
 

Тестовий контроль  

для поточного оцінювання знань студентів  

з дисципліни ―Соціологія‖ 

Тема 1. Соціологія як наука 

Тести: 

1. Коли виникла соціологія як самостійна наука? 

В період античності. 

В ХVII столітті. 

В ХVIII столітті. 

В 30-40-е роки XIX століття. 

2. Хто вважається основоположником соціології як самостійної 

науки? 

1.  О. Конт. 

2. Аристотель. 

3. Р. Спенсер. 

4. Е. Дюркгейм. 

3. Які з нижче перерахованих об'єднань є соціальними 

суспільствами? 

1. Сім'я. 

2. Церква. 

3. Нація. 

4. Професійні союзи. 

5. Уболівальники футбольних клубів. 

4. Що позначає слово «соціологія»? 

1. Наука про суспільний розвиток. 

2. Наука про суспільне буття. 

3. Наука про структуру суспільства. 

4. Вчення про суспільство. 

 

 

5. Який підхід в розумінні соціології найбільш поширений 

сьогодні? 

1. Соціологія це наука про суспільство, яке є прямим продовженням і 

вищим продуктом природи. 



2. Соціологія - це наука про соціальні суспільства і соціальну людину - 

творці цих об'єднань і головному суб'єкті історичного розвитку. 

3. Соціологія - це наука про людину і суспільство, яке вона створює. 

4. Соціологія - це наука про суспільну свідомість. 

6. Хто є автором «Закону інтелектуальної еволюції людства? 

1. Вольтер 

2. Руссо 

3. О. Конт. 

4. Гердер. 

7. Хто є автором теорії соціальної еволюції? 

1. Спенсер. 

2. Дюркгейм. 

3. Маркс. 

4. Дарвін. 

8. Хто є автором теорії соціального реалізму? 

1. Ленін. 

2. Дюркгейм. 

3. Вебер. 

4. Мор. 

9. Автором якого напряму в соціології був М.Вебер? 

1. Розуміючої соціології. 

2. Позитивної соціології. 

3. Психологічної школи. 

4. Органічної теорії. 

10. Які з нижче перерахованих положень відносяться до соціології 

марксиста? 

1. Матеріалістичне розуміння історії. 

2. Теорії соціальної стратифікації. 

3. Теорії соціальної мобільності. 

4. Вчення про роль діяльності і суспільних відносин людей в розвитку 

суспільства як соціальної системи. 

11. Автором яких теорій є П. Сорокин? 

1. Теорія соціальної стратифікації. 

2. Теорія соціальної мобільності. 

3. Еволюційна теорія. 

4. Плюралістична соціологія. 

12. Хто є автором «теорії дії»? 

1. Хоманс. 

2. Дарендорф. 

3. Мід. 



4. Шюц. 

13. Хто з нижче перерахованих соціологів відноситься до школи 

«феноменологічної соціології»? 

1. Шюц. 

2. Бергер. 

3. Лукманн. 

4. Мід. 

14. Хто є засновником школи «символічного ітеракціонізма»? 

1. Мід. 

2. Козер. 

3. Парсонс. 

4. Хоманс. 

15. Хто першим ввів в науковий оборот в соціології поняття 

соціального конфлікту? 

1. Козер. 

2. Дюркгейм. 

3. Парсонс. 

4. Дарендорф. 

 

Тема:  Становлення соціології як самостійної науки 

Тести: 

1. Що не відноситься до соціології праці?  

1. Трудова діяльність як соціальний процес. 

2. Соціальні чинники підвищення продуктивності праці. 

3. Соціологія професій. 

4. Соціологія трудового виховання. 

5. Соціологія освіти. 

2. Що не входить в процес праці? 

1. Цілеспрямована діяльність людини. 

2. Виробничі відносини. 

3. Трудова дисципліна. 

4. Предмет праці. 

5. Знаряддя виробництва. 

3. Що обумовлює єдність соціальної спільності і соціальної організації 

трудового колективу? 

1. Жорстка регламентована дій. 

2. Дисципліна. 

3. Дружба. 



4. Єдність цілей членів колективу. 

4. Який елемент не входить в соціальну структуру колективу? 

1. Територіальна спільність. 

2. Сукупність цільових і посадових груп 

3. Осередки суспільних організацій і відношення між ними. 

5. Яка з названих груп не входить самостійно в класифікацію 

трудових організацій? 

1. Колективи виробничих галузей. 

2. Колективи невиробничих галузей. 

3. Колективи духовної сфери життя суспільства. 

6. Що з нижче перерахованого не відноситься до основних функцій 

трудового колективу? 

1. Виробнича функція. 

2. Спів власницька функція. 

3. Світоглядна функція. 

4. Управлінська функція. 

5. Виховна функція. 

 

Тема 2. Суспільство як соціальна система. Соціальна структура та 

соціальна стратифікація. 

