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Семінарське заняття № 1.

Тема 1.2.4. Соціальна стратифікація і мобільність.

Мета і задачі семінарського заняття:
Студенти повинні знати  історичні типи стратифікації та критерії соціальної
стратифікації,  теорії соціальної стратифікації, основні показники соціального
розшарування та за  якими ознаками конкретну людину можна віднести до певної
соціальної страти і чим  відрізняються функціоналістський і конфліктологічний підходи
розуміння соціальної нерівності,  види соціальної мобільності та чим зумовлюється
індивідуальна соціальна мобільність, а чим — групова.
Студенти повинні вміти науково обгрунтувати особливості  соціальної стратифікації ,
чим зумовлюється соціальна диференціація та соціальна нерівність,  пояснити  основні
відмінності між закритим і відкритим суспільствами та як здійснюється соціальна
мобільність, та яким чином виштовхування, притягання і шлях міграції впливають на
формування міграційних потоків,  вертикальної соціальної мобільності та  проблеми щодо
визначення критеріїв соціальної стратифікації в Україні.

Література:
1. Лукашевич М.Й. Соціологія. Загальний курс. Підручник – К..2004.
2. Макєєв С.О.Соціологія. Навчальний посібник. – К., 2003.
3. Осипова Н.П. Соціологія. Навчальний посібник – Юрінком, 2003.
4. Павличенко П.П., Литвиненко Д.А. Соціологія: Навчальнийец посібник.- К, 2000.
5. Піча В.М. Соціологія. Загальний курс. – Новий світ, 2004.
6. Пилипенко В.Є., Вишняк О.І., Куценко О.Д. Спеціальні та галузеві соціології – К,

2004.
7. Сірий Є.В. Соціологія – К., 2004.
8. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред. В.Г.

Городяненка. – К., 2003.

План семінарського заняття:
1. Соціальна диференціація і соціальна нерівність
1.1. Вимірювання стратифікації.

      1.2.Середній клас.
2.  Соціальна мобільність та її види

2.1. Армія.
2.2. Церква.
2.3. Школа, освіта.
2.4.Власність.
2.5.Сім'я і шлюб.
2.6.Маргінальність.

3.  Міграція
4. Тенденції розвитку соціальної структури в сучасній Україні

Перелік питань для підготовки до семінарського заняття:
1. Що таке соціальна стратифікація? Які її основні критерії?
2. Спробуйте самостійно побудувати шкалу престижу професій у нашому суспільстві.
Розмістіть у висхідному порядку такі професії: «учитель», «водій», «парламентар»,
«банкір», «шахтар», «сторож», «менеджер», «двірник», «столяр», «викладач вузу»,
«юрист», «лікар», «економіст».
3. Дайте характеристику класів сучасних розвинутих країн.



4. Охарактеризуйте особливості соціальної стратифікації України в складі СРСР. Чи
погоджуєтесь ви з думкою про існування лише двох дружніх класів робітників і селян, а
також соціального прошарку інтелігенції? Чому?
5. Які зміни відбуваються в соціально-класовій структурі України сьогодні? Постарайтесь
визначити, до якого класу належать ваші батьки.
6. Яке значення особисто для вас має вивчення соціальної стратифікації суспільства?
7. Дайте визначення соціальної мобільності Як ви розцінюєте власні шанси мобільності?
Завдання для контролю знань, вмінь та навичок:

1. Які Ви знаєте історичні типи стратифікації?
2. Назвіть критерії соціальної стратифікації.
3. Які Ви знаєте теорії соціальної стратифікації?
4. Чому нині зростає роль освіти, знань для підвищення соціального статусу?
5. Назвіть основні показники соціального розшарування. За якими ознаками

конкретну людину можна віднести до певної соціальної страти?
6. Чим. відрізняються функціоналістський і конфліктологічний підходи розуміння

соціальної нерівності?
7. Які види соціальної мобільності Вам відомі?
8. Чим зумовлюється індивідуальна соціальна мобільність, а чим — групова?

Наведіть приклади.
9. Які основні відмінності між закритим і відкритим суспільствами? Як у них

здійснюється соціальна мобільність?
10. Які існують шляхи для вертикального переміщення індивідів у суспільстві? Що

заважає їм долати межі між соціальними прошарками під час соціальної
мобільності?

11. У яких творах художньої літератури описано маргіналіє?
12. Що таке "процес міграції"?
13. Яким чином виштовхування, притягання і шлях міграції впливають на формування

міграційних потоків?
14. Що таке "канали вертикальної соціальної мобільності"?
15. Що таке "середній клас"? Чи існує в Україні середній клас?
16. У чому, на Вашу думку, полягають проблеми щодо визначення критеріїв

соціальної стратифікації в Україні?

