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Опис        В рамках курсу  «Соціологія» вивчається  суспільство як цілісний 
організм, його властивості, механізми функціонування і росту, увага 
приділяється дослідженню зв’язків і відносин між людьми 
       Метою викладання навчальної дисципліни «Соціологія» є: навчити 
студента аналізувати специфіку соціальних та соціально-психологічних явищ 
і процесів у трудовому колективі, сім’ї, використовувати на практиці 
результати емпіричних соціологічних досліджень, здійснювати соціальне 
управління і, зокрема, соціоінженерну діяльність, діагностувати стан 
соціально-психологічного клімату в колективі, причини наявних конфліктів, 
міру використання соціальних резервів виробництва; використовувати 
соціальні технології з профорієнтації і профадаптації у роботі з кадрами, 
зміцненні дисципліни, для поліпшення соціально-психологічного клімату в 
колективі, у розв’язанні міжособистісних і трудових конфліктів. 
        Навчальна задача курсу полягає у розширенні світогляду студентів 
шляхом знайомства з новою навчальною дисципліною; у спрямуванні їх 
роботи на засвоєння нового понятійного апарату, використання його в 
мовному лексиконі студентів; також завданнями курсу є розвивати у 
студентів навички самостійної роботи і узагальнення; розвивати навички 
дослідницької роботи; формування цілісного уявлення про специфіку, об’єкт 
і предмет соціологічного знання, історію зарубіжної і вітчизняної соціології, 
перспективи її подальшого розвитку; набуття навичок організації і 
проведення конкретно-соціологічних досліджень і практичного ефективного 
використання їх результатів; розвивати у студентів уміння використовувати 
соціальні знання у подальшій кар’єрі та в сімейному житті. 
         Результати навчання полягають у наступному: 
§ вільне оперування понятійно-категоріальним апаратом соціологічної 

науки; 
§ об’єктивне і критичне оцінювання життєво важливої соціальної 

інформації; 
§ орієнтування у будь-якій соціальній ситуації,  
§ вміння формувати чітку громадянську позицію, визначити своє місце 

і роль у суспільстві;  
§ здатність до аналізу специфіки соціальних і соціально-психологічних 

явищ і процесів у сім’ї, трудовому колективі, суспільстві;  
§ володіння методологією соціологічних досліджень і використання їх 

результатів на практиці. 
         Методи викладання:  Модульне навчання у комплексі з рейтинговою 
оцінкою знань: а) лекції; б) практичні заняття (опитування, тестування, 
обговорення проблемних питань, виступи студентів з доповідями); в) 
індивідуальні та групові консультації; г) самостійна робота студентів з 
підготовки до практичних занять та контрольних робіт; д) самостійна робота 
студентів за окремими темами або науково-дослідна робота у вигляді 
реферату, доповіді на конференцію, мінідосліджень засобом опитування. 
         Оцінювання: а) оцінювання усних відповідей студентів та їхньої участі в 
дискусіях, обговоренні проблемних питань тощо на кожному практичному 
занятті протягом семестру; б) поточне й узагальнююче тестування; в) 
оцінювання знань і умінь студентів за результатами письмових контрольних 
робіт; г) залік. 

Нормативна або за 
вибором 

вибіркова 

Мова українська 
Підсумковий контроль залік  в другому семестрі 2-го курсу 
Навчальний рік 2016/2017 
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Начальник навчального відділу   _______________________  С.М. Мильніченко 
                                                                       (підпис)                        (прізвище та ініціали)          
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1.  Опис навчальної дисципліни 
 

Характеристика 
навчальної дисципліни Найменування 

показників  
Галузь знань, напрям підготовки, 
освітньо-кваліфікаційний рівень денна 

форма 
навчання 

заочна 
форма 

навчання 
Галузь знань 

0501 – інформатика та 
обчислювальна техніка  

(шифр і назва) 
Кількість кредитів  – 
4 Напрям підготовки  

6.050103 – програмна інженерія  
(шифр і назва) 

За вибором 
 

Модулів – 2 Рік підготовки: 
Змістових модулів – 
2 2-й 2-й 

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання  
______немає______ 

(назва) 

Семестр 

2-й 2-й Загальна кількість 
годин –120 

 

Лекції 
36 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 
18 год.  2 год. 

