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Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить: 

для денної форми навчання – 33,3% до 66,6% 

для заочної форми навчання – 10% до 90% 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: підвищення рівня світоглядної та гуманітарної підготовки студентів 

шляхом оволодіння знаннями про соціальні зв’язки і відносини, способи їх 

організації, закономірності формування та розвитку.  

Завдання:  

 сформувати у студентів цілісне уявлення про специфіку соціологічного 

знання;  

 окреслити розуміння суспільства як цілісної системи, розкрити 

розуміння соціальної структури та природи соціальної нерівності;  

 розвинути у студентів вміння теоретично осмислювати й аналізувати 

соціальні явища та процеси, які відбуваються у світовому співтоваристві і 

сучасному українському суспільстві;  

 виробити у майбутніх спеціалістів навички організації і проведення 

конкретно-соціологічних досліджень та використання їх результатів у практичній 

діяльності У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

Програмні результати навчання 

 аналізувати та пояснювати соціальні явища, виявляти соціальні 

проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання; 

 здійснювати пошук інформації з різних джерел, у тому числі з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення соціальних 

проблем та професійних завдань; 

 обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел; 

 обирати та застосовувати валідний і надійний соціологічний 

інструментарій (анкета, гайд, тести) для проведення соціологічного дослідження; 

 формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору 

первинного матеріалу, дотримуватися процедури дослідження; 

 критично оцінювати достовірність одержаних результатів 

соціологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки; 

 презентувати результати власних соціологічних досліджень усно / 

письмово для фахівців і нефахівців; 

 пропонувати власні способи вирішення соціальних проблем у процесі 

професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх 

розв’язання; 

 формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати 

власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних 

особливостей співрозмовника; 

 взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно 

ставитися до осіб, які мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності; 



 знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної 

діяльності соціолога; 

 демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, 

слідувати гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській 

діяльності.  

 

Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми у сфері психології та професійної підготовки у процесі 

навчання, що передбачають застосування теорій та методів соціологічної науки і 

характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК3. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. ЗК4. 

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, мислити концептуально, 

системно.  

ЗК5. Здатність бути критичним і самокритичним.  

ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії, володіння соціально-психологічними 

механізмами взаєморозуміння і взаємовпливу.  

ЗК9. Здатність працювати в команді.  

ЗК10. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні, знання юридичних та морально-етичних нормативно-

регулятивних засад професійної діяльності психолога і готовність неухильно 

дотримуватись.  

ЗК11. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні 

види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя.  

ЗК12. Здатність розуміти зміст суспільних процесів і впливати на них з 

позицій принципу гуманізму; ставитись з повагою до мультикультурності та 

різноманітності. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК) 

СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом соціології.  

СК2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та зарубіжного 

досвіду розуміння природи виникнення, функціонування та розвитку соціальних 

явищ і процесів. 

СК4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та 

узагальнювати соціологічну інформацію з різних джерел.  

СК5. Здатність використовувати валідний і надійний соціологічний 

інструментарій.  



СК6. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати 

соціологічне дослідження.  

СК7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, 

формулювати аргументовані висновки та рекомендації.  

СК10. Здатність дотримуватися норм професійної етики.  

СК11. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку. 



2. Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Соціологія як наука про суспільство 

Поняття соціології: об’єкт та предмет її дослідження. Структура соціологічної 

науки. Фундаментальний і прикладний, теоретичний і емпіричний рівні соціології. 

Макро- і мікросоціологія.  

Методологічні основи соціології як науки. Методи соціального пізнання. 

Порівняльно-історичний, системно-структурний, соціально-типологічний та 

соціально-генетичний методи в соціології. Принципи вивчення соціальних процесів: 

об’єктивність, історизм, системний підхід. Категорії соціології.  

