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1. Методичні рекомендації  

щодо організації самостійної та індивідуальної роботи  

для заочної форми навчання 

 

Самостійна та індивідуальна робота здобувачів вищої освіти 

проводяться в освітньому процесі для поглибленого вивчення дисциплін та 

опанування їх методологічних засад. Це вид навчального заняття, на якому 

викладач організовує, обговорення здобувачами вищої освіти питань 

програмного матеріалу. 

Самостійна робота здобувачів вищої освіти сприяє розвиткові, 

поглибленню їх інтересу до науки і наукових досліджень. 

Індивідуальна робота є важливим засобом не тільки для перевірки знань 

здобувачів вищої освіти, але й для формування високого рівня знань на основі 

правильних суджень та висновків. 

Головна мета самостійної та індивідуальної роботи – допомогти 

здобувачам вищої освіти опанувати курс, засвоїти предмет. 

Самостійну роботу варто починати з вивчення конспекту, або тексту 

лекції, потім прочитати й законспектувати в зошит для семінарів відповідний 

матеріал підручника та інших джерел. Читати треба уважно, всебічно та 

критично аналізуючи прочитане. Зустрівши нове, незрозуміле поняття, вираз, 

обов’язково необхідно з’ясувати його зміст. Не зробивши цього, здобувач 

вищої освіти ризикує сприйняти неправильно значення терміну, виразу або й 

всього тексту. Тут варто скористатися словничками чи іншими допоміжними 

джерелами. 

Перелік рекомендованої літератури не є вичерпаним. Здобувачі вищої 

освіти мусять використовувати інші джерела і особливо періодичні видання. 

Опанування положень курсу передбачає не тільки засвоєння визначень 

тих чи інших категорій, характерних рис та ознак певного явища, але й 

розуміння різних точок зору щодо нього. 

Реферати, передбачені планами самостійних занять, присвячуються 

складним питанням, які не розглядаються в навчально-методичній літературі і 

потребують опанування наукових джерел, окремих статей або монографій. 

Обсяг реферату має відповідати 7-8 хвилинам доповіді. Реферативні 

повідомлення заслуховуються і обговорюються в ході відповідних занять і 

лише у виключних випадках без доповіді перевіряються викладачем. Вони 

обов’язково оцінюються викладачем. Реферати можуть бути основою для 

написання наукової роботи. 

Перевірка завдань може відбуватися в різних формах: співбесіди, 

загальногрупової дискусії, заслуховування й обговорення рефератів, 

проведення письмових контрольних робіт, виконання тестових завдань. 

Встановлений рівень засвоєння матеріалу враховується викладачем при 

вирішенні питання про допуск до заліків чи екзаменів на основі оцінок та 

поточної атестації. Основні питання тем вносяться до реєстру питань, які 

вводяться в білети. 

 



1. Завдання для самостійної роботи 

 

ТЕМА 1. Соціологія як наука про суспільство, її предмет структура 

функції. Основні етапи розвитку соціологічної думки 

Скласти конспекти наступних питань: 

1. Соціологічні погляди М. Вебера. Теорія соціальної дії. 

2. Огюст Конт як засновник соціологічної науки. Позитивізм. 

3. Теорія суспільства Г. Спенсера. 

4. Концепція «соціологізму» Е Дюркгейма. 

5. Соціологічні погляди М.П. Драгоманова, М.С. Грушевського. 

6. Наукові дискусії про предмет соціології. 

7. Роль соціології у формуванні сучасного суспільства 

8. Роль соціології у професійній підготовці юристів. 

 

Рекомендована література до Теми 1: [2.4, 2.5, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14, 

2.17, 2.20, 2.21; 2.26, 2.32, 3.33, 2.35, 2.37, 2.38]. 

 

 

ТЕМА 2. Суспільство як соціальна система, його соціальна структура та 

теорія соціальної стратифікації 

Скласти конспекти наступних питань: 
1. Соціальна стратифікація сучасного українського суспільства 

2. Концепція М. Вебера про сутність, джерела і тенденції розвитку соціальної 

нерівності. 