Лабораторні 
–  –  

Самостійна робота 
66 год. 112 год. 

Індивідуальні 
завдання: – 

Вид контролю:  

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних –  3 
самостійної роботи 
студента –4,5 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: 
бакалавр 

залік залік 

 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 
роботи становить: 
для денної форми навчання – 45%/55 % 
для заочної форми навчання –7 %/93 % 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета навчального курсу полягає в тому, щоб допомогти студентам лінгвістичного 
факультету: 

• засвоїти основоположні принципи і головні теоретичні положення науки про 
суспільство – соціології, її предмет, структуру, функції та місце серед інших наук; 

• сприяти формуванню знань про соціальну дійсність, логіку процесів соціального 
розвитку, реальний стан суспільства та його структурних елементів, тенденції 
розвитку на майбутнє; 

• оволодіти певними навичками пізнання та аналізу оточуючого суспільного 
середовища. 

 
Завданням курсу є відпрацювання в процесі навчання відпрацьовується уміння щодо 

операціоналізаційного аналізу понятійно-категоріального апарату в соціологічній науці, 
навички формування і розвитку суперечливого, діалектичного мислення, спрямованого на 
поповнення знань із суспільних дисциплін. Усе це сприятиме наближенню теоретичних 
знань до майбутньої практичної діяльності чи наукової роботи. 
 

  У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати: 

• основи загальної соціології, її предмет, структуру, основні поняття, закони й функції; 
• історичний шлях розвитку світової та вітчизняної соціологічної думки; 
• загальний зміст спеціальних соціологічних теорій; 
• питання методології, методики й технології соціологічних досліджень; 
• шляхи реалізації результатів соціологічних досліджень і соціальних технологій у 

практичній діяльності; 
вміти: 

• вільно оперувати понятійно-категоріальним апаратом соціологічної науки; 
• об’єктивно і критично оцінювати життєво важливу соціальну інформацію; 
• орієнтуватись у будь-якій ситуації, мати чітку громадянську позицію, визначити своє 

місце і роль у суспільстві; 
• аналізувати специфіку соціальних і соціально-психологічних явищ і процесів у сім’ї, 

трудовому колективі, суспільстві; 
• володіти методологією соціологічних досліджень і використовувати їх результати на 

практиці. 
 

Соціологія як інтегруюча наукова дисципліна концентрує в собі широкий спектр 
знань про суспільство і тому повинна вивчатися після засвоєння студентами навчальних 
курсів з філософії, історії, економічної теорії, політології, логіки, психології, або ж 
паралельно з ними. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
 
 Змістовий модуль 1. Соціологія як наука. Суспільство як соціальна система 
Тема 1. Соціологія як наука. Її предмет і методи 
Тема 2-3.  Історія становлення і розвитку соціології 
Тема 4-5. Суспільство як соціальна система, його соціальна структура 
Тема 6-7. Соціальна стратифікація та мобільність 
Тема 8. Соціальні процеси 
 

Змістовий модуль 2. Галузі соціологічного знання. Методика соціологічного 
дослідження 
Тема 1. Особистість в системі соціальних зв’язків 
Тема 2. Соціологія сім’ї та шлюбу  
Тема 3. Соціологія девіантної поведінки 
Тема 4. Соціологія конфлікту 
Тема 5-6. Організаційна структура соціологічної роботи в Україні і провдення соціологічних   
досліджень  
Тема 7-8. Основні методи збору соціологічної інформації 
 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

у тому числі у тому числі 

Назви змістових 
модулів і тем 

усього 

л с лаб інд с.р. 