1. Кому із перерахованих соціологів — М. Вебер; Е. Дюркгейм; Т. Парсонс 

— належать визначення: 

a) суспільство — це надіндивідуальна духовна реальність, яка базується 

на колективних уявленнях; 

б) суспільство — це взаємодія людей, яка є продуктом соціальних, тобто 

орієнтованих на інших людей дій; 

в) суспільство — це система відносин між людьми, в основі яких є 

норми та цінності. 

(Вкажіть прізвища поряд із визначеннями). 

2. Які із перерахованих ознак не є ознаками суспільства: a) автономність та 

високий рівень саморегуляції; 

б) здатність підтримувати та відновлювати високу інтенсивність 

внутрішніх взаємозв’язків; 

в) відсутність інтегруючої сили; г) самоназва та власна історія; 

д) входження як структурний елемент, до більш складної соціальної 

системи; 

е) обов’язкове використання для власного розвитку ресурсів інших 

суспільств. 

3. У складних суспільствах немає керівників і підлеглих, багатих і 

бідних: 

a) так; 



б) ні. 

4. В індустріальному суспільстві власність як критерій соціальної 

нерівності втрачає своє значення, вирішальним стає рівень освіти і знання: 

a) так; 

б) ні. 

5. Яке з визначень характеризує категорію: 1) країна; 2) держава; 3) 

суспільство: 

а) соціальна організація, основою якої є соціальна структура; б) частина 

світу або територія, яка має певні кордони і користується 

державним суверенітетом; в) політична організація, яка має певний тип 

режиму влади, органи та 

структуру правління. 

6. У постіндустріальному суспільстві переважає не промисловість, а 

інформатика і сфера обслуговування: 

a) так; 

б) ні. 

7.Суспільство вторинне, держава первинна. a) так; 

б) ні. 

8.Стать, раса, етнічна приналежність, віра, місце проживання, політична 

орієнтація, мова — це: 

a) номінальні; 

б) рангові критерії, що описують соціальний простір. 

9. Назвіть основні критерії соціальної стратифікації: 

а)……………; в)………………; 

б)……………; г)………………. 

 

10. Які із запропонованих визначень характеризують категорії 

1) «нерівність»; 2) «стратифікація»; 3) «клас»: 

a) соціальні групи, які мають нерівний доступ до багатства, влади та 

неоднаковий статус; 

б) умови, за яких люди мають нерівний доступ до соціальних благ; в) 

способи, за допомогою яких нерівність передається від одного поко- 

ління до іншого; при цьому формуються різні прошарки суспільства. 

(Вкажіть проти визначень відповідні категорії). 

11.Яка стратифікаційна система є відкритою? a) кастова; 

б) станова; в) класова. 

12.Яка найпоширеніша схема визначення соціальної структури 

радянського суспільства існувала в радянській соціології: 

а) 2 + 1; 

в) 1 + 

5; 

б) 3 + 1; 

г) 2 + 

2 – 1. 



13.Як називають зміну соціального статусу людини: a) кар’єра; 

б) соціальна мобільність; в) рейтинг. 

14.Кого можна віднести до маргіналів: 

a) військовослужбовців; б) емігрантів; в) студентів. 

15.Збільшеннячастки середнього класув суспільстві впливаєна: a) 

чисельність працюючих; 

б) підвищення кваліфікації робітників; в) стійкість та стабільність 

суспільства; г) продуктивність суспільної праці. 

(Зазначте основний фактор). 

16. Перехід з однієї страти в іншу нерівну, або рівну, описується 

поняттям: 

а) соціальної мобільності; б) маргінальності; в) інституціоналізації. 

17. Маргінал — це: 

а) прихильник крайніх політичних поглядів; б) декласований елемент; 

в) особа, що залишила одну соціальну групу і не ввійшла до іншої; г) 

особа, що втратила адекватне уявлення про реальність. 

 

Тема 3. Соціальні відносини. Конфлікт як прояв соціальних відносин 

 

1.Соціологія конфлікту вивчає:  

а) соціальну природу та сутність конфліктів;  

б) типологію конфліктів та їх класифікацію;  

в) поведінку окремого індивіда у конфлікті;  

г) способи подолання та механізм управління конфліктами.  

2.До позитивних функцій конфліктів більшість соціологів відносить:  

а) соціальну діагностичну;  

б) регулюючу;  

в) соціально-психологічну;  

г) надлишково-витратну;  

д) дестабілізуючу.  

Виберіть правильний варіант з можливих поєднань відповідей: 1.а,д. 2.а,б. 

3.г,д. 4.а,б,в.  

3.Виникнення конфліктів свідчить про недоліки у функціонуванні 

організацій, поглиблення соціальних протиріч, поляризацію інтересів 

різних соціальних груп. Про яку з функцій конфліктів йдеться?  