3. П. Сорокін про форми соціальної стратифікації. 

4. Соціальна мобільність та міграційні процеси в Україні. 

5. Проблеми формування ―середнього класу‖ в Україні. 

6. Україна на шляху до громадянського суспільства 

7. Формування сучасних спільнот в Україні. 

8. Сучасна українська еліта. 

9. Структура доходів та диференціація українського суспільства. 

10. Інформаційне суспільство, його основні риси 

11. Вплив комп’ютеризації на суспільне життя. 

 

Рекомендована література до Теми 2: [2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.12, 2.16, 2.17, 

2.18, 2.23, 2.24, 2.25; 2.31, 2.37, 2.40]. 

 

 

ТЕМА 3. Організація соціологічних досліджень. Методи збору збирання та 

аналізу соціологічної інформації 

Скласти конспекти наступних питань: 
1. Роль соціологічних досліджень у трансформацію суспільства.  

2. Особливості інтерв’ю як метод збору соціологічної інформації. 

3. Програма соціологічного дослідження:поняття, специфіка, розробки. 



4. Анкетування та специфіка його використання у соціологічному 

дослідженні. 

 

Рекомендована література до Теми 3: [2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.12, 2.16, 2.17, 

2.18, 2.23, 2.24, 2.25; 2.28, 2.37, 2.40]. 

 

 

ТЕМА 4. Соціальні відносини і соціальна взаємодія. Соціальні інститути 

суспільства та соціальні організації 

Скласти конспекти наступних питань: 
1. Місце і роль соціальних інститутів та організацій в житті суспільства. 

2. Проблеми функціонування соціальних інститутів в сучасному 

українському суспільстві. 

3. Спільне та відмінне в поняттях соціальна організація та соціальний 

інститут. 

4. Теорія бюрократії М. Вебера. 

 

Рекомендована література до Теми 4: [2.4, 2.5, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14, 

2.17, 2.20, 2.21; 2.32, 2.35, 2.37]. 

 

 

ТЕМА 5. Соціальний контроль та девіантна поведінка особистості 

Скласти конспекти наступних питань: 
1. Девіантна поведінка молоді: причини та особливості. 

2. Здійснення соціального контролю. 

3. Концепції девіантної поведінки. 

4. Плинність кадрів: причини та наслідки. 

5. Соціальні та громадські рухи в Україні. 

6. Суїцид та сучасні причини його виникнення. 

7. Економічний злочин як форма девіації. 

8. Аномія і відчуження у сучасному суспільстві. 

 

Рекомендована література до Теми 5: [2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.12, 2.16, 

2.17, 2.18, 2.20, 2.22, 2.24, 2.25; 2.32, 2.36, 2.37, 2.40]. 

 

 

ТЕМА 6. Сутність особистості та проблеми її соціалізації 

Скласти конспекти наступних питань: 
1. Проблема соціалізації особистості в умовах ринкових відносин. 

2. Основні підходи до проблеми особистості в історії соціологічної думки. 

3. Референтна група та її місце у житті сучасної соціології. 

4. Ціннісна свідомість особистості. 

5. Проблеми соціалізації особистості в умовах ринкових відносин. 

6. Натовп як феномен. 

7. Особливості поведінки людей у натовпі. 



8. Поведінка людей у екстремальних ситуаціях. 

9. Теорії особистості у зарубіжній соціології. 

 

Рекомендована література до Теми 6: [2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.12, 2.16, 

2.17, 2.18, 2.20, 2.22, 2.24, 2.25; 2.29, 2.32]. 

 

 

ТЕМА 7. Соціологія молоді у аспекті соціальних конфліктів 

Скласти конспекти наступних питань: 
1. Соціальні проблеми сучасної української молоді та їх соціологічні 

дослідження. 

2. Характеристика основних методологічних підходів до вивчення процесів, 

що відбуваються у молодіжному середовищі. 