усього 

л с лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Соціологія як наука. Суспільство як соціальна система 

Тема 1. Соціологія 
як наука. Її предмет 
і методи 

11 2 2   7 13 1    12 

Тема 2-3. Історія 
становлення і 
розвитку соціології 

13 4 2   7 10     10 

Тема 4-5. Суспіль-
ство як соціальна 
система, його 
соціальна структура 

12 4 2   6 12 1 1   10 

Тема 6-7. Соціальна 
стратифікація та 
мобільність 

12 4 2   6 13 1    12 

Тема 8. Соціальні 
процеси 

12 4 1   7 12     12 

Разом за змістовим 
модулем 1 

60 18 9   33 60 3 1   56 
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Змістовий модуль 2. Галузі соціологічного знання. Методика соціологічного 
дослідження 
Тема 1. Особистість 
в системі 
соціальних зв’язків 

12 4 2   6 11 1 1   9 

Тема 2. Соціологія 
сім’ї та шлюбу  

10 2 2   6 9     9 

Тема 3. Соціологія 
девіантної 
поведінки 

10 2 2   6 10 1    9 

Тема 4. Соціологія 
конфлікту 

7 2    5 9     9 

Тема 5-6. Органі-
заційна структура 
соціологічної 
роботи в Україні і 
проведення 
соціологічних 
досліджень  

11 4 2   5 11 1    10 

Тема 7-8. Основні 
методи збору 
соціологічної 
інформації 

10 4 1   5 10     10 

Разом за змістовим 
модулем 2 

60 18 9   33 60 3 1   56 

Усього годин  120 36 18   66 120 6 2   112 

 
 
5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 
 

1. Соціологія як наука. Її предмет і методи 2 

2. Історія становлення і розвитку соціології 2 

3. Суспільство як соціальна система, його соціальна структура 2 

4. Соціальна стратифікація та мобільність 2 

5. Соціальні процеси 1 

6. Особистість в системі соціальних зв’язків 2 

7. Соціологія сім’ї та шлюбу 2 

8. Соціологія девіантної поведінки 2 

9. Організаційна структура соціологічної роботи в Україні і 

проведення соціологічних   досліджень 

2 

10. Основні методи збору соціологічної інформації 1 
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6. Самостійна робота 

№ п/п 

 

Назва теми Кількість годин 

1. Соціологія як наука. Її предмет і методи 7 

2. Історія становлення і розвитку соціології 7 

3. Суспільство як соціальна система, його соціальна структура 6 

4. Соціальна стратифікація та мобільність 6 

5. Соціальні процеси 7 

6. Особистість в системі соціальних зв’язків 6 

7. Соціологія сім’ї та шлюбу 6 

8. Соціологія девіантної поведінки 6 

9. Соціологія конфлікту 5 

10 Організаційна структура соціологічної роботи в Україні і 
проведення соціологічних   досліджень 

5 

11. Основні методи збору соціологічної інформації 5 

 Разом  66 
 

7. Методи навчання 

Словесні, наочні, практичні; евристичний, частково-пошуковий, дослідницький, 
метод проблемного викладання; метод проекту; методи колективної розумової діяльності; 
методи самостійної роботи. 

   8. Методи контролю 

Вхідний контроль, поточний контроль, рейтинговий контроль, підсумковий контроль. 

                                                   

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

Сума 

50 50 100 

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів 



 9 

 
 
 

10. Система критеріїв оцінювання знань відповідно до кожного  модуля дисципліни 
 
Модуль №1. «Соціологія як наука. Суспільство як соціальна система»_60_ год. 
Дата початку модуля______________________Дата закінчення модуля___________________ 
 

 
 
 
 
 
 

№ 

п\п 

Критерії Вага 

 Постійна обов’язкова частина  

1.1. Обов’язкова відповідь на семінарському занятті 10 

1.2. Виконання тестового завдання на семінарському занятті № 1 10 

1.3. Виконання тестового завдання на семінарському занятті № 2 10 

1.4. Модульна контрольна робота 20 

 Разом 50 

 Додаткова варіативна частина  

2.1. Доповідь на семінарському занятті з використанням рекомендованої 

програмою літератури 

+5 

2.2. Доповідь на семінарському занятті з використанням додаткових джерел 

та літератури 

+5 

2.3. Доповнення на семінарському занятті +5 

2.4. Участь у науковій роботі кафедри +5 

 Разом 20 

 Штрафна частина  

3.1. Пропуск лекційного заняття модуля (без поважної причини) -5 

3.2. Пропуск семінарського заняття (без поважної причини) -5 

3.3. Непідготовленість до практичного заняття -5 

3.4. Відмова студента від відповіді на одне з питань плану практичного 

заняття 

-2 

 Разом -17 
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Модуль № 2. «Галузі соціологічного знання. Методика соціологічного дослідження» _60_ год. 
Дата початку модуля____________Дата закінчення модуля_________________  
 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка за національною шкалою Сума балів за всі 
види навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 А відмінно 
82-89 В 
74-81 С добре 

