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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрями 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів, 

відповідних ECTS – 3 

Галузь знань: 

01 Освіта / Педагогіка   
 

Спеціальність:  

011 Освітні, педагогічні 

науки   
 

Освітньо-професійна 

програма: 

Освітні, педагогічні 

науки 

Обов’язкова 

Рік підготовки 

Загальна кількість 

годин – 90 

1 

Семестр 

2 

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський) 

Лекції 

8 

Практичні заняття 

8 

Самостійна робота 

74 

Індивідуальні завдання 

Розрахункові практичні 

завдання 

Вид контролю – залік 
Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить – 18 % : 82 %. 

 

2. Мета і завдання навчальної дисципліни 

Мета вивчення навчальної дисципліни  «Соціологія освіти» є 

з’ясування  сутності та змісту освіти як соціального інституту, знайомство з 

основними методами соціологічних досліджень у системному вивчення явищ 

і процесів системи освіти, розкриття ролі і місця освіти в соціальному 

розвитку суспільства, у всіх сферах життєдіяльності, а також опанування 

навичками й вміннями  характеризувати соціальні проблеми освіти, грамотно 

оцінювати особливості та механізми взаємодії освіти з іншими соціальними 

інститутами; аналізувати соціальні відносини у сфері освіти та процеси 

розвитку суб'єктів освітньої діяльності  

Завдання вивчення навчальної дисципліни: 
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- знати історію зародження та розвитку соціології науки та основні 

етапи її розвитку; 

- розуміти об’єкт та предмет соціології науки, її місце серед 

соціально гуманітарних дисципліноцінювати сутнісно-змістовне наповнення 

новітніх наукових парадигм, еволюцію і закономірності розвитку науки і 

педагогічного знання; 

- вміти оцінювати здобутки та вразливості основних наукових шкіл 

та парадигм соціології освіти;   

- мати чітке уявлення про структуру освіти як соціальний інститут; 

- вміти обґрунтовувати взаємозв’язок між освітою, вихованням та 

культурою у праксіологічній площині; 

- обґрунтовувати найбільш ефективні види соціальної взаємодії в 

освіті в залежності від загального соціально-економічного, політичного та 

культурно-духовного контексту;  

- володіти навичками проведення соціологічних досліджень. 

 

Перелік компетентностей, що забезпечує навчальна дисципліна: 

ЗК2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК8. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Соціологія освіти» 

здобувачі вищої освіти повинні: 

РН6. Розробляти та реалізовувати інноваційні й дослідницькі проєкти у 

сфері освіти/педагогіки та міждисциплінарного рівня із дотриманням 

правових, соціальних, економічних, етичних норм. 

РН9. Здійснювати пошук необхідної інформації з освітніх/педагогічних 

наук у друкованих, електронних та інших джерелах, аналізувати, 

систематизувати її, оцінюючи достовірність та релевантність.  

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1. Історія соціології освіти  та її об’єкт, предмет і 

основні поняття 

Тема 1. Соціологія освіти як галузь соціологічної науки  

Виникнення терміна соціологія та роль в цьому процесі О. Конта. Три 

рівні соціології та місце у цій структурі соціології освіти. Передумови 

виникнення соціології як науки (соціально-економічні, наукові). Функції 

освіти (Г. Спенсер, Е. Дюркгейм). Освіта як організація (М. Вебер). Освіта – 
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як інститут соціалізації (Т. Парсонс). Протистояння системного і 

конфліктологічного підходу (Р. Дарендорф). Сутність соціології освіти, її 

об’єкт і предмет. Вплив освіти на соціальну мобільність. Аналіз нерівності 

освітніх можливостей. Два основних підходи до соціології освіти: 

інституціональний, соціокультурний. Методи соціології освіти. Теоретична, 

прикладна та експериментальна соціологія освіти. Специфічні завдання 

соціології освіти. 

 

Тема 2. Основні етапи та напрямки розвитку соціології освіти. 

Е. Дюркгейм як теоретик соціології освіти. Освіта як форма колективної 

свідомості. Освіта як соціальний інститут та її залежність від соціально-

економічних умов суспільства. Соціальні функції освіти. М. Вебер та аналіз 

освіти як соціальної системи. Поняття «культурного статусу». П. Наторп та 

соціальна педагогіка. Соціальні детермінанти освіти. Виховання у дусі 

спільності. Духовно-моральна складова освіти. Л.Уорд – освіта – інструмент 

соціального прогресу. Критерій якості освіти – суспільна користь. Динамічні 

принципи соціального прогресу. Дж. Дьюї та прагматична концепція освіти. 