а) дестабілізуючу;  

б) комунікативну;  

в) надлишково-витратну;  

г) дезорганізуючу;  

д) соціальну діагностичну. 

4. Розкрити структуру конфлікту. 

5. Медіаторство: офіційне та неофіційне – скласти тези до питання  



Тема 4. Соціальний процеси. Особливості етнічних, релігійних процесів в 

Україні. 
 

Семінар №1. Тема: Соціологія як наука.  

Ключові поняття та терміни: 

• Позитивізм - напрям в соціології, що обґрунтовує розвиток суспільства 

як соціальної системи, що підкоряється певним законам біологічним, 

«астрономічним» (космічним) і соціальним. Позитивізм виходить з того, 

що в основі суспільного розвитку лежить свідомість людей, їх пізнавальна 

діяльність, вищою формою якої є наука. 

• Розуміюча соціологія - система поглядів, згідно яким соціологія 

повинна вивчати тільки такі дії людей, які, по-перше, осмислені ними, 

тобто з'ясовані цілі цих дій і засобу їх досягнення, а по-друге, є 

орієнтований на інших суб'єктів, ураховують вплив на них даних дій і у 

відповідь реакцію на це. Ставиться задача - розібратися в суб'єктивних 

мотивах діяльності людей і в тих духовних цінностях, якими вони 

керуються. 

• Неопозитивізм - «природно-науковий» напрям в соціології, ціль якого 

– виявлення закономірностей соціального життя на основі вивчення 

емпіричних явищ за допомогою точних і об'єктивних методів 

соціологічного дослідження. 

• Теорія дії - напрям в сучасній західній соціології, пояснююче соціальну 

дійсність як процес раціонального обміну між індивідами і групами людей, 

прагнучих отримати з цього певну вигоду. Йдеться про обмін 

інформацією, енергією, тими або іншими благами, отриманні винагороди, 

різного роду «соціальних активів». 

• Теорія соціального реалізму - виходить з того, що природу соціальних 

явищ слід пояснювати не біологічними або психологічними, а соціальними 

чинниками. Вирішальну роль в поведінці людей і їх діяльності грає 

суспільство як система взаємодій соціальних суб'єктів, їх колективна 

свідомість і різного роду соціальні інститути. 



• Органічна теорія суспільства - розглядає розвиток суспільства як 

взаємозв'язану систему біологічних і соціальних чинників. Будь-яка 

діяльність людей і соціальних інститутів аналізується в рамках суспільства 

як цілісного соціально-природного організму. 

• Еволюційна теорія суспільства - система поглядів, що обґрунтовує 

розвиток суспільства як процес поступових кількісних і якісних змін в 

області людської діяльності, суспільних відносин, функціонуванні 

соціальних інститутів. 

• Структурно-функціональний аналіз - школа в соціології, ставляча 

своїй за мету вивчення різних елементів і сфер суспільства, а також 

механізмів їх взаємодії. 

• Феноменологічна соціологія - виходить з того, що сприйняття миру і 

конкретних фактів залежить від їх тлумачення людиною. 

• Символічний інтеракціонізм - напрям в сучасній західній соціології, 

надаючи основну увагу вивченню символічно опосередкованої взаємодії 

окремих людей і соціальних груп. 

План 

1. О. Конт - основоположник соціології як науки. 

2. Класичний період в розвитку соціології. 

3. Історія соціології в Україні. 

4. Соціологія XX сторіччя. 

Завдання, тести: 

1. Порівняйте рішення проблем рівноваги, гармонії і стабільності в 

суспільстві, а також проблеми розпаду суспільства в соціології О. Конта І 

Р. Спенсера. 

2. Охарактеризуйте суть розуміючої соціології М. Вебера, його вчення про 

цінності, ідеальні типи і типи соціальної дії. 

3. Які етапи в розвитку західної філософії можна виділити? Чим 

характеризується кожний з них? 



4. Які основні способи пояснення соціальних явищ існують в соціології? 

5. Що об'єднує класичний позитивізм і неопозитивізм? В чому їх 

відмінності? 

6. В чому, по Дарендорфу, полягає позитивна роль конфліктів? 

7. Поясніть, чому феноменологія і символічна інтеракціонізм відносяться 

до однієї соціологічної традиції? 

8. Які положення лежать в основі пояснювальної моделі теорії дії Хоманса 

і чому? 

Тести: 

1. Коли виникла соціологія як самостійна наука? 

В період античності. 

В ХVII столітті. 

В ХVIII столітті. 

В 30-40-е роки XIX століття. 

2. Хто вважається основоположником соціології як самостійної 

науки? 

5.  О. Конт. 

6. Аристотель. 

7. Р. Спенсер. 

8. Е. Дюркгейм. 

3. Які з нижче перерахованих об'єднань є соціальними 

суспільствами? 