64-73 D 
60-63 Е задовільно 

 
 

зараховано 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з 
можливістю 
повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

 

№ п\п Критерії Вага 
 Постійна обов’язкова частина  

1.1. Обов’язкова відповідь на семінарському занятті 10 
1.2. Виконання тестового завдання на семінарському занятті № 3 10 
1.3. Виконання тестового завдання на семінарському занятті № 4 10 
1.4. Модульна контрольна робота 20 
 Разом 50 

 Додаткова варіативна частина  
2.1. Доповідь на семінарському занятті з використанням рекомендованої 

програмою літератури 
+5 

2.2. Доповідь на семінарському занятті з використанням додаткових джерел 
та літератури 

+5 

2.3. Доповнення на семінарському занятті +5 
2.4. Виступ на студентській науковій конференції +10 
 Разом 25 

 Штрафна частина  
3.1. Пропуск лекційного заняття модуля (без поважної причини) -5 
3.2. Пропуск семінарського заняття (без поважної причини) -5 
3.3. Непідготовленість до практичного заняття -5 
3.4. Відмова студента від відповіді на одне з питань плану практичного 

заняття 
-2 

 Разом -17 
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11. Методичне забезпечення 

• Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Соціологія» 
для студентів усіх спеціальностей усіх форм навчання / Укл. Ю.Ю. Ілляшенко, 
А.І. Лисенко. – Черкаси: ЧДТУ, 2002.  

• Методичні вказівки по написанню контрольних робіт для студентів заочної форми 
навчання усіх спеціальностей / Укл. А.І.Лисенко. – Черкаси: ЧДТУ, 2007. 

• Методичні вказівки по написанню рефератів з соціології для студентів денної 
форми  навчання / Укл. А.І. Лисенко, О.О. Яшан. – Черкаси: ЧДТУ, 2007. 

• Методичні рекомендації для організації індивідуальної роботи  студентів при 
вивченні дисципліни «Соціологія» // Укл. Ю.Ю. Ілляшенко, А.І. Лисенко. – 
Черкаси: Черкаський державний технологічний університет 2015. – 24 с. 

• Навчально – методичний комплекс з дисципліни «Соціологія» для студентів 
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.060101 – 
промислове і цивільне будівництво / Укл. Ілляшенко Ю.Ю., Лисенко А.І. –  
Черкаси: Черкаський державний технологічний університет, 2011. – 62 с. 

• Практичні заняття з соціології. Навчально-методичні матеріали для студентів усіх 
напрямків усіх факультетів // Укл. Ю.Ю. Ілляшенко, А.І. Лисенко. – Черкаси: 
Черкаський державний технологічний університет 2014. – 37 с. 

• Словник термінів і понять з дисципліни «Соціологія» для самостійної роботи 
студентів усіх напрямків підготовки усіх форм навчання // Укладачі Ю.Ю. 
Ілляшенко, А.І. Лисенко. – Черкаси: ЧДТУ. – 2013. – 28 с. 

• Соціологічна думка: персоналії. Біографічний довідник із соціології для 
самостійної роботи студентів усіх напрямів усіх форм навчання // Укладачі Ю.Ю. 
Ілляшенко, А.І. Лисенко. – Черкаси: ЧДТУ. – 2013. – 32 с. 

• Соціологія у схемах і таблицях // Укл. Ю.Ю. Ілляшенко, А.І. Лисенко. – Черкаси: 
Черкаський державний технологічний університет 2015. – 31 с.  

• Тестові завдання з соціології для студентів усіх напрямків усіх факультетів // Укл. 
Ю.Ю. Ілляшенко, А.І. Лисенко. – Черкаси: Черкаський державний технологічний 
університет 2014. – 28 с. 

 

12. Рекомендована література 
Базова 

1. Барвінський А.О. Соціологія: курс лекцій для студентів вузів. – К.: Центр навчальної 
літератури, 2005. – 328 с. 

2. Білоус В.С. Соціологія у визначенннях, поясненнях, схемах, таблицях: Навчальний 
посібник. – К.:КНЕУ, 2002. – 140 с. 