3. Розробка молодіжної проблематики у сучасній західній соціології 

4. Молодіжна субкультура: поняття, напрям, дослідження. 

 

Рекомендована література до Теми 7: [2.4, 2.5, 2.6, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 

2.17, 2.20, 2.21, 2.24; 2.28, 2.34]. 

 

 

ТЕМА 8. Шлюб і сім я як соціальний інститут, їх цінність у сучасній 

суспільній свідомості 

Скласти конспекти наступних питань: 
1. Соціологічні дослідження проблем стійкості шлюбу в Україні. 

2. Проблеми сучасної студентської сім’ї. 

3. Особливості реалізації функцій сім’ї в різних типах світових культур. 

4. Соціальне напруження сімейних стосунках, шляхи подолання конфліктних 

ситуацій. 

5. Соціальні наслідки сексуальної революції. 

6. Сексуальні меншини у суспільстві. 

 

Рекомендована література до Теми 8: [2.8, 2.9, 2.10, 2.14, 2.23; 2.28, 

2.35]. 

 

ТЕМА 9. Культура як соціальний феномен. Актуальність формування 

правової культури. Духовні цінності сучасності 

Скласти конспекти наступних питань: 

1. Характеристика масової культури та форми її прояву. 

2. Функції культури в сучасному суспільстві. 

3. Цінності та норми як елемент культури. 

 

Рекомендована література до Теми 9: [2.4, 2.5, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14, 

2.17, 2.20, 2.21; 2.26, 2.32, 3.33, 2.35, 2.37, 2.38]. 



2. Індивідуальні завдання 

 

Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань: 

Індивідуально науково-дослідні завдання, як форма організації, як форма 

організації навчального процесу, мають на меті поглиблення, узагальнення та 

закріплення знань, які здобувачі вищої освіти одержують в процесі навчання, а 

також застосування цих знань на практиці, розвиток творчих здібностей, 

актуалізацію мотивів як навчально-пізнавальної, так і наукової та інноваційної 

діяльності здобувачів. 

Індивідуальні знання повинні формувати уміння здобувачів індивідуально 

працювати над рекомендованим матеріалом, свідомо висловлювати і захищати 

власну точку зору, орієнтувати здобувачів на засвоєння та закріплення головного, 

суттєвого при вивченні тем програми, розвивати самостійне мислення, навички та 

розумової праці. Індивідуальна навчально-дослідна робота здобувача є засобом 

оволодіння навчальним матеріалом самостійно у вільний від обов’язкових 

навчальних занять час. 

Для закріплення отриманих теоретичних знань здобувач повинен вчити 

необхідну літературу, провести навчальне соціологічне дослідження з 

пропонованих тем. 

Індивідуальні науково-дослідні завдання проводяться у вигляді навчальних 

соціологічних досліджень та написання есе. 

 

8.1 Методичні рекомендації щодо проведення соціологічного 

практикуму  

Проект навчального соціологічного дослідження є одним з видів 

індивідуальних навчально-дослідних завдань та спрямований на розвиток уміння 

використовувати на практиці отримані теоретичні знання, навички самостійного 

проведення навчальних самостійних досліджень, використовуючи для цього 

метод опитування, аналізу документів та спостереження. Результати 

соціологічного практикуму знаходять своє відображення у звіті. 

Звіт навчального проекту складається з таких компонентів: 

 короткий опис проекту; 

 актуальність дослідження; 

 формулювання проблеми; 

 мета дослідження; 

 основні завдання дослідження; 

 основна робоча гіпотеза; 

 основний метод дослідження; 

 джерела інформації; 

 об’єкт та предмет польового дослідження; 

 проблемна ситуація, постанова ситуації; 

 ступінь вивчення проблеми (історія дослідження в Україні, у світі, 

протиріччя в її вивченні); 

 інтерпретація і операціоналізація основних понять; 



 системний аналіз об’єкта дослідження; 

 методи збору інформації; 

 обґрунтування вибірки; 

 інструментарій дослідження (анкета, щоденник спостереження, план 

інтерв’ю); 

 статистичний аналіз дослідження (таблиця результатів); 

 аналіз результатів; 

 висновки; 

 рекомендації; 

 бібліографія (не менш 10 джерел). 

