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Відповідно до навчального плану технічного університету студенти заочної 

форм навчання повинні написати контрольну роботу. 

Навчальним планом з курсу, що вивчається, для студентів-заочників 

визначена одна контрольна робота. Вона має бути виконана і здана 

протягом семестру в кабінет (3.211), але не пізніше ніж за два тижні до 

початку екзаменаційної сесії. Це дозволить викладачу своєчасно 

прорецензувати роботу, і у разі потреби, студент матиме можливість її 

доопрацювати або виконати наново. 

 

ПРАВИЛА  ВИБОРУ  ТЕМИ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 

 

Студентам пропонується 40 тем контрольних робіт, що включають історію 

соціології та основні проблеми і теорії сучасної соціології. Вибравши одну з 

них, студент зобов'язаний відповідно розробити план контрольної роботи. 

При необхідності можна змінити список рекомендованої літератури, але він 

не може бути менше чотирьох джерел, які повинні охоплювати і 

розкривати всі питання вибраної теми. Крім літератури, що рекомендується, 

при написанні контрольної роботи можна використовувати монографії, збірки 

статей і окремі статті, підручники і навчальні посібники, хрестоматії, 

словники, довідники, енциклопедії і періодичні видання.  

Номер теми  контрольної роботи вибирається відповідно до останньої 

цифри номера своєї залікової книжки (шифру). Наприклад, якщо номер 

залікової книжки (шифру) закінчується на цифру 0 або на цифру 5, то і номер 

теми  контрольної роботи в першому випадку буде 10, 20, 30 і т.д., а в другому – 5, 

15, 25. 

 

ОСНОВНІ  ВИМОГИ ДО  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 

 
1. Контрольна робота повинна бути виконана самостійно, на основі 

вивчення наукової і навчальної літератури.  

2. Обсяг контрольної роботи – 20-24 сторінки учнівського зошита або 12 

сторінок на листах паперу формату А 4 (210х297) з наступними параметрами: 

Times New Roman, 14 пт, через 1,5  інтервалу, поля (верхнє, нижнє, праве, ліве) 2 

см. 

3. Зміст  контрольної роботи повинен відповідати вибраній темі і плану. 

4. Теоретичний аналіз теми слід пов'язувати з сучасними тенденціями 

соціального розвитку  суспільства. 

5. Матеріал теми повинен бути викладений логічно, послідовно і  

доказово, грамотною літературною мовою. 

 

 

 

 

 



СТРУКТУРА  І  ОФОРМЛЕННЯ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 

 

Контрольна робота складаються з титульного листа, теми і плану, який 

включає вступ, основну частину – питання плану, висновок і список 

використаної літератури. Контрольна робота виконуються в учнівському 

зошиті або на листах паперу формату А 4 відповідно до необхідного 

обсягу. Всі сторінки контрольної роботи повинні бути пронумеровані. На 

титульному аркуші слід указати: дисципліну, з якої виконана контрольна 

робота, факультет, групу, номер залікової книжки, прізвище, ім‘я, по 

батькові. Усі сторінки необхідно пронумерувати і залишити береги (3 см) для 

зауважень. У контрольну роботу необхідно вкласти чистий аркуш для рецензії, 

що підписується студентом наступним чином: „Рецензія на контрольну 

роботу з соціології за темою: „Назва теми”, ПІБ студенту, назва 

факультету, групи, № залікової книжки”. 

2. На першій сторінці фіксуються тема контрольної роботи і питання 

плану. 

3. З другої сторінки починається виклад змісту  контрольної роботи 

відповідно до плану: 

У вступі обґрунтовується актуальність теми, розкривається ступінь її 

відображення в літературі, показується значення даної теми, формулюються 

мета і завдання  контрольної роботи. 

В основній частині відповідно до питань плану викладається зміст 

теми. Кожне питання плану, перш ніж буде розкрите, необхідно виділити 

окремим заголовком. Спочатку виділяється перше питання, після його 

розгляду – друге питання і т.д. 

У висновку, виходячи із змісту викладених питань плану, формулюються 

основні положення  контрольної роботи. 

4. На всі приведені в контрольній роботі виписки (цитати) і факти 

необхідно зробити посилання на джерело інформації (книгу, статтю.).  

5. Посилання можна винести в кінець сторінки під риску, яка відокремлює 

його від основного тексту. При цьому нумерація посилань може бути 

посторінковою або наскрізною. Якщо нумерація посторінкова, то перше 

посилання на будь-якій сторінці тексту починається з цифри 1. При наскрізній 

нумерації порядковий номер посилань від сторінки до сторінки збільшується. У 

даному випадку у виносці під рискою указуються прізвище й ініціали автора, 

назва джерела, видавництво і рік видання, номер тому, випуску, частини, 

цитована сторінка. 

6. До контрольної роботи обов'язково додається список використаної 

літератури, який виноситься на останню сторінку  контрольної роботи. 

7. Наприкінці  контрольної роботи ставиться дата і підпис. 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 

1. Предмет соціології. 

2. Структура і функції соціології. 

3. Місце соціології в системі наук. 

4. О. Конт, Г. Спенсер, К. Маркс – родоначальники соціології. 

5. Розвиток соціології в дослідженнях Е. Дюркгейма. 

6. Соціологічні теорії М. Вебера. 

7. Основні етапи становлення та розвитку соціології у США. 

8. Сучасний етап розвитку соціології. 

9. Найважливіші віхи вітчизняної соціології. 

10.  Суспільство як цілісна система. 

11.  Соціальні зміни. Теорії розвитку суспільства. 

12.  Соціальні спільноти як джерела саморуху. 

13.  Е. Гідденс про причини соціальної нерівності. 

14.  Соціальна структура суспільства. 

15.  Теорії соціальної стратифікації. 

16.  Маргінальність соціальних груп в умовах перехідного суспільства. 

17.  Соціальна мобільність і її види. 

18.  П. Сорокін про форми соціальної стратифікації. 

19.  Особливості розвитку соціальної стратифікації сучасної України. 

20.  Значення етнічності в сучасну добу. 

21.  Тенденції розвитку міжнаціональних відносин. 

22.  Соціальні характеристики сучасних національно-етнічних спільнот. 

23.  Основні етапи етнічної еволюції суспільства. 

24.  Особа як суб‘єкт соціальних відносин. 

25.  Критерії та показники соціальної активності особи. 

26.  Суперечності соціальної активності в сучасних умовах. 

27.  Основні компоненти внутрішньої структури особи. 

28.  Соціалізація особи як безперервний процес. 

29.  Проблеми соціалізації особи в сучасних умовах. 

30.  Соціальний статус і соціальна роль. 

31.  Девіантна поведінка в кризовому суспільстві. 

32.  Поняття „соціальний інститут”. Види й функції соціальних інститутів. 

33.  Сім‘я як важливіший соціальний інститут. 

34.  Сім‘я й демографічні процеси. 

35.  Сім‘я як об‘єкт соціологічних досліджень. 

36.  Теорії соціального конфлікту. 

37.  Соціальні конфлікти: генезис і логіка вирішення. 

38.  Суспільна думка як інститут громадянського суспільства. 

39.  Методи соціологічних досліджень. 

40.  Технологія соціологічних досліджень. 
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