3. Герасимчук А.А., Шиян О.М. Соціологія: Курс лекцій. – К.: Вид-во Європейського 
університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, 2000. – 88 с. 

4. Гірник А. Конфлікти: структура, ескалація, залагодження. – К.: Вид-во Соломії 
Павличко «Основи», 2003. – 172 с. 

5. Жоль К.К. Соціологія: Навчальний посібник для студентів ВНЗів. – К.: Либідь, 2005. – 
440 с. 

6. Захарченко М.В., Погорілий О.І. Історія соціології ( від античності до початку XХ ст.) – 
К., 1993. – 336 с. 

7. Катаєв С.Л. Сучасне українське суспільство: навчальний посібник для студентів виих 
навчальних закладів. – К.:ЦНЛ, 2006. – 200 с. 
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8. Кузьменко Т.М. Соціологія: навчальний посібник для студентів вищих навчальних 
закладів. – К.: ЦУЛ, 2010. – 320 с. 

9. Лубкович І.М. Соціологія і журналістика: підручник для студентів вищих навчальних 
закладів. – Л.: ПАІС, 2005. – 176 с. 

10. Лукашевич М.П. Соціологія праці: Підручник для студентів вузів. – К.: Либідь, 
2004. – 440 с. 

11. Малахова Ж.Д. Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів: навчальний 
посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: ЦУЛ, 2008. – 280 с. 

12. Орлянський В.С. Конфліктологія: навчальний посібник для студентів внзів. – К.: 
Центр навчальної літератури, 2007. – 160 с. 

13. Павліченко П.П., Литвиненко Д.А. Соціологія. – Київ: Лібра, 2000. – 254 с. 
14. Піча В.М. Соціологія: загальний курс. – К.: Каравела, 2000. – 248 с. 
15. Піча В.М. Соціологія: Загальний курс. Навчальний посібник для студентів. – К.: 

Каравела, 2002. – 248 с. 
16. Ручка А.О., Танчер В.В. Курс історії теоретичної соціології. – К., 1995. – 224 с. 
17. Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії: 

навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Атака, 2004. – 480 
с. 

18. Соціальні та галузеві соціології: Навчальний посібник для студентів ВНЗів / За ред. 
В.Є.Пилипенка. – К. Каравела, 2003. – 304 с. 

19. Соціологічна думка України: Навчальний посібник/ М.В. Захарченко, В.Ф. Бурлачук, 
М.О. Молчанов та ін. – К.: Заповіт, 1996. – 424 с. 

20. Соціологія. Навчальний посібник/ Упорядник П.П. Марчук. – Тернопіль, 1998. – 300 с. 
21. Соціологія/ Під ред. В.П. Андрущенко, М.І. Горлача. – Київ – Харків, 1998. – 624 с. 
22. Соціологія: Підручник / За ред. В.Г.Городяненка. – 2-ге вид., перероблене, доповнене. 

– К.: Академія, 2002. – 560 с. 
23. Соціологія: терміни, поняття, персоналії: навчальний словник-довідник для студентів 

вищих закладів освіти/  укл. В.М.Піча, Ю.В.Піча, Н.М.Хома. – К.: Каравела, Л.: Новий 
світ, 2000. – 2002. – 480 с. 

24. Татаревська М.С. Рівень життя сільського населення: оцінювання та напрями 
поліпшення: Монографія. – Одеса, 2007. – 298 с. 

25. Філософський словник соціальних термінів / Під заг. ред проф. В.П.Андрущенка. – К. 
– Х.: «Р.И.Ф.», 2005. – 672 с. 

26. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій. Випуски І-VI. – Львів: “Кальварія”, 1996. 
27. Якуба О.О. Соціологія. – Харків, 1996. 
 

Допоміжна: 

28. Вебер М. Протестантська етика та дух капіталізму. – К., 1994. – 261 с. 
29. Гендерний розвиток у суспільстві: конспекти лекцій / Наук. ред.-упоряд. С.П.Юдіна, 2-

е вид. – К.: Фоліант, 2005. – 352 с. 
30. Гилинский А.И. Социология девиантного поведения как специальная 

социологическая теория // СОЦИС . – 1991. - №4. 
31. Головатый Н.Ф. Социология молодёжи. – К., 1999. – 224 с. 
32. Денисова Т.С. Социальное расслоение как фактор напряжённости в городе// Соц. 