Гносеологічні (теоретико-пізнавальна, світоглядно-ідеологічна) та соціальні 

(практично-перетворювальна, прогностична, організаційно-технологічна, 

гуманістична, критична, соціального управління) функції соціології. Значення 

соціології як науки для розв’язання проблем наукового управління суспільством, 

соціально-економічних і політичних перетворень на шляху модернізації 

українського суспільства.  

Місце соціології в системі суспільних та гуманітарних наук. Взаємозв’язок 

соціології з філософією, історією, політологією, психологією, економічною теорією  

 

Тема 2. Суспільство як соціальна система 

Соціологічні уявлення про суспільство. Системний підхід до вивчення 

суспільства. Типи суспільства. Базові компоненти соціального життя: соціальна дія, 

соціальна взаємодія, соціальні відносини. Норми і санкції як структурні елементи 

соціального контролю. Первинні і вторинні соціальні групи. Соціальні інститути, їх 

типи та функції.  

Поняття соціальної структури суспільства. Соціальні статуси, соціальні ролі, 

соціальні групи, соціальні організації, соціальні інститути як основні елементи 

соціальної структури суспільства. Соціально-класова структура суспільства.  

Соціальна нерівність та соціальна стратифікація. Дохід, освіта, влада і 

престиж як основні критерії стратифікації. Види стратифікації (економічна, 

політична, професійна). Функціональне пояснення нерівності в теорії стратифікації 

К. Девіса та У. Мура. Історичні типи соціальної стратифікації: рабство, каста, стан, 

клас. Поняття «середній клас», його критерії та функції. 

Соціальна мобільність та її види: горизонтальна і вертикальна, висхідна і 

нисхідна, індивідуальна і колективна, внутрішньогенераційна і міжгенераційна. 

Концепція вертикальної мобільності П. Сорокіна.  

Характерні риси стратифікації сучасного українського суспільства. 

Маргіналізація.  

 



Тема 3. Особистість в системі соціальних зв’язків 

Соціологія особистості. Ключові поняття і категорії соціології особистості: 

людина, індивід, особистість, індивідуальність. Характерні риси особистості. 

Періодизація розвитку особистості (за А. Ериксоном). Структура особистості та її 

компоненти (П. Сорокін, З. Фрейд). Потреби, інтереси, мотиви та ціннісні орієнтації.  

Соціалізація особистості, її етапи. Структура соціалізації: адаптація, 

інтеріоризація, формування особистості. Агенти соціалізації. Ресоціалізація 

особистості в умовах трансформації суспільства.  

Рольові теорії особистості (Ч. Кулі, Д. Мід, Р. Мертон). Соціальний статус. 

Соціальна роль. Міжособистісні та внутрішньоособистісні рольові конфлікти.  

Поняття «соціальний тип особистості». Типології особистості (В. Ядов, Е. 

Фромм, Р. Дарендорф).  

 

Тема 4. Соціологія сім’ї та молоді 

Сім’я як соціальний феномен. Поняття «сім’я» та «шлюб». Сім’я як 

соціальний інститут і мала соціальна група. Категорії соціологічного дослідження 

сім’ї: умови життя, структура сім’ї, життєвий цикл сім’ї.  

Основні форми сім’ї та різновиди шлюбу (нуклеарна і розширена сім’я; 

моногамія і полігамія, груповий шлюб; патріархальні і матріархальні родини, 

егалітарна сімейна система).  

Функції сім’ї: виховна, господарсько-побутова, економічна, первинного 

соціального контролю, духовного спілкування, соціально-статусна, дозвільна, 

емоційна, сексуальна.  

Проблеми сучасної сім’ї, тенденції розвитку та демографічна політика. 

Об’єкт, предмет і завдання соціології молоді. Поняття «молодь». Основні риси 

молоді та її відмінність від інших соціально-демографічних груп. Критерії 

(фізіологічні, культурно-освітні, соціально-психологічні, соціально-економічні) та 

необхідність вивчення вікових меж молоді. Вікові межі молоді в Україні. Ціннісні 

орієнтації сучасної молоді.  