6. Сім'я. 

7. Церква. 

8. Нація. 

9. Професійні союзи. 

10. Уболівальники футбольних клубів. 

4. Що позначає слово «соціологія»? 

5. Наука про суспільний розвиток. 

6. Наука про суспільне буття. 

7. Наука про структуру суспільства. 

8. Вчення про суспільство. 

 

 



5. Який підхід в розумінні соціології найбільш поширений 

сьогодні? 

5. Соціологія це наука про суспільство, яке є прямим продовженням і 

вищим продуктом природи. 

6. Соціологія - це наука про соціальні суспільства і соціальну людину - 

творці цих об'єднань і головному суб'єкті історичного розвитку. 

7. Соціологія - це наука про людину і суспільство, яке вона створює. 

8. Соціологія - це наука про суспільну свідомість. 

6. Хто є автором «Закону інтелектуальної еволюції людства? 

5. Вольтер 

6. Руссо 

7. О. Конт. 

8. Гердер. 

7. Хто є автором теорії соціальної еволюції? 

5. Спенсер. 

6. Дюркгейм. 

7. Маркс. 

8. Дарвін. 

8. Хто є автором теорії соціального реалізму? 

5. Ленін. 

6. Дюркгейм. 

7. Вебер. 

8. Мор. 

9. Автором якого напряму в соціології був М.Вебер? 

5. Розуміючої соціології. 

6. Позитивної соціології. 

7. Психологічної школи. 

8. Органічної теорії. 

10. Які з нижче перерахованих положень відносяться до соціології 

марксиста? 

5. Матеріалістичне розуміння історії. 

6. Теорії соціальної стратифікації. 

7. Теорії соціальної мобільності. 

8. Вчення про роль діяльності і суспільних відносин людей в розвитку 

суспільства як соціальної системи. 

11. Автором яких теорій є П. Сорокин? 

5. Теорія соціальної стратифікації. 

6. Теорія соціальної мобільності. 

7. Еволюційна теорія. 



8. Плюралістична соціологія. 

12. Хто є автором «теорії дії»? 

5. Хоманс. 

6. Дарендорф. 

7. Мід. 

8. Шюц. 

13. Хто з нижче перерахованих соціологів відноситься до школи 

«феноменологічної соціології»? 

5. Шюц. 

6. Бергер. 

7. Лукманн. 

8. Мід. 

14. Хто є засновником школи «символічного ітеракціонізма»? 

5. Мід. 

6. Козер. 

7. Парсонс. 

8. Хоманс. 

15. Хто першим ввів в науковий оборот в соціології поняття 

соціального конфлікту? 

5. Козер. 

6. Дюркгейм. 

7. Парсонс. 

8. Дарендорф. 

9.  

Теми рефератів: 

1. О. Конт - основоположник позитивістської соціології. 

2. Концепція соціального еволюціонізму Р. Спенсера. 

3. Суперечність соціального буття в творчості Г.С. Сковороди. 

4. Суспільно-політична концепція Н. Костомарова. 

5. Концепція зигзагоподібності І. Франко. 

6. Б.О. Кистяковский - життєвий шлях і соціальні погляди. 

7. Вклад М.И. Туган-Барановського в соціологію. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Семінар №2 Тема: Соціальні процеси. 

Мета розвитку теми: Соціологія управління вивчає закономірності, 

засоби, форми та методи цілеспрямованого впливу на соціальні 

відносини і процеси, що відбуваються в суспільстві та його підсистемах 

з метою впорядкування, підтримки, збереження його оптимального 

функціонування. Трудова діяльність завжди включена в певні 

соціально-економічні умови і здійснюється тією або іншою професійною 

групою, є пов'язаний з соціальними інститутами, є локалізований в часі і 

просторі, детермінована певними формами власності, моральним і 

соціально-психологічним кліматом в трудовому колективі. Вивчення 

соціальних форм і умов праці, його характеру і проблем мотивації, 

організаційної структури управління має важливій значення для майбутніх 

фахівців. 

 

Ключові поняття та терміни: 

• Управління - це цілеспрямований, планований, координований і свідомій 

організовуваний процес, сприяючий досягненню максимального ефекту при 

витраті мінімальних ресурсів, зусиль і часу. 

• Праця - процес цілеспрямованої дії людей на природу, в результаті 

якого створюються споживні вартості, матеріальні і духовні блага. 

• Організація праці - форма, способи і порядок з'єднання живої і 

упредметненої праці (людина - устаткування, машини, інструмент). 

• Зміст праці - це його технико-функціональна сторона. 

• Трудовий колектив - форма організованої і стійкої спільної трудової 

діяльності людей, в якій здійснюється взаємодія їх інтересів, а також 

інтересів кожного з них із загальними інтересами колективів. 

