестрової роботи з оцінками не нижче мінімальних за конкретні форми 
роботи. Обов’язкове виконання 3-х контрольних робіт. Відвідування лекцій є обов’язковим (мінімум 
60% = 8 лекцій).
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Студенти мають обов’язково відпрацювати пропуски лекційних та практичних занять в усній та\або 
письмовій формі за поставленими на занятті питаннями \ творчими завданнями не пізніше 3-х тижнів 
після пропущеного заняття.

7.2 Організація оцінювання:
1. Кон трольна робота у формі дебатів і тестів з тем 1-3 - після теми З
2. Контрольна робота у формі творчого завдання з розробки методологічної частини програми 

дослідження з тем 4-8 — після теми 8.
3. Контрольне заняття у формі міні-конференції з презентації командних проектів з тем 6-15, 

після теми 15
4. Участь у семінарській дискусії-протягом семестру з тем 1-15.

7.3 Шкала відповідності оцінок

Відмінно / Excellent 90-100
Добре / Good 75-89

Задовільно / Satisfactory 60-74
Незадовільно / Fail 0-59

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій та семінарських занять
№ 

теми
Назва теми Лекції Семінари Самостійна 

робота
1 Вступ. ІЦо означає мислити структурно? 

Структурно-аналітичний підхід в сучасній 
соціології. Структурні форми суспільства

2 2 2

2 Система альтернативних теорій соціальної 
структури* стратифікації та мобільності

2 2 4

3 Теоретичні перспективи соціоструктурного аналізу. 
Методи соціоструктурних досліджень

2 2 4

Дебати в класі.і контрольний тест 2 2
4 Дистрибутивні виміри структури, або чим люди 

обмінюються? Закони дистрибуції. Ресурси та капітали 2 2 .2

5 Культурні виміри соціальної структури, або питання 
про структури смислів. Ідентичності та соціокультурні 

. мільо
. 2 2 4

6 Статусна структура суспільства: соціальні позиції, 
дистанції, проблема статусно! консистснтності 2 2 4

7 Сучасні соціально-класові структури та способи їх 
вивчення. Питання про класову агентність

2 ' 2 4

8 ІІоколінневий, віковий та тендерний виміри 
соціальної структури. Дискримінаційні практики. 
Питання про інтерсекційність вимірювання .

2 2 4

Контрольна робота з розробки програми дослідження 
(методологічної частини) - 2 2

9 Релігійно-конфесійні та расові виміри соціальної 
структури. Расизм як дискримінаційна практика

2 . 2 ■

10 Регіонально-поселенські, етнічні та громадянські 
виміри структури. Питання спорідненості, сусідства, 
солідарності. Етнонаціоналізм як дискримінаційна 
практика

2 2 4
■’

11 Професійні структури та структури зайнятості: 
тенденції зміни і способи вивчення . -. ' - 2

12 Мережеві ст руктури знайомства та довіри. Питання 
соціального капіталу та факторів (не-)довіри 2 2 4

ІЗ Соціальна структура індустріальних суспільств: 
особливості радянського суспільства 2 2 4

14 1 Іостіндус і ріальні соціоструктурні зміни та виклики 2 2 4
15 Соціальна структура сучасного українського 

суспільства: критичні виміри та сингулярності
2 2 4

Заключна міні-конференція з презентацією командних творчих 
проектів - 2 4

Усього 26 34 60

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 
Лекцій - 26 год.
Семінари - 34 год.
Самостійна робота- 60 год.
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