Суть освіти та виховання – сприяння самореалізації особистості. Глобальна 

криза освіти 1960-70-х рр. Сучасні тенденції соціології освіти: європейська 

(французька) та американська. Вітчизняна школа соціології освіти. 

 

Тема 3. Основні наукові школи соціології освіти.  

Моралістичний напрям соціології освіти (Дж. Пейн, Л. Уорд, Дж. Дьюї). 

Освіта як основний чинник вирішення соціальних проблем. 

Інституціональний підхід (Дж. Сирьямаки, Дж. Дьюї) та питання 

взаємозв’язку освіти та інших соціальних інститутів. Функціональне 

розуміння освіти (Е. Дюркгейм, Ф. Браун, Ф. Трешер, У. Уоллер, Д. 

Прескотт,Т. Парсонс, Р. Мертон). П. Сорокін та концепція професіональної 

стратифікації. Конфліктологічний напрям (Г. Зіммель, Т. Веблен) де освіта 

постає як механізм соціальної диференціації. 

 

Тема 4. Сучасні проблеми соціології освіти. 

Питання взаємозв’язку освіти та глобалізації. Розмиття національних 

освітніх кордонів у середині 1970-х рр. Реорганізація освітньої політики на 

залучення транснаціональних інвестицій. Вплив наднаціональних політико-

економічних чинників на освіту. Глобальні стандарти і універсальні цінності 

в освіті. Освіта та її стратифікація. Професійні ієрархії і моделі соціальної 

мобільності. Крос-національні диференціації та освітня нерівність. Соціальні 

та соціокультурні бар’єри в освіті. Прозорість і точність оцінки якості освіти 

у глобальному, регіональному та національному вимірах. 
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Змістовний модуль 2. Освіта як соціальне явище 

 

Тема 5. Освіта як феномен культури та соціальний інститут 

Сутність освіти як явища культури. Взаємозв’язок динаміки культури та 

еволюції освітянської діяльності. Система освіти як культурний посередник. 

Поняття «ідеал освіченості». Історична конкретність та мінливість цього 

поняття. Поняття «парадигма», «освітня парадигма». Освіта як особливий 

тип людської діяльності та соціальний інститут. Особливості взаємодії освіти 

з  іншими інститутами суспільства (держава, сім’я, релігія, наука). 

Особливості соціальних відносин у сфері освіти. 

Тема 6. Основні проблеми сучасної філософії освіти 

Філософські концепції освіти. Основні напрямки розвитку філософії 

освіти. Філософія як теоретична основа світогляду. Специфіка філософського 

знання. Філософська освіта. Поняття іманентного та трансцендентного як 

специфічний спосіб упорядкування картини світу. Релігія і філософія в 

пошуках першооснов буття. Світогляд людини і її самоактуалізація як 

проблема філософії освіти.   

Антропологія освіти. Аксіологія освіти. Наука і освіта в сучасному 

інформаційному суспільстві. Постмодернізм і класична філософія освіти. 

Нові концептуальні парадигми філософії світи.  

Тема 7. Соціальна взаємодія у сфері освіти 

Ознаки взаємодії: предметність, ситуативність, експлекування,  

рефлективна багатозначність. Соціальний механізм взаємодії. Теорія 

соціального обміну, де виграш рівномірно розподіляється між учасниками 

(Дж. Хоманс, П. Блау). Теорія раціонального вибору, де соціальна взаємодія 

– процес координації дій людей (Дж. Коулмен). Парадигма символічного 

інтеракціонізму як узгодження дій через трансформацію і динаміку їхнього 

значення (Д.Мід, Г. Блумер, І. Гоффман). Феноменологічна соціологія, де ми 

надаємо власний смисл діям інших людей (А. Шюц, Т. Лукман, Г. 

Гарфінкель). 

Тема 8. Стратегічні дослідження у сфері освіти 

Сутність соціологічного дослідження. Методичний та процедурний рівні 

дослідження. Три типу досліджень: розвідувальне, описове, аналітичне. 