• Адміністративна організація - це система офіційних відносин, 



визначених розпорядженнями, інструкціями, правилами, законами, 

розпорядженнями, технічними нормативами, картами офіційних обов'язків, 

штатним розкладом. 

• Процес управління - взаимоориентированная діяльність супідрядних 

один одному груп працівників. 

План. 

1. Поняття управління, форми управлінської діяльно 

2. Праця і його становлячі. 

3. Трудова організація - трудовий колектив. 

Завдання, тести: 

1. У чому сутність і зміст соціології управління як науки? 

2. Як визначити предмет та об’єкт соціології управління? 

3. Який взаємозв’язок соціології управління з іншими спеціальними 

соціологічними теоріями? 

4. Розкрийте етапи становлення та шляхи розвитку соціології управління. 

5. Охарактеризуйте технологію та механізм здійснення процесу управління 

соціальними угрупуваннями. 

Тести: 

1. Що не відноситься до соціології праці?  

6. Трудова діяльність як соціальний процес. 

7. Соціальні чинники підвищення продуктивності праці. 

8. Соціологія професій. 

9. Соціологія трудового виховання. 

10. Соціологія освіти. 

2. Що не входить в процес праці? 

4. Цілеспрямована діяльність людини. 

5. Виробничі відносини. 

6. Трудова дисципліна. 

6. Предмет праці. 

7. Знаряддя виробництва. 

3. Що обумовлює єдність соціальної спільності і соціальної організації 

трудового колективу? 

5. Жорстка регламентована дій. 



6. Дисципліна. 

7. Дружба. 

8. Єдність цілей членів колективу. 

4. Який елемент не входить в соціальну структуру колективу? 

4. Територіальна спільність. 

5. Сукупність цільових і посадових груп 

6. Осередки суспільних організацій і відношення між ними. 

5. Яка з названих груп не входить самостійно в класифікацію 

трудових організацій? 

4. Колективи виробничих галузей. 

5. Колективи невиробничих галузей. 

6. Колективи духовної сфери життя суспільства. 

6. Що з нижче перерахованого не відноситься до основних функцій 

трудового колективу? 

6. Виробнича функція. 

7. Спів власницька функція. 

8. Світоглядна функція. 

9. Управлінська функція. 

10. Виховна функція. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Семінар №4.  Тема: Соціологія сім'ї. 
 

Мета розгляду теми: 

Соціологія сім'ї як спеціальна галузь соціологічного знання бере свій 

початок в масштабних емпіричних дослідженнях відомих європейських 

учених-статистів Рілза і Ле Пле. В середині XIX в. вони незалежно один 

від одного роблять спробу вивчити вплив таких соціальних чинників, як 

індустріалізація, урбанізація, освіта, релігія, на форми сімейного 

гуртожитку, структуру сім'ї, економічні відносини в ній. З тих пір 

проблема сім'ї і сімейно-шлюбних відносин постійно знаходиться в центрі 

уваги соціології, оскільки сім'я є специфічною багато в чому унікальною 

освітою: мала група і соціальний інститут одночасно. 

 

Ключові поняття та терміни: 

• Соціальний інститут (від лат. institutum - встановлення, установа) - це  

стійкі форми, що історично склалися, організації спільної діяльності 

людей. 

• Сім'я - соціальний інститут і мала група, в основі якої лежать родинні 

зв'язки і яка регулює відносини між подружжям, батьками і дітьми, а 

також найближчими родичами. 

• Шлюб - санкціонована суспільством, соціально і особисто доцільна, 

стійка форма статевих відносин. Сімейний союз чоловіка і жінки, що 

породжує їх права і обов'язки по відношенню один до одного і дітей. 

 

План. 

1. Сім'я як соціальний інститут. 

2. Типи сім'ї. 

3. Соціальні функції сім'ї. 



4. Тенденції розвитку сімейно-шлюбних відносин. 

5.  

Завдання, тести: 

1. В чому полягає подвійність природи сім'ї? 

2. Що є сім'я і шлюб як соціальні інститути? 

3. Які критерії використовуються в соціології для класифікації типів 

сімей? 

4. Які основні функції сім'ї? Як вони змінюються останнім часом? 

5. Які чинники впливають на стабільність (нестабільність) шлюбу? 

6. Які тенденції розвитку сімейно-шлюбних відносин характерні для 

сучасного суспільства? 

Тести: 

1. Яка з перерахованих рис не характерна для сім'ї традиційного 

типу? 

1. Економічна залежність жінки від чоловіка. 

2. Визнання безумовного пріоритету жінки в питаннях сімейного 

верховенства. 

3. Функціональне чітке розділення сфер сімейного життя і закріплення 

чоловічих і жіночих обов'язків. 

2. Яка з нижче названих рис характерна для неотрадиціонного 

типу сім'ї? 

1. Установка на чоловіче лідерство. 