Звіт про результати навчального соціологічного дослідження повинен 

займати не більш 15 сторінок. Робота має охайний вигляд, її переплетено або 

подано для перевірки в папці 

 

8.2. Перелік тем індивідуальних навчально-соціологічних досліджень: 

1. Мотиви вибору спеціальності. 

2. Ставлення до кохання. 

3. Проблема злочинності молоді. 

4. Ставлення до еміграції молоді. 

5. Морально-психологічний клімат у суспільному колективі. 

6. Сімейні відносини. 

7. Стан дисципліни у колективі, організації. 

8. Придбання предметів одягу здобувачами вищої освіти. 

9. Що ми читаємо? Соціологічна оцінка періодичного видання (журналу). 

10. Ставлення до мистецтва. 

11. Ставлення до освоєння космосу. 

12. Ставлення до праці. 

13. Погляди на політику. 

14. Погляди на дисципліну. 

15. Погляди. 

16. На сучасну особистість. 

17. Проведення вільного часу. 

18. Спілкування людей. 

19. Сенс життя. 

20. Матеріальні труднощі здобувачів вищої освіти. 

21. Погляди на мораль, зміни у вимірюванні цінностей. 

22. Мотиви отримання вищої освіти. 

23. Житлові умови. 

24. Стан життєвих цінностей у наш час. 

25. Ставлення до фізкультури і спорту. 

26. Ставлення до кохання. 

27. Джерела інформації про повсякденні події. 

28. Людина і моральність. 

29. Сімейні труднощі здобувачів вищої освіти і фактори, які на них впливають. 



30. Труднощі при заочній або денній формі навчання. 

31. Здоровий спосіб життя. 

32. Взаємозв’язок дітей в сім’ї. 

33. Взаємозв’язок здоров’я і сім’ї. 

34. Взаємозв’язок здоров’я і куріння. 

35. Взаємозв’язок здоров’я і вживання наркотиків. 

36. Основні причини розлучення.  

37. Причини конфліктів у колективі. 

38. Шляхи попередження конфліктів у колективі. 

39. Політичні стереотипи студентської молоді. 

40. ―Чутки‖ як соціальний феномен. 

41. Риси молодіжної субкультури. 

42. Соціально-демографічні фактори, які впливають на вибір професії. 

43. Наслідки ринкових відносин. 

44. Які життєві цінності мають для Вас найбільше значення? 

45. Робота, яка приносить задоволення. 

46. Умови життя, які приносять задоволення. 

47. В якій мірі робота відповідає Вашим інтересам. 

48. Ставлення до релігії. 

49. Яка армія потрібна. 

50. Ставлення до професійної (найманої) армії. 

51. Ставлення людини до здоров’я. 

52. Відношення до музики. 

53. Забруднення оточуючого середовища. 

54. Відношення до атомних електростанцій. 

55. Бачення майбутнього нашого суспільства. 

56. Ставлення до укладення шлюбу і розлучення. 

57. Професійна недосконалість вузів. 

58. Ставлення до вищої освіти. 

59. Сучасні міграційні явища: біженці та емігранти. 

60. Зовнішня і внутрішня міграція. 

61. Соціальний захист населення України. 

62. Аспекти незадоволеного читацького попиту. 

63. Сучасні екологічні проблеми. 

64. Бідність, як соціальний феномен. 

65. Безробіття в Україні. 

66. Ринкові орієнтири сучасних здобувачів вищої освіти. 

67. Самогубство, як соціальне явище. 

68. Безробітні в структурі суспільства. 

69. Особливості сучасного безробіття. 

70. Людина та бізнес. 

71. Жінка та бізнес. 

72. Студентська сім’я: проблеми і стан. 

73. Сім’я майбутнього: проблеми та рішення. 