Підведення підсумків:
а) загальні підсумки заняття;
б) оголошення оцінок отриманих студентами.



Семінарське заняття № 2.

Тема 1.2.7. Соціальні процеси та зміни.
Мета і задачі семінарського заняття:
Студенти повинні знати природу, сутність та причини соціальних змін та соціальні
процеси та їх різновиди.
Студенти повинні вміти охарактеризовувати природу, сутність та причини соціальних
змін та соціальні процеси та їх різновиди, давати класифікацію соціальних процесів за
різними ознаками та навіщо вивчати соціологам соціальні зміни та процеси.

Література:
1. Лукашевич М.Й. Соціологія. Загальний курс. Підручник – К..2004.
2. Макєєв С.О.Соціологія. Навчальний посібник. – К., 2003.
3. Осипова Н.П. Соціологія. Навчальний посібник – Юрінком, 2003.
4. Павличенко П.П., Литвиненко Д.А. Соціологія: Навчальнийец посібник.- К, 2000.
5. Піча В.М. Соціологія. Загальний курс. – Новий світ, 2004.
6. Пилипенко В.Є., Вишняк О.І., Куценко О.Д. Спеціальні та галузеві соціології – К,

2004.
7. Сірий Є.В. Соціологія – К., 2004.
8. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред. В.Г.

Городяненка. – К., 2003.

План семінарського заняття:
1. Природа, сутність та причини соціальних змін
2.  Соціальні процеси та їх різновиди

Перелік питань для підготовки до семінарського заняття:
1. У чому полягає природа соціальних змін
2. Якими є передумови соціальних змін
3. Що таке соціальний процес
4. За якими параметрами класифікують соціальні процеси
5. Чому виникають соціальні рухи.

Завдання для контролю знань, вмінь та навичок:
1. Що спільного та відмінного між поняттями "соціальні зміни", "соціальний

прогрес", "соціальний розвиток"?
2. Які переваги та недоліки основних соціологічних теорій змін?
3. Назвіть основні причини та фактори соціальних змін.
4. З якою  метою соціологи вивчають соціальні процеси?

Підведення підсумків:
а) загальні підсумки заняття;
б) оголошення оцінок отриманих студентами.



Семінарське заняття №3.

Тема 2.4. 2. Сімя та шлюб як соціальні інститути. Структура, функції сучасної сімї.
Типологія сімї.
Мета і задачі семінарського заняття:
Студенти повинні знати  соціальні інститути такі, як сімя та шлюб, структуру, функції
сучасної сімї та  типологію сімї.
природу, сутність та причини соціальних змін та соціальні процеси та їх різновиди.
Студенти повинні вміти проаналізувати сім’ю як об’єкт соціологічного дослідження,
охарактеризувати сучасний етап сім’ї в українському суспільстві та визначити тенденції її
розвитку.

Література:
1. Лукашевич М.Й. Соціологія. Загальний курс. Підручник – К..2004.
2. Макєєв С.О.Соціологія. Навчальний посібник. – К., 2003.
3. Осипова Н.П. Соціологія. Навчальний посібник – Юрінком, 2003.
4. Павличенко П.П., Литвиненко Д.А. Соціологія: Навчальнийец посібник.- К,

2000.
5. Піча В.М. Соціологія. Загальний курс. – Новий світ, 2004.
6. Пилипенко В.Є., Вишняк О.І., Куценко О.Д. Спеціальні та галузеві соціології –

К, 2004.
7. Сірий Є.В. Соціологія – К., 2004.
8. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред. В.Г.

Городяненка. – К., 2003.

План семінарського заняття:
1. Сім’я, аспекти її соціологічного вивчення
2. Сім’я як соціальний інститут. Функції сім’ї
3. Типологія і структура сім’ї. Проблеми сучасної сім’ї

Перелік питань для підготовки до семінарського заняття:
1. Дайте визначення сім’ї та шлюбу.
2. Якими є роль і значення сім’ї в життєдіяльності суспільства?
3. Назвіть предмет соціологічного вивчення сім’ї як складного соціального феномену.
4. Розкрийте особливості різних методологічних підходів до соціологічного аналізу

сім’ї.
5. Охарактеризуйте основні типи шлюбу і сім’ї.
6. Що таке структура сім’ї?
7. Назвіть етапи життєвого циклу сім’ї.
8. Що являє собою сім’я як мала соціальна група? Наведіть її типові ознаки.
9. Що являє собою сім’я як соціальний інститут? В якому співвідношенні він

перебуває з іншими суспільними інститутами?
10. Розкрийте зміст суспільних та індивідуальних функцій сім’ї. Назвіть проблеми,

зв’язані з їх реалізацією.
11. Що таке демографічна політика держави?
12. Проаналізуйте основні тенденції розвитку сучасної вітчизняної сім’ї.
13. Назвіть шляхи подолання сучасної кризи сім’ї в Україні.