Масштаби та етапи соціологічних досліджень. Методи збору емпіричних 

даних (опитування, спостереження, аналіз документів). Основні напрями 

соціологічних досліджень в освіті (стан та перспективи освіти, фактори 

підвищення мотивації навчання, становлення і розвиток освітніх систем). 

Вітчизняні соціологічні дослідження у сфері освіти. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 
Н

о
м

ер
 

ти
ж

н
я
 

Вид занять 
Тема заняття або завдання 

на самостійну роботу 

Кількість  

годин Балів 

(max) лк. лаб. пр. СР 

Змістовний модуль 1 

«Історія соціології освіти  та її об’єкт, предмет і основні поняття» 

1 Лекція 1 Соціологія освіти як 

галузь соціологічної науки     

2    2 

Практичне 

заняття 1 

Основні етапи та 

напрямки розвитку 

соціології освіти.  

  2  11 

Самостійна 

робота 1 

Освіта як об’єкт 

полідисциплінарного 

вивчення  

   18 4 

2 Лекція 2 Основні наукові школи 

соціології освіти.  

2    2 

 Практичне 

заняття 2 

Сучасні проблеми 

соціології освіти.  

  2  11 

 Самостійна 

робота 2  

Самоосвіта як парадигма 

освіти ХХІ століття. 

   19 5 

Всього за змістовний модуль 1 – 45 год. 4 - 4 37 35 

Змістовний модуль 2 

«Освіта як соціальне явище» 

3 Лекція 3 Освіта як соціальний 

інститут. 

2    2 

Практичне 

заняття 3 

Освіта, виховання та 

культура: історія та 

сучасність. 

  2  11 

Самостійна 

робота 3 

Вплив освіти і культури 

на розвиток суспільства  

   18 4 

4 Лекція 4 Соціальна взаємодія у 

сфері освіти. 

2    2 

Практичне 

заняття 4 

Стратегічні дослідження у 

сфері освіти 

  2  11 

Самостійна 

робота 4 

Основні проблеми 

соціології освіти в 

Україні.  

   19 5 

Всього за змістовний модуль 2 – 45 год. 4 - 4 37 35 

Залік 30 

Всього з навчальної дисципліни – 90 год. 100 

 

Поточний контроль – протягом кожного практичного заняття (до 11 балів). 



8 
 

 
 

Контроль самостійної роботи – протягом кожного заняття (СР 1 – 4 бали, СР 

2 – 5 балів, СР 3 – 4 балів, СР 4 – 5 бали). 

Підсумковий контроль – залік (30 балів). 

 

 

5. Теми лекцій 

 

Тема 1. Соціологія освіти як галузь соціологічної науки      

1. Соціологія як наука. Ідеї засновників нового наукового напряму.  

2. Соціологія освіти, передумови виникнення. 

3. Сутність соціології освіти, її об’єкт і предмет.  

4. Теоретична, прикладна та експериментальна соціологія освіти.  

 

Тема 2. Основні наукові школи соціології освіти.   

1. Моралістичний напрям соціології освіти (Дж. Пейн, Л. Уорд, Дж. 

Дьюї).    

2. Інституціональний підхід (Дж. Сирьямаки, Дж. Дьюї). 

3. Функціональне розуміння освіти (Е. Дюркгейм, Ф. Браун, Ф. Трешер, 

У. Уоллер, Д. Прескотт,Т. Парсонс, Р. Мертон).  

4. Конфліктологічний напрям (Г. Зіммель, Т. Веблен).   

 

Тема 3. Освіта як соціальний інститут.  

1. Ознаки освіти як соціального інституту.    

2. Суспільні функції системи освіти.    

        3. Освіта в Україні: оцінка, проблеми, тенденції, перспективи.  

Тема 4. Соціальна взаємодія в системі освіти.  

1. Соціальний механізм взаємодії.    

2. Теорія соціального обміну.   

3. Стратегія раціонального вибору.   

4. Парадигма символічного інтеракціонізму.  

 

 

 

6. Теми та зміст семінарських/практичних занять 

 

Тема 1. Основні етапи та напрямки розвитку соціології освіти.   

1. Е. Дюркгейм як теоретик соціології освіти.      