2. Розмежування чоловічих і жіночих обов'язків. 

3. Рівне з чоловіком право жінки на участь в суспільній праці за наявності 

«виняткового» її права на домашню працю. 

3. Яка межа не характерна для єгалитарного типу сім'ї? 

1. «Ролева симетрія». 

2. Обговорення основних проблем і сумісне ухвалення важливих для сім'ї 

рішень. 

3. «Виняткове» право жінки на домашню працю. 

4. Емоційна насиченість відносин. 

4. Яка з перерахованих нижче функцій не є найважливішою для 

сім'ї? 

1. Виховна. 



2. Господарсько-економічна. 

3. Репродуктивна. 

4. Рекреаційна. 

5. Соціокультурна. 

5. Виділіть основні рівні подружніх взаємостосунків, на основі яких 

можуть відбуватися сімейні конфлікти. 

1. Психофізіологічний. 

2. Етнічний. 

3. Соціокультурний. 

4. Освітній. 

Теми рефератів: 

1. Соціальний статус жінки і його вплив на розвиток сімейно-шлюбних 

відносин. 

2. Національні особливості сімейних відносин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Семінар №  3. Тема: Соціологія особистості. 

Актуальність теми. Будь-яка соціологічна теорія завжди пропонує свій 

варіант відповіді на питання про те, як будуються відносини між особою і 

суспільством, які закономірності поведінки особи і ніж вони визначаються. 

Тому кожна школа в соціології або створює свою пояснювальну модель 

особи, або явно або неявно користується вже існуючими моделями. 

Відсутність єдності в розумінні того, що є особа - характерна межа 

сучасної соціології. 

План 

1. Концепції осіб. 

2. Соціалізації особи. 

3. Соціальна типологія особи. 

4. Особа і суспільство в перехідний період. 

Основні поняття: 

• Людина - поняття найзагальніше, родове, провідне своє походження з 

моменту виділення homo sapiens. 

• Індивід - окрема, конкретна людина, одиничний представник людського 

роду і його «первокирпичик» (від лат. individ - неподільний, кінцевий). 

• Індивідуальність - сукупність рис, що відрізняють одного індивіда від 

іншого, причому відмінності проводяться на самих різних рівнях - 

біохімічному, нейрофізіологічному, психологічному, соціальному і ін. 

• Особа - це поняття вводиться для виділення, підкреслення неприродного 

(надприродной, соціальній) єства людини і індивіда, тобто акцент робиться 

на соціальному початку. 

Методичні поради студенту: 



При підготовці першого питання теми необхідно звернути увагу на 

історію виникнення ролевої концепції особи. (Зверніться до теми 

«Розвиток американської соціологічної думки в XX столітті», 

акцентувавши увагу на навчаннях Т.Парсонса і Дж. Мзс). Характеризуючи 

особу як функцію від тієї безлічі соціальних ролей, які властиві будь-якому 

індивіду в тому або іншому суспільстві, потрібно чітко знати визначення 

соціальної ролі і її складових частин. 

Соціальна роль - це модель поведінки, об'єктивно задана соціальною 

позицією особи в системі суспільних і міжособових відносин. 

Соціальна роль розпадається на: 

а) ролеві очікування - те, чого згідно «правилам гри» чекають від тієї 

або іншої ролі; 

б) ролева поведінка - те, що людина реально виконує в рамках свій 

ролі. 

Для регламентації поведінки особи відповідно до очікувань оточуючих 

існує: 

а) система соціального контролю громадська думка і правоохоронні 

органи; 

б) система соціальних санкцій - осуд, засудження, насильне 

припинення. 

Слід знати, що теорія ролей добре описує сторону пристосовування 

процесу соціалізації особи. Але цю схему не можна приймати за єдину і 

вичерпну, оскільки вона залишає в тіні активний, творчий початок 

особи. Тому необхідно охарактеризувати інший образ особи, виниклий під 

впливом ідей австрійського психіатра і психолога 3. Фрейда (1836 - 1936), 

що розглядає людину як систему потреб, а суспільство - як систему 

заборон, табу. Розглядаючи концепцію особи Фрейда, виділяємо наступні 

моменти: 



а) Несвідомі (в першу чергу сексуальні) прагнення особи утворюють її 

потенціал і основне джерело активності, задають мотивацію її дій. 

Через неможливість задоволення інстинктивних потреб в їх природно-

природній формі через соціальні нормативні обмеження людина 

вимушена постійно шукати компроміс між глибинним потягом і суспільно 

прийнятною формою його реалізації. 

б) Модель особи є трьохрівневою освітою: низький шар (Воно або ід), 

представлений несвідомими імпульсами і «родовими спогадами», 

середній шар (Я йди Его) і верхній шар (Сверх-Я, або Супер- Его) - 

норми суспільства, сприйняті людиною. 