Завдання для контролю знань, вмінь та навичок:
1. Для чого потрібне вивчення шлюбу і сім'ї?
2. Проаналізуйте, чи варто вважати, що сімейні проблеми – це проблеми

конкретних людей?
3. Чому шлюб і сім'я є одним з найдавніших соціальних інститутів?



4. Охарактеризуйте соціальні функції сім'ї.
5. Як ви вважаєте: який з типів сім'ї домінує в нашому суспільстві?
6. Чи варто вважати, що сімейні проблеми – це проблеми конкретних людей?
7. Які проблеми сучасної сім'ї найгостріші?
8. Проаналізуйте основні фактори впливу на стабільність сім'ї. Суть кризи

сім'ї. Ваш прогноз.
9. Подумайте, якою ви бачите сім'ю у майбутньому. Аргументуйте свою

думку.
10. 10.Поясніть, чому виникають сімейні конфлікти?

Підведення підсумків:
а) загальні підсумки заняття;
б) оголошення оцінок отриманих студентами.



Семінарське заняття №4.

Тема 2.4.4.Причини сімейних конфліктів як предмет соціологічних
досліджень. Демографічна ситуація в Україні.

Мета і задачі семінарського заняття:

Студенти повинні знати  головні механізми виникнення сімейних
конфліктів, класифікацію сімейних конфліктів та шляхи врегулювання
сімейних конфліктів.
Студенти повинні вміти проаналізувати  становище демографічної ситуації
в Україні на сучасному етапі, головні механізми виникнення сімейних
конфліктів, класифікацію сімейних конфліктів та шляхи врегулювання
сімейних конфліктів та  подолання сучасної кризи сім’ї в Україні.

Література:
1. Лукашевич М.Й. Соціологія. Загальний курс. Підручник – К..2004.
2. Макєєв С.О.Соціологія. Навчальний посібник. – К., 2003.
3. Осипова Н.П. Соціологія. Навчальний посібник – Юрінком, 2003.
4. Павличенко П.П., Литвиненко Д.А. Соціологія: Навчальнийец

посібник.- К, 2000.
5. Піча В.М. Соціологія. Загальний курс. – Новий світ, 2004.
6. Пилипенко В.Є., Вишняк О.І., Куценко О.Д. Спеціальні та галузеві

соціології – К, 2004.
7. Сірий Є.В. Соціологія – К., 2004.
8. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За

ред. В.Г.  Городяненка. – К., 2003.

План семінарського заняття:
1. Головні механізми виникнення сімейних конфліктів.
2. Класифікація сімейних конфліктів.
3. Врегулювання сімейних конфліктів.
4. Демографічна ситуація в Україні.
5.
Перелік питань для підготовки до семінарського заняття:

1. Які є  механізми виникнення сімейних конфліктів?
2. За якими ознаками класифікують  сімейні конфлікти.
3. Яким чином врегульовуються  сімейні конфлікти?
4. Охарактеризуйте демографічну ситуацію  в Україні.
5. Що таке демографічна політика держави?
6. Проаналізуйте основні тенденції розвитку сучасної вітчизняної

сім’ї.
7. Назвіть шляхи подолання сучасної кризи сім’ї в Україні.

Завдання для контролю знань, вмінь та навичок:



1. Проаналізуйте основні фактори впливу на стабільність сім'ї. Суть
кризи сім'ї. Ваш прогноз.

2. Подумайте, якою ви бачите сім'ю у майбутньому. Аргументуйте
свою думку.

3. 10.Поясніть, чому виникають сімейні конфлікти?
4. Які є  механізми виникнення сімейних конфліктів?
5. За якими ознаками класифікують  сімейні конфлікти.
6. Яким чином врегульовуються  сімейні конфлікти?
7. Охарактеризуйте демографічну ситуацію  в Україні.
8. Що таке демографічна політика держави?
9. Проаналізуйте основні тенденції розвитку сучасної вітчизняної

сім’ї.
10.Назвіть шляхи подолання сучасної кризи сім’ї в Україні.

Підведення підсумків:
а) загальні підсумки заняття;
б) оголошення оцінок отриманих студентами.


