
 

 

 (Ф 21.01 - 03) 

 

Силабус навчальної дисципліни 

 

«СОЦІОЛОГІЯ СІМ’Ї » 

Спеціальність: 054 Соціологія 

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки  

Рівень вищої освіти Перший (бакалавр) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Осінній семестр  

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Вивчення дисципліни «Соціологія сім’ї» дасть необхідні теоретичні 

знання та практичні навички, які сприятимуть професійній 

діяльності майбутніх фахівців, проведенні соціологічних досліджень 

із сімейно-шлюбних проблем, організації надання соціальної 

допомоги молодим сім’ям. 

Дослідження сім'ї як малої соціальної групи орієнтується на 

вивчення умов формування, структури та етапів розвитку сучасної 

сім'ї; на розподіл обов'язків у сім'ї; причини та мотиви розлучень; 

умови життя сім'ї. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Розкриття сучасних соціологічних концепцій у сфері шлюбно-

сімейних відносин та виховання, основних категорій соціології сім’ї 

та виховання, основних соціологічних підходів і методів 

дослідження процесів, що відбуваються в розвитку шлюбно-

сімейних відносин сучасної України і світу 



 

 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- аналізувати і давати оцінку тенденціям розвитку сучасної сім’ї 

- аналізувати характер та основні чинники, що призводять до 

трансформації структури сучасної сім’ї, динаміки розвитку її 

компонентів  

- розуміти основні етапи історичної еволюції шлюбно-сімейних 

відносин 

-   знати основні типи і соціальні функції сім’ї у суспільстві, етапи, 

особливості виникнення і шляхи розв’язання сімейних конфліктів 

та їх вплив на виховний процес 

- аналізувати причини і соціальні наслідки розлучень, актуальні 

економічні і соціальні проблеми сім’ї, стан та динаміку ціннісних 

орієнтацій молодої сім’ї 

-прогнозувати чинники, що впливають на формування свідомості 

та реальну поведінку молодого подружжя 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

- застосовувати соціологічні методи для дослідження феномену сім’ї     

- проводити соціологічний аналіз та організовувати діяльність 

соціологічних служб, що займаються проблемами сім’ї 

- аналізувати і давати оцінку сучасним тенденціям розвитку 

інституту сім’ї  

- враховувати специфіку інституту сім’ї  проводити дослідження 

різними соціологічними методами 

Навчальна логістика 

 

 

 

 

 

Зміст дисципліни: Соціологія сім’ї як галузева соціологія: генеза 

формування. Сім’я: типологія, функції, дослідницькі підходи. 

Структура сім’ї як соціального інституту. Сім’я як мала соціальна 

група. Сім’я в контексті соціально-демографічних процесів 

сучасного соціуму. Сучасний стан сімейних відносин в Україні як 

предметна сфера соціологічного аналізу. Державна сімейна політика 

України та механізми її реалізації. 

 

Види занять: лекції, семінари 

Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн  

Форми навчання: очна, заочна 

Пререквізити Знання з соціології, етносоціології, історії України та культури, 

філософії, загальні та фахові знання, отримані на попередніх курсах 

бакалаврського рівня вищої освіти 

 

 

 

(бакалаврському) рівні вищої освіти  

Пореквізити Знання з дисципліни можуть бути використані під час написання 

бакалаврської роботи 

 

 

магістерської роботи 
Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1.Гідденс Е. Соціологія. – К.: Основи, 1999. – 638 с.  

2.Арон Р. Етапи розвитку соціологічної думки: Пер. а франц. – К.: 

Юніверс, 2004. – 688 с  

3.Білоус В. С. Соціологія у визначеннях, поясненнях, схемах, 

таблицях: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2002. – 140 с. 

4. Глазунов С.В. Соціологія шлюбу і сім'ї. Навчальний посібник. – 

Дніпропетровськ.: РВВ ДДУ, 2000. –140 с 

 



 

 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Іспит, тестування 

Кафедра Соціології та політології 

Факультет ФЛСК 

Викладач(і) ПІБ викладача Кошетар Уляна Петрівна 

Посада: доцент  

Вчене звання: доцент  

Науковий ступінь: кандидат історичних наук 

Профайл викладача: 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php? 

Тел.:   

E-mail:uliana.koshetar@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 8.707 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну Google Classroom lyo6mbj 

 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?