74. Криза сім’ї та пошуки її подолання. 



75. Стабільність сім’ї: соціологічний та демографічні аспекти. 

76. Сім’я і формування особистості. 

77. Проблеми молодіжної політики. 

78. Модуль України та наркоманія. 

79. Соціальний портрет моєї групи. 

80. Соціально-етичні процеси в Україні: стан та проблеми. 

81. Демократія і тоталітаризм.  

82. Соціальний портрет сучасного здобувача вищої освіти. 

83. Модуль та освіта ХХІ сторіччя. 

84. Характерні риси сучасної молоді (соціальний аспект). 

85. Студентство України ХХІ сторіччя. 

86. Цінності сучасної молоді. 

87. Як зараз робити кар’єру? 

88. Відношення здобувачів вищої освіти до навчання. 

89. Формування особистості сучасного спеціаліста. 

90. Що цінує сучасний здобувач вищої освіти? 

91. Моє відношення до культурних цінностей (музеї, театри, концерти). 

92. Підготовка та становлення спеціаліста та громадянина. 

93. Культура та її значення для суспільства. 

94. Соціальні конфлікти в сучасній Україні. 

95. Молодь та інформаційне суспільство.  

96. Соціальні проблеми сучасної молоді. 

97. Проблеми сучасних здобувачів вищої освіти ІІІ курсу. 

98. Молодіжне безробіття: проблеми та пошуки. 

99. Відношення до малозабезпечених сімей. 

100. Якість підготовки сучасних фахівців, як соціальна проблема. 

101. Особисте життя, як соціальна проблема. 

102. Проблеми працюючих здобувачів вищої освіти. 

103. «Соціальне дно» суспільства у рамках економічної ситуації у сучасній 

Україні. 

104. Проблеми виявлення середнього класу в Україні. 

105. Вторинна зайнятість, як соціальний феномен у сучасній Україні. 

106. Перспективи праці молодих співробітників. 

107. Специфіка інформаційних війн. 

108. Особливості психологічної війни.  

109. Засоби масової інформації як соціальний інститут. 

110. Комунікації: сутність, типологія, функції. 

111. Правові норми у системі соціальних норм. 

112. Правова культура і шляхи її формування в сучасних умовах України. 

113. Правова поведінка – соціальний зміст. 

114. Злочинність, як антисоціальне явище. 

115. Латентна злочинність у ракурсі соціологічного аналізу. 

116. Роль засобів масової комунікації у процесі формування права свідомості 

молоді: соціологічна оцінка.  

117. Молодіжна злочинність в умовах сучасної України: соціологічний аналіз. 



118. Правова соціалізація особистості і шляхи її здійснення. 

119. Проблема правової інформованості населення та шляхи її здійснення.  

120. Образ представника правоохоронних органів у фокусі суспільної думки. 

 

8.3. Теми есе 

1. Листи з майбутнього. Я через N років. 

2. Кого потрібно формувати у нашому університеті: інтелектуалів, 

інтелігентами, добрих фахівців свого діла чи когось інше? 

3. Ким би Ви бажали бачити Ваших дітей: інтелектуалів, інтелігентами, чи ні 

тим ні іншим? 

4. Який інтелектуально – етичний образ Ви віддаєте перевагу: нігіліст, 

народник, терорист – інтелігент, радянський інтелігент, пострадянський 

інтелігент? Поясніть мотиви Вашого вибору. 

5. Як Ви розумієте зміст понять ―життєвий успіх‖, ―життєва компетентність‖, 

―моделі адаптації‖, ―засоби виживання‖? 

6. Що обумовлює проблему у становленні молоді до свого майбутнього? 

7. Етнічна толерантність в Україні. 

8. Сексуальні меншини і їх статус в українському суспільстві. 

9. Національні та мовні проблеми в Україні. 

10. Корупційне питання у нашому суспільстві. 

11. Криза української вищої освіти. 

12. Використовуючи соціологічну термінологію напишіть свою або свого 

товариша автобіографію (не менш 3друкованих сторінок). 