исслед. – 1992. - №9. 
33. Дюркгейм Э. Самоубийство. Социологический этюд. – М., 1994. – 321 с. 
34. Дюркгейм Э. Социология и социальные науки// Философская и социологическая 

мысль. – 1992. - №  5. -  с.113 – 126.  
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35. Єрмоленко Є.А. Глобалізація і безпека розвитку: навчальний посібник. – Черкаси: 
Вертикаль, 2012. – 336 с. 

36. Здіорук С.І., Парахонський Б.О., Валевський О.Л. Стратегічні аспекти національно-
культурної політики України. – К., 1995. – 149 с. 

37. Кіхно О. Доля української культури в європейському і світовому контексті// Генеза. – 
1995. - №1.  

38. Климова С.Г. Контроль отклоняющегося поведения со стороны государства и 
общества // СОЦИС. – 1990. - №10.  

39. Мертон Р. Социальная структура и аномия// Социологические исследования, 1992. -  
№ 3,4.  

40. Молодёжь Украины: ожидания, ориентации, поведение. – К.: Наук. думка, 1993. 
41. Назарова Н.В. Качество опроса: факторы неответов// Социологические исследования. 

– 1999. - № 4. 
42. Ньюман Л. Неопросные методы исследований// Социологические исследования. – 

1998. - № 6.  
43. Орлянський В.С. Конфліктологія: навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 160 с. 
44. Основи соціоекології / За ред. Г.О. Бачинського. – К., 1995. – 238 с. 
45. Паніна Н. Вимірювання в соціології та принципи застосування тестів у масових 

опитуваннях// Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1998. – № 1-2. 
46. Паніна Н. Молодь України: структура цінностей, соціальне самопочуття та морально-

психологічний стан за умов тотальної анемії // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 
–2001. - №1. – С.5-26. 

47. Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження: Курс лекцій. – К.: Наук. думка, 
1996. – 232 с. 

48. Руткевич М.Н. Социальная поляризация// Соц. исслед. – 1992. - №9. 
49. Смелзер Н. Девиация и социальный контроль // СОЦИС. – 1992. - №1. 
50. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992. – 543 c. 
51. Соціальна робота в Україні: перші кроки / Під ред. В.Полтавця. – К.: Видавничий дім 

„КМ Академія”, 2000. – 236 с. 
52. Спасибенко С.Г. Социология. Человек как объект и предмет социологического 

изучения// Социально-гуманитарные знания. – 1999. – № 6. 
53. Татаревська М.С. Рівень життя сільського населення: оцінювання та напрями 

поліпшення: монографія. – Одеса, 2007. – 298 с. 
54. Україна в 2005-2009 рр.: стратегічні оцінки суспільно-політичного та соціально-

економічного розвитку: монографія/ За ред. Ю.Г.Рубана. – К.: НІСД, 2009. – 650 с. 
55. Украина и ее регионы на пути к инновационному обеству: монография (в 4-х т.): Т.3 / 

В.И. Дубницкий, М.П.Войнаренко, З.В.Герасимчук и др. – Донецк: Юго-Восток, 2011. 
– 400 с. 

56. Циба В.Т. Соціологія особистості. Системний підхід. – К., 2000. – 149 с. 
57. Цимбалюк Н. З чого починати роботу? Соціологічне дослідження: теоретична основа, 

можливості виду, розробка програми// Просвіт. – 1994. - № 2.  
58. Цимбалюк Н. Методи збирання соціологічної інформації// Просвіт. – 1994. - № 3.  
59. Чураков О.М. "Інформаційне суспільство" і емпірична соціологія // Соціологічні 

дослідження. – 2004. – № 1. 
60. Шульга М.А. Соціально-політичне управління: навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів. – К.: ЦУЛ, 2008. – 248 с. 
 

13. Інформаційні ресурси 

• http://www.info-library.com.ua/ 

http://www.info-library.com.ua/
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• http://encyclopedia.ru/ 
• http://e-catalog.name/ 

http://encyclopedia.ru/
http://e-catalog.name/