 

Тема 5. Соціологія культури і освіти 

Поняття культури та особливості її дослідження в соціології. Еволюція 

уявлень про культуру. Основні сфери прояву людської культури та рівні її 

соціологічного дослідження.  

Базисні елементи культури: цінності (смисложиттєві цінності, цінності 

суспільного визнання і покликання, цінності міжособистісного спілкування, 

вітальні, демократичні та партикулярні цінності), норми, санкції, соціокультурні 

зразки поведінки (звичаї, обряди, традиції), соціокультурні уявлення, поняття, мова, 

соціально-культурне середовище.  



Внутрішня структура культури та її форми: загальнолюдська культура, 

суперкультура, субкультура, контркультура, девіантна культура, особистісна 

культура. Функціональні культури: професійні, територіальні, статево-вікові. 

Культурні конфлікти. Етноцентризм та культурний релятивізм. Культурні 

універсалії. Народна й елітна культура. Масова культура. Соціальні функції 

культури.  

Специфіка соціокультурної ситуації в Україні. Нова соціально-культурна 

реальність в Україні та її ознаки.  

 

Тема 6. Соціологія праці та зайнятості 

Соціологія праці та зайнятості як спеціальна соціологічна теорія. Особливості 

соціологічного підходу до вивчення праці: об’єкт, предмет і методи досліджень 

соціології праці. Функції соціології праці як сукупність науково-пізнавальних 

(відкриття нових знань, прогнозування) та інституційних (рекомендації органам 

управління, підготовка кадрів) цілей діяльності фахівців.  

Праця як соціологічна категорія. Поняття «характер праці» та «зміст праці». 

Форми праці: фізична і розумова, репродуктивна і творча, проста і складна, 

виконавська і управлінська, некваліфікована і кваліфікована. Ставлення до праці як 

найважливіша ознака характеру праці. Поняття змістовності праці.  

Структура мотиваційного процесу (потреби, інтереси, мотиви, цінності). 

Теорії мотивації у західній соціології. Теорія ієрархії потреб А. Маслоу, 

двофакторна теорія мотивації Ф. Герцберга, теорія потреб Макклелланда, теорія 

стилів управління Д. Макгрегора. Поняття стимулу, їх класифікація. 

Характеристики ефективної системи стимулювання.  

 

Тема 7. Соціологія реклами 

Соціологія реклами як вивчення взаємодії соціального інституту реклами та 

суспільства. Об’єкт, предмет та завдання соціології реклами. Особливості реклами 

як соціального інституту. Економічні функції реклами: забезпечення інформацією 

про товар, підтримка торгової марки, фінансування засобів масової інформації, 

сприяння працевлаштуванню населення. Соціальна функція реклами: поширення 

соціальних цінностей, формування стилю життя, стереотипів, що відображають 

культурно-історичні особливості соціуму. Освітня та інформативна функція 

реклами: соціалізація, формування уявлень про правила та норми поведінки, 

моделювання поведінки різних соціальних груп. 

Реклама як основний інструмент сучасної міфології. Комерційна реклама як 

комунікації суб’єктів ринку. Комерційна реклама: цілі і завдання, замовники і 

аудиторія. Вплив комерційної реклами на споживацьку поведінку. Міфологізація 

або міфодизайн як основний засіб розроблення реклами. 



Поняття «соціальна», «некомерційна» і «громадська» реклама. Історія 

соціальної реклами. Класифікація соціальної реклами за типом організації. 

Соціальна реклама на службі третього сектору: зарубіжний та вітчизняний досвід.  

Ефективність соціальної реклами. 

Формування соціально-гендерного світу в рекламі. Технології використання 

гендерних образів в рекламі. Специфіка чоловічого та жіночого образу в сучасній 

рекламі.  

 

Тема 7. Соціологія релігії. 