в) Найжорсткіші, агресивні і войовничі шари - Воно і Сверх-Я. Вони з 

обох боків «атакують» психіку людини, породжувати невротичний 

тип особи. Це модель особи, що постійно обороняється від суспільного 

тиску і що знаходиться в конфлікті з соціальним оточенням. Оскільки по 

мірі розвитку суспільства верхній шар (Супер-Его) неминуче збільшується, 

стає більш масивним і важким, то і вся людська історія розглядається 

Фрейдом як історія наростаючого психозу. 

Не менше важливо освітити в даному питанні поведінкову концепцію 

особи, авторами якої є б. Ськіннер, Дж. Хоманс, До.-Д. Опп, розглядаючу 

особу як систему реакцій на різні стимули: 

а) Поведінка кожної людини обумовлюється і контролюється соціальним 

середовищем через мову, звичаї, соціальні інститути, засоби масової 

інформації і т.д. 

б) Взаємодіючи з іншими людьми, людина в будь-якій соціальній групі 

«дотримується» свого інтересу: якщо його поведінка заохочується, 

позитивно стимулюється, то і він буде лояльний, доброзичливий по 

відношенню до оточуючих і до соціальної системи в цілому; якщо ж він 

не одержує визнання з боку суспільства, то поводитиметься швидше за все 

агресивно, дезорганизующе. 



в) Кожна людина прагне уникати покарань і одержувати заохочення і в 

цьому плані однозначно реагує на зовнішні стимули і соціальні накази. 

Таким чином, поведінкова соціологія головну роль системі стимулів, 

«підкріплень», проводячи аналогію між поведінкою людини і тварин. Звідси і 

зміни особової поведінки виводяться з процесу навчення, що розуміється як 

стимуляція «хороших», тобто бажаних дій. 

В ув'язненні питання студенту необхідно проаналізувати 

деятельностный підхід, що склався в рамках культурно-історичної школи 

Л.С. Выготского (1896-1934), яка розглядає поведінку людини як діяльної 

істоти, переслідуючої свої цілі, задачі, чию поведінку і вчинки неможливо 

пояснити тільки з погляду раціональності. Вивчення особи в даному аспекті 

зводиться до 

• визначенню системообразующего ланки, домінантного виду діяльності 

(професійна, пізнавальна, розважальна і т.д.); 

• з'ясуванню принципу здійснення діяльності - вимушена або вільна, 

відчужена або невідчужена; 

• вивченню характеру зв'язку між різними видами діяльності (гармонійний 

або дисгармонійний), ступені її иерархизированности; 

• дослідженню рівня здійснення кожного з видів діяльності. 

Аналіз ряду концепцій особи дозволяє прийти до висновку, що жодна з них 

не вичерпує цього феномена цілком, кожна з них розглядає окремі її вияви. 

Студент з даного питання повинен знати: 

Сьогодні в соціології поняття особа вживається, як правило, в двох 

значеннях: а) для позначення індивіда як суб'єкта відносин і свідомої 

діяльності; б) для позначення стійкої системи соціально значущих рис, 

що характеризують індивіда як члена суспільства. 

Соціологію цікавить типове, надыниндивидуальное в особі, з'ясовне як 

наслідок неоднозначного взаємовпливу суспільства і людини. Тому одна з 

основоположних проблем соціології особи вивчення процесу соціалізації, 



тобто дослідження круга питань, пов'язаних з тим, як і завдяки чому людина 

стає діяльним суспільним суб'єктом. Ця проблема на семінарі розглядається 

в другому питанні. 

При підготовці до другого питання семінарського заняття слід почати із 

з'ясування проблеми, що таке соціалізація. Для цього розглядаються різні 

підходи у визначенні єства соціалізації. Радимо зупинитися на наступних: 

1. Соціалізація – це своєрідний процес дресирування, це  «вулиця з 

одностороннім рухом», коли активною стороною є суспільство, а сама 

людина пасивний об'єкт його різноманітних дій; 

2. Соціалізація заснована на парадигмі взаємодії між суспільством і особою. 

Активність виявляється не тільки з боку суспільства (агентів соціалізації), 

але і з боку окремого індивіда потрібна активність і вибірковість. 

Студентам пропонується продумати своє відношення до цих двох підходів і 

виказати на семінарі своє думці по даній проблемі. 

Студентам пропонується знати наступне визначення: 

Соціалізація включає і освіту, і виховання, і понад те всю сукупність 

стихійних, ніким не запланованих дій, що роблять вплив на 

становлення особи, на процес асиміляції індивідів в соціальні групи. 

Необхідно уміти виділяти первинну соціалізацію, що охоплює період 

дитинства, і повторну соціалізацію, що займає більш тривалий часовий 

проміжок і включаючу також зрілий і похилий вік. 