13. ―Погані люди роблять погані вчинки‖ (Розкрийте, в чому полягає 

особливість соціологічного погляду на девіантну поведінку). 

14. Чому нас вчать випадки соціальної ізоляції? 

15. Приведіть аргументи ―за‖ та ―проти‖ визнання засновниками соціології: 

А) О. Конта; Б) Г. Спенсера; В) К. Маркса; Г) Е. Дюркгема. 

16. Специфіка соціальної мобільності в Україні. Які канали є найбільш 

поширеними у сучасних умовах? 

17. Використовуючи соціологічні терміни проаналізуйте будь-яку казку. 

18. Україна майбутнього (соціальний прогноз). 

19. Освіта майбутнього – якою вона має бути? 

20. Батьки і діти – проблеми розуміння. 

21. Правопорушення у середовищі здобувачів вищої освіти. 

22. Маргінальні прошарки України. 

23. Модерне суспільство – що це таке? 

24. Український вибір сьогодні (НАТО, ЄС, Митний союз). 

25. Чи має місце сьогодні героїзм? 

26. Вплив ЗМІ на агресивну поведінку. 

27. Проблеми сексуального виховання підлітків. 

28. Якість життя у сучасній Україні. 

29. Вплив віртуальної культури на традиційний життєвий устрій. 

30. Віртуальна культура – благо чи зло? 

31. Людина радянська і людина сучасна: подібності та розбіжності. 



32. Криза самоідентифікації сучасної української землі. 

33. Образ сучасної жінки ЗМІ. 

34. Свято як об’єкт соціологічного аналізу. 

35. Реклама у сучасному суспільстві. 

36. Стратегії функціонування українця в умовах кризового суспільства. 

37. Політичні настрої сучасної української молоді. 

38. Студентська сім’я молоді. 

39. Девіантна поведінка молоді. 

40. Міграційні настрої молоді. 

41. Неформальна лексика як засіб спілкування. 

42. Оцінка соціально-психологічного клімату у колективі. 



3. Критерії оцінювання самостійної роботи 

 

№ 

з/п 
Вид роботи Мінімальний бал 

Максимальний 

бал 
1. Складання конспекту за 

питаннями теми 
+1 +3 

2. Підготовка доповіді +5 +10 
3. Робота над термінологічним 

словником з дисципліни 
+1 +10 

4. Складання схем, таблиць +1 +5 
5. Складання кросворду за 

темою курсу 
+1 +5 

6. Підбір матеріалів до тем 

курсу 
+1 +5 

6. Підбір літератури до теми +1 +5 
8. Розв’язання вправ та 

завдань 
+1 +5 

9. Складання навчальної 

соціологічної анкети 
+5 +10 

10. Інші види робіт +1 +5 

 

4. Критерії оцінювання індивідуальної роботи 

 

№ 

з/п 
Вид роботи Мінімальний бал 

Максимальний 

бал 
1. Завдання для 

індивідуальної роботи 
+1 +5 

2. Участь у роботі наукового 

гуртка 
+5 +10 

3. Підготовка доповіді та 

участь в науковій 

конференції 
+5 +10 

4. Підготовка до друку 

наукової статті (тез) 
+5 +15 

5. Складання електронної 

бібліотеки з дисципліни 
+5 +10 

 



5. Рекомендована література 

 

1. Основна: 

1.1 Общая социология: Учебное пособие. Под ред Л.Г. Эфендиева-М.,2008. 

1.2 Кравченко А.И., Бельский В.Ю., Курганов С.И. Социология для юристов: 

Учебное пособие.-М.,2011. 

1.3 Чєрниш Н.І. Соціологія. Підручник за рейтингово модульною системою. 5-

те вид., перероблене і доповнене.-К.,2009 

1.4 Бачинин В. Социология. Три курса лекций студентам – юристам. – Х., 

2003. 

1.5 Болотіна Є.В. Соціологія – К., 2007. 

1.6 Вербець В.В. Соціологія. –К., 2009. 