Соціологія релігії як спеціальна соціологічна теорії: об’єкт, предмет, основні 

поняття. Вірування (міфи), ритуали (культи), етос (схильності та моральні цінності), 

світогляд, система символів як складові релігії.  

Еволюційні та організаційні форми релігії: примітивні релігії, архаїчні релігії, 

історичні релігії, ранні сучасні релігії та сучасні релігії.  

Компоненти релігії як соціального інституту: релігійні групи та релігійні 

організації. Еклесія. Релігійне сектантство та його основні характеристики. 

Деномінація і культ.  

Релігійна свідомість, релігійна психологія, релігійна діяльність.  

Процеси в релігійній сфері.  



3. 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 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Загальні відомості про соціологію 

Тема 1. Соціологія 

як наука про 

суспільство 

11 2 2   7 12 2    10 

Тема 2. 

Суспільство як 

соціальна система 

13 2 4   7 12 2    10 

Тема 3. 

Особистість в 

системі соціальних 

зв’язків  

9  2   7 12  2   10 

Разом за змістовим 

модулем 1 

33 4 8   21 36 4 2   30 

Змістовий модуль 2. Основні напрями соціологічних досліджень 

Тема 1. Соціологія 

сім’ї та молоді 

11 2 2   7 12  2   10 

Тема 2. Соціологія 

культури і освіти  

11 2 2   7 12  2   10 

Тема 3. Соціологія 

праці та зайнятості 

11 2 2   7 10     10 

Тема 4. Соціологія 

реклами 

15 2 2   11 10     10 

Тема 5. Соціологія 

релігії 

9  2   7 10     10 

Разом за змістовим 

модулем 2 

57 8 10   39 54  4   50 

Всього 90 12 18   60 90 4 6   80 

 



4. Теми практичних занять 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Соціологія як наука про суспільство 2 

2 Суспільство як цілісна система 4 
3 Особистість в системі соціальних зв’язків 2 
4 Соціологія молоді 2 

5 Соціологія освіти 2 
6 Соціологія праці та зайнятості 2 
7 Соціологія реклами 2 

8 Соціологія релігії 2 
 

6. Самостійна та індивідуальна робота 

 

Теми рефератів  

1. Роль соціології у соціальному реформуванні сучасного суспільства.  

2. Соціологія і реальність. 

3. Основні погляди на структуру соціології.  

4. Макро- і мікросоціологічні підходи в соціології.  

5. Категоріально-понятійний апарат соціології.  

6. О. Конт – родоначальник соціологічної науки. 

7. Е. Дюркгейм про цінності та ідеали.  

8. Основні напрями розвитку західної соціології ХХ ст. 

9. Розвиток української соціологічної думки в еміграції.  

10. М. Грушевський і українська соціологія.  

11. Громадянське суспільство та шляхи його формування. 

12. Концепція М. Вебера про сутність, джерела і тенденції розвитку 

соціальної нерівності.  

13. Основні тенденції соціальної диференціації українського суспільства.  

14. Маргінальність соціальних груп на етапі трансформації українського 

суспільства.  

15. П. Сорокін про форми соціальної стратифікації.  

16. Проблема ідентифікації особистості у сучасній соціології.  

17. Соціальна адаптація: об’єктивні й суб’єктивні виміри.  

18. Вплив цінностей особистості на її соціальну активність.  

19. Соціальні регулятори поведінки людини.  

20. Рольові теорії особистості.  

21. Соціологічні дослідження сім’ї та шлюбу в Україні.  

22. Альтернативні форми сім’ї та шлюбу.  

23. Соціальні проблеми стосунків між поколіннями.  

24. Соціальна дискримінація жінок: сутність та форми прояву.  

25. Проблема насильства над жінками та шляхи її подолання.  

26. Характеристика масової культури та форми її прояву.  



27. Проблеми відродження національної культури в Україні.  

28. Стан та перспективи розвитку культурної політики України на 

сучасному етапі.  

29. Виміри соціокультурної трансформації в Україні. 