Третє питання розглядає продукт складного переплетення історико-

культурних і соціально-економічних умов життєдіяльності людей 

соціальний тип особи. При підготовці до семінарського заняття з даного 

питання студентам пропонується дати характеристику таким варіантам 

соціальної типології особи: 

• Теорія М. Вебера, що бере за основу типізації специфіку соціальної дії, 

більш конкретно - ступінь її раціоналізації. 

• Теорія До. Маркса, що бере за основу типізації особи формаційну і 



класову приналежність. 

• Теорія Е. Фромма, характеризуюча соціальний тип особи як пануючий 

тип характеру. 

• Сучасна соціологія виділяє тип особи залежно від їх ціннісних орієнтації: 

 

Студент повинен знати, що 

Соціальний тип особи - це віддзеркалення того, як суспільна система 

впливає на ціннісні орієнтації людини і через них - на його реальну 

поведінку. 

Студенту необхідно звернути увагу на те, що специфіка суспільного життя 

стимулює вияв певних особових якостей і типів поведінки. При 

підготовці до семінарського заняття пропонується продумати аргументи 

для характеристики взаємозв'язку наступних варіантів взаємостосунків між 

суспільними відносинами і особовими якостями: 

• Ринкові відносини сприяють розвитку прагматизму, хитрості, 

обачності. 

• Відносини у сфері виробництва формують егоїзм, кар'єризм і 

вимушену кооперацію. 

• Сфера сімейного і особистого життя - емоційність, щирість, 

прихильність, пошук гармонії за всяку ціну. 

Разом з тим пропонується продумати і механізм зворотного зв'язку - вплив 

особових якостей на виникнення і розвиток суспільних. Для цього 

рекомендуємо звернутися до концепції особи М. Вебера. 

На закінчення обговорюваного питання бажано дати характеристику 

стійких поведінкових стереотипів, особових комплексів, сформованих 

соціалістичною системою. Таких як 

• Ефект «вивченої безпорадності». 

• «Пролонгований інфантилізм». 

• «Паразитична новація». 



Підготовка до четвертого питання обговорюваної теми вимагає знання 

соціально-політичних змін, що відбулися в нашій країні в результаті 

Перебудови і отримання незалежності. 

Найзагальніша характеристика сучасного українського суспільства 

це ціннісна і практична переорієнтація: в області економіки - від 

планового господарства з єдиною державною формою власності до 

ринкових відносин, в області політики - від авторитаризму до 

демократії. В духовній області від пріоритету класових цінностей до 

цінностей загальнолюдських. Період, в якому ми зараз знаходимося, 

прийнято називати перехідним. Це особливе і якісний самостійний стан 

соціальної системи, яке відрізняється нестабільністю. Кризовими 

явищами, слабою керованістю, зниженням ефективності соціального 

регулювання, виникненням різного роду альтернативних структур. 

Постійне порушення балансу інтересів створює у індивідів відчуття, що 

його соціальна захищеність зменшується, і на перший план виходить три 

реакції людини на таке порушення: 

• Перша - посилення орієнтації на індивідуальну вертикальну 

мобільність, на індивідуальне виживання («кожний сам по собі, один Бог 

за всіх»). 

• Друга - посилення так званого групового егоїзму, тобто спроб 

захищати індивідуальні інтереси через інтереси групові, причому будь-

якими засобами: від неформальних до насильних, кримінальних. 

• Третя - посилення стихійного процесу соціального порівняння, 

внаслідок чого виникають особливо агресивні типи поведінки. В їх основі 

лежить не стільки абсолютне погіршення власного положення, 

скільки оцінюване як несправедливе, незаслужене поліпшення 

положення інших. 

Студентам пропонується навести приклади з життя сучасного суспільства 

вказаним моделям поведінки і продумати питання про те, які якості 



характеру особи і поведінкові навики допомагають сучасній особі 

функціонувати в нашій країні в ситуації, що змінилася. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Порівняйте поняття «людина», «індивід», «особа». 

2. Охарактеризуйте основні соціологічні теорії особи. 

3. Які суперечності ви бачите в ролевій концепції особи? 

4. Чим, по Фрейду, визначається внутрішній конфлікт особи? Чи існують 

способи його подолання? 

5. Поясніть суть процесу соціалізації. 

6. Що таке соціальний тип особи? Які варіанти соціальної типології особи 

існують в сучасній соціології? 

7. Як специфіка перехідного періоду відображається на рівні індивідуальної і 

групової свідомості і поведінки? 

Теми рефератів: 

1. Особа в системі соціальних зв'язків: соціальні функції і статус. 

2. Специфіка соціалізації особи при переході від посттоталітарного до 

демократичного суспільства. 

3. Механізм дії соціального середовища на формування особи. 

4. Цінності і норми в процесі соціалізації. 

5. Ролева теорія особи З. Фрейда. 

6. Конфлікт особи і суспільства. 
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