1.7 Волков  Ю.Г. Социология. – М., 2010. 

1.8 Глазырин В.В. Социология права. – М., 2002. 

1.9 Гревцов Ю. Соціологія права. –  СПб, 2001. 

1.10 Джужа О.М. Вовк В.М. Соціологія права. – К., 2004. 

1.11 Соціологія. Підручник. За ред. Проф. В.Г. Городяненко.-3-тє вид., 

перероблене доповнене - К.,2008 

1.12 Кольлев Ю.Ю. – Основы социологии для юристов. Курс лекций.-М.,2006. 

1.13 Докаш В.І., Ципко С.Ю, Яремчук С.С. Соціологія. – Чернівці, 2011. 

1.14 Катаєв С.А. Історія та теорія соціології. – Запоріжжя, 2009. 

1.15 Касьянов  В.В., Нечипуренко В.Н. Социология права. – Ростов-на-Дону, 

2001. 

1.16 Кравченко А.И.,Анурин В.Ф. Социология.- СПб.,2008. 

1.17 Кузьменко Т.М. Соціологія. – К., 2011. 

1.18 Лукашевич М.П. Туленков М.В. Соціологія. Загальний курс. –К., 2011. 

1.19 Нестуля О.О. Нестуля С.І. Соціологія. – К., 2009 

1.20 Осипова Н.П. Соціологія права. – К., 2007. 

1.21 Піча В.М. Соціологія: загальний курс. – Львів, 2008. 

1.22 Пилипенко В.С. Спеціальні та  галузеві соціології. – К., 2004. 

1.23 Курганов С.И ., Кравченко А.И. – Социология для юристов.-М.,2000 

1.24 Савчук С.В. Юридична соціологія. – К., 2003. 

1.25 Сірий Є.В. Соціологія – К., 2007. 

 

2. Допоміжна: 

2.1. Зубок Ю.А., Чупров В.И. Социология молодежи учебник под. редакцией 

В.Т. Лисовского – СПб., 2011. 

2.2. Підлісний М.М., Шубін В.І. Молодь як об’єкт соціологічного аналізу: 

монографія. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2011. - 270 с. 

2.3. Підлісний М.М., Шубін В.І. Цінності та буття особистості : монографія. 

Дніпропетровськ, ДДФА, 2005. – 128 с. 

2.4. Підлісний М.М. Молодіжна субкультура як об'єкт соціально-

філософського аналізу // Філософія. Культура. Життя. – 2010. №35. –

С. 116-128. 



2.5. Підлісний М.М. Мировоззренческие аспекты ценностных ориентаций 

молодежи в условиях трансформации современного  украинского 

общества // Філософія. Культура. Життя. – 2002. №17. – С. 112-122. 

2.6. Підлісний М.М . Феномен масової культури // Філософія. Культура. 

Життя. 2010р. №34. С. 71-79. 

2.7. Підлісний М.М. Деякі особливості функціонального підходу до 

дослідження субкультур у молодіжному дискурсі // Філософія. Культура. 

Життя: [міжвузів. зб. наук. Пр.. ] / Вип 38 – Дніпропетровськ: ДДФА, 2013. 

С.275-281. 

2.8. Підлісний М.М., Шубін В.І. Ціннісні орієнтації студентської молоді 

ДДФА. – Вісник ДНУ. – Дніпропетровськ, 2009. 

2.9. Сокурянская Л.Г. Студенчество на пути к другому обществу: ценностный 

дискурс перехода. – Харьков: Харьковский национальный університет 

имени В.А. Каразина, 2006. – 576 с. 

2.10. Социология молодежи : учебник ; под. ред. В.Т. Лисовского – СПб., 1996. 

2.11. Социология молодежи. Энциклопедический словарь / авторы-составители 

Ю.А. Зубок, В.И.Чупров. – Москва, Аcademia, 2008.- 606 с. 

2.12. Соціологічна енциклопедія / укладач В.Г. Городяненко. – К.: Академвидав, 

2008. – 456 с. 