30. Вільний час і всебічний розвиток особистості.  

31. Суспільство і освіта: динаміка взаємодії.  

32. Реформа вищої освіти України за оцінками студентів та викладачів.  

33. Проблеми реформування освіти в умовах трансформації українського 

суспільства.  

34. Нова парадигма освіти та її соціокультурні детермінанти.  

35. Освіта як фактор соціальної диференціації в сучасному суспільстві.  

36. Інноваційна діяльність в трудовому колективі: ставлення працівників до 

інновацій.  

37. Трудова мотивація працівників у сучасних умовах.  

38. Соціально-економічна ефективність праці робітників на підприємствах 

різної форми власності.  

39. Запити сучасного працівника та можливості їх реалізації.  

40. Проблеми стимулювання праці в нових умовах господарювання.  

41. Місце і роль соціологічних досліджень у вивченні соціальної реальності.  

42. Особливості програм у різних видах соціологічних досліджень. 

43. Анкетне опитування: його переваги та недоліки. 

44. Різновиди інтерв’ю та особливості їх застосування в соціологічному 

дослідженні.  

1. Теоретико-методологічні проблеми дослідження малих соціальних груп.  

 

 

7. Методи навчання 

лекції та семінарські заняття із застосуванням тематичних презентацій, 

проблемних диспутів, рефератів та письмових завдань. 

 

8. Методи контролю 

Поточний та системно-узагальнюючий. 

Поточний контроль проводиться під час вивчення тем, проведення 

семінарських, індивідуальних занять, консультацій. При цьому застосовується усне, 

карткове, фронтальне, бліцопитування, письмові контрольні роботи, підготовка та 

захист рефератів, опитування за допомогою відповідних тестів. 

З метою перевірки якості знань студентів з окремих тем застосовується 

системно-узагальнюючий метод. Він здійснюється у формі письмової роботи. 

 

9. Програмові вимоги до курсу 

1. Соціологія як наука. Предмет і об’єкт соціології. 

2. Структура соціологічного знання. 

3. Методи соціології. 

4. Система категорій соціології. 

5. Закони соціології.  



6. Функції соціології. 

7. Місце соціології в системі суспільних наук.  

8. Значення соціології для розв’язання соціально-економічних і політичних 

проблем модернізації українського суспільства.  

9. О. Конт – засновники соціології як самостійної науки.  

10. Соціологічна теорія Г. Спенсера.  

11. Течії соціологічного позитивізму: соціальний дарвінізм, расово-

антропологічна та географічна школи. 

12. Соціологічна концепція марксизму та її критичний аналіз.  

13. Е. Дюркгейм про предмет та метод соціології. 

14. «Розуміюча» соціологія М.Вебера. 

15. Інтегральна соціологія П.Сорокіна та її зміст. 

16. Розвиток української соціології ХІХ – початку ХХ ст. 

17. Соціологія в Радянській Україні.  

18. Основні напрямки розвитку соціології в сучасній Україні. 

19. Суспільство, основні ознаки і типи суспільства.  

20. Соціальна структура суспільства, її основні елементи.  

21. Соціально-класова структура суспільства.  

22. Соціальна стратифікація суспільства. 

23. Соціальна мобільність та проблеми її вивчення.  

24. Особливості стратифікації сучасного українського суспільства.  

25. Особливості соціологічного аналізу особистості. 

26. Соціальна структура особистості.  

27. Соціалізації особистості як процес. 

28. Соціальний статус і система соціальних ролей особистості. Рольовий 

конфлікт.  

29. Поняття «соціальний тип особистості». Типології особистості.  

30. Соціологія сім’ї: об’єкт, предмет, основні категорії.  

31. Сім’я як соціальний інститут і мала соціальна група. Структура сім’ї. 

32. Типологія сім’ї та шлюбу.  

33. Соціальні функції сім’ї. 

34. Тенденції розвитку сучасної сім’ї.  

35. Місце соціології молоді у системі соціологічного знання та у державній 

молодіжній політиці.  

36. Молодь як соціально-демографічна група. 

37. Поняття культури. Соціологія культури.  

38. Основні категорії соціології культури. 

39. Форми культури. 

40. Соціокультурна ситуація в сучасній Україні. 

41. Соціологія освіти як наука. Структура соціології освіти. 

42. Освіта як соціальний інститут. Функції освіти. 

43. Структурні характеристики системи освіти в Україні.  

44. Соціології праці: об’єкт, предмет, методи дослідження та функції. 

45. Категорії соціології праці. 

46. Змістові теорії мотивації праці. 



47. Процесуальні теорії мотивації праці. 

48. Стимулювання праці.  

49. Соціологія релігії як спеціальна соціологічна теорія: предмет, об’єкт, 

методи.  

50. Історія становлення та розвитку соціології релігії.  

51. Класифікації світових релігій Р. Беллаха.  

52. Релігійні групи та організації. Типології релігійних організацій.  

53. Процеси в релігійній сфері. 

 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота Сум

а Змістовий  

модуль №1 

 

Змістовий  

модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т1 Т2 Т3 Т4     Т5  

Робота на заняттях – 30 

Контрольна робота – 15 

 

Робота на заняттях – 40 

Самостійна робота №1 – 5  

Самостійна робота №2 – 10  

 

 

 

100 

 

Т1, Т2 ... – теми змістових модулів. 

 

 

10. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
80-89 В 

добре  
70-79 С 

60-69 D 
задовільно  

50-59 Е  

26-49 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-25 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

11. Методичне забезпечення 

Кучера І.В Соціологія: навчальний посібник [Електронний ресурс] / І.В. 

Кучера. – Івано-Франківськ. - 2017. – 96 с.  

опорні конспекти лекцій; першоджерела та хрестоматії першоджерел; 

методичні рекомендації до практичних занять. 



12. Рекомендована література 

 

1. Андреева Г. Социальная психология / Г. Андреева. – М.: Аспект Пресс, 

1998. – 376 с. 

2. Антонов И. А. Микросоциология семьи (Методология исследования 

структур и процессов) / И. А. Антонов. – М.: Note Rene, 1998.  

3. Арон Р. Етапи розвитку соціальної думки / Р. Арон. – К.: Юніверс, 2004. 

– 688 с.  

4. Асп Э. Введение в социологию / Пер. с фин. под общ. ред. А. О. Бо-

роноева / Э. Асп. – СПб.: Алетейя, 1998. – 245 с.  

5. Болотіна Є. Соціологія: навчальний посібник / Є. Болотіна, В. Мішура. – 

К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 128 с.  

6. Вакуленко С. Соціологія праці: навч.-метод. посіб. / С. Вакуленко. – К.: 

Знання, 2008. – 262 с.  

7. Вебер М. Избранные произведения: Пер с нем. / М. Вебер. – М.: 

Прогресс, 1990. – 808 с.  

8. Гайналь Т. О. Критерії амбівалентності кризи сучасної сім’ї / Т. Гайналь 

// Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. Вип. ХІІ. 

– Івано-Франківськ: Плай, 2009. – С. 77-81.  

9. Гидденс Э. Стратификация и классовая структура / Э. Гидденс // 

Социологические исследования. – 1992. - №11. – С. 107-121.  

10. Гіденс Е. Соціологія / Пер. з англ. В. Шовкун, А. Олійник; Наук. ред. О. 

Іваненко / Е. Гіденс. – К.: Основи, 1999. – 726 с.  

11. Головаха Є. Україна та Європа: Результати міжнародного порівняльного 

соціологічного дослідження / Є. Головаха, А. Горбачик, Н. Паніна. – К.: Ін-т 

соціології НАН України, 2006. – 142 с.  

12. Гречихин В. Лекции по методике и технике социологических 

исследований: учебное пособие / В. Гречихин. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – 456 с.  
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