2.13. Соціологія молоді : навч. посібник. К. Ю. Богомаз, І.І. Мачуліна, 

Л.М. Сорокіна. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2011 – 355 с. 

2.14. Студент ХХІ века: социальный портрет на фоне общественных 

трансформаций : монография ; под общ. ред  д.ист.н. В.И. Астаховой. – 

Харьков, Издательство. НУА,2010. – 401 с. 

2.15. Актуальные проблемы социологии молодежи ; под общ. ред. 

Ю.Р. Вишневского. – Екатеринбург: УрФу, 2010. – 679 с. 

2.16. Арон Р. Етапи розвитку соціологічної думки. – К., 2004. 

2.17. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Вип.11.--К., 2010. 

2.18. Богомаз К.Ю., Конох М.С., Кравцов Ю.С., Сорокіна Л. М., Торохтій Ю.З. 

2.19. Соціологія особистісної ідентичності в просторі права. - 

Дніпродзержинськ, 2009. 

2.20. Давидов П.Г., Кальянов А.В., Кирилова О.М., Поцулко О.А., Фадєєва Г.С. 

Соціологія у схемах, таблицях та коментарях. – Донецьк, 2009. 

2.21. Зборовский Г.Е. История  социологии. – М., 2004. 

2.22. Злобіна О. Особистість як суб’єкт соціальних змін. – К., 2004. 

2.23. Ісаєва В. Українське суспільство на шляху перетворення. – К., 2004. 

2.24. Іщенко  О.М. Історія соціологічних вчень.--К., 2009. 

2.25. Кондович В.Ю. Соціологія (схеми і таблиці). – Чернігів, 2009. 

2.26. Кудряченко  А.І. Особливості соціальної молодіжної політики в Україні та 

ФРН на сучасному етапі. – К., 2004. 

2.27. Кузьменко Т.М. Соціологія.- К., 2011. 

2.28. Литвинов А. Профилактика преступлений. От теории к практике. – М., 

2003. 

2.29. Лукашевич  М.П. Спеціальні основи загальної та галузевих теорій. – К., 

2008. 



2.30. Масальський В.І. Соціологія у конспективному викладенні: навч. посіб. до 

занять та модул. контролю знань студ. несоціол. фаху . – Донецьк, 2009. 

2.31. Морено Я.Л. Социометрия: Экспериментальный метод и наука об 

обществе. – М., 2004. 

2.32. Нестуля О.О. Нестуля С.І. Соціологія. – К., 2009. 

2.33. Олейник А. Тюремная субкультура в России. – М., 2001. 

2.34. Рубин Д.Ж.,  Пруйт.  Социальный конфликт. Эскалация, структуры, 

функции. – М., 2004. 

2.35. Сирота И. Право социального обеспечения в Украине. – К., 2004. 

2.36. Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія та методологія, історія розвитку, 

спеціальні та галузеві теорії.—К., 2009. 

2.37. Спеціальні та галузеві соціології. –К., 2008. 

2.38. Соціологія освіти. За ред. Гавриленка І.М., Скідіна О.Л., Яковенка Ю.І. – 

Запоріжжя, 2009. 

2.39. Тюптя Л.Т. Соціальна робота: теорія і практика. – К., 2008. 

2.40. Феннето Э. Интервью и опросник : формы, процедуры, результаты. – М., 

2004. 

 

3 Інформаційні ресурси в Інтернеті: 

1. http://www.president.gov.ua. – офіційний веб-сайт Президента України. 

2. http://www.portal.rada.gov.ua – офіційний веб-сайт Верховної Ради 

України. 

3. http://www.kmu.gov.ua – офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів 

України. 

4. http://www.mvs.gov.ua – офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх 

справ України. 

5. http://www.court.gov.ua/vscourt – офіційний веб портал судової влади в 

Україні. 

6. http://www.scourt.gov.ua – офіційний веб-сайт Верховного Суду 

України.  

 

 

 

 