2. Соціальні функції освіти.    

3. Критерії якості освіти.   

 

 

Тема 2. Сучасні проблеми соціології освіти.   
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1. Питання взаємозв’язку освіти та глобалізації.       

2. Глобальні стандарти і універсальні цінності в освіті.   

3. Професійні ієрархії і моделі соціальної мобільності.    

4. Соціальні та соціокультурні бар’єри в освіті. 

 

Тема 3. Освіта, виховання та культура: історія та сучасність.  

1. Соціокультурний підхід у соціології освіти.      

2. Розвиток освіти та тип культури.      

3. Рівні взаємодії освіти і культури.   

4. Основні моделі освіти. 

 

Тема 4. Стратегічні дослідження у сфері освіти.  

1. Сутність соціологічного дослідження.      

2. Типи соціологічних досліджень.   

3. Методи збору емпіричних даних.   

4. Вітчизняні соціологічні дослідження у сфері освіти.  

 

7. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для здобувачів: 

1. Підготовка до контрольних заходів – 30 год. 

2. Опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях 

– 44 год., з них на виконання індивідуальних дослідницьких завдань – 28 год. 

Усього 74 год. 

Індивідуально-дослідницькі завдання у межах самостійної роботи 

спрямовані на формування і розвиток практичних умінь підготовки 

публікацій, доповідей та проєктів з актуальних проблем аудиту і оцінювання 

управлінської діяльності. 

Результати опанування відповідного матеріалу перевіряються під час 

усного опитування, модульного і підсумкового (екзамен) контролю знань. 

Перелік тем для самостійного опрацювання: 

1. Освіта як об’єкт полідисциплінарного вивчення.  

2. Самоосвіта як парадигма освіти ХХІ століття. 

3. Вплив освіти і культури на розвиток суспільства. 

4. Основні проблеми соціології освіти в Україні.  

 

8. Перелік питань до заліку з дисципліни 

 

1. Підходи до вивчення освіти (педагогічний, філософський, 

економічний, соціологічний.  
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2. Міждисциплінарне вивчення освіти в межах різних наукових 

підходів.  

3. Перетворююча функція соціології освіти  

4. Особливості об’єкта і предмета соціології освіти.  

5. Зв’язок соціології освіти з іншими науками.  

6. Специфіка соціології освіти.  

7. Актуальні проблеми соціології освіти 

8. Соціологія і освітнє знання.  

9. Соціологія в освітньому закладі.  

10.  Е.Дюркгейм та його праці «Педагогіка та соціологія» і «Моральна 

освіта». 

11. Соціології освіти у працях американських учених Л. Уорда 

«Динамічна соціологія» та Дж. Дьюї «Школа та суспільство». 

12. Метод пізнання соціологією освіти суті соціальних процесів і явищ.  

13. Соціально-економічні й наукові передумови соціології освіти.  

14. Трактування освіти в позитивістській і натуралістичній соціології.  

15.  Освіта як цінність. Державно-суспільна та особистісна цінність 

освіти.  

16. Проблеми освіти у творчості представників психологічного 

напрямку і класичної німецької соціології.  

17. Погляди П. Сорокіна на освіту і школу як соціальний інститут.  

18. Соціологічні ідеї освіти в роботах К. Мангейма.  

19. Обґрунтування технологій процесу освіти.  

20. Предметне поле зарубіжної соціології освіти в середині ХХ ст.  

21. Проблеми освіти в зарубіжних підручниках із соціології.  

22.  Орієнтації соціології знання. М. Шелер і К. Мангейм про її 

проблеми.  

23. Соціологія освіти і соціологія знання: пошук їх взаємодії у 

творчості П. Бергера і Т. Лукмана.  

24. Освіта як складний соціальний феномен.  

25. Критерії ефективності аналізу документів. 

26. Основні поняття соціології освіти. 

27. Освіта як основний чинник вирішення соціальних проблем. 

28. П. Сорокін та концепція професіональної стратифікації. 

29. Система освіти як предмет спеціального аналізу.  

30. Загальна характеристика освітніх ступенів.  

31. Поняття і функції освіти як соціального інституту.  

32. Порівняння інституційного й системного підходів до освіти.  

33. Криза освіти як соціального інституту і шляхи виходу з нього.  

34.  Освіта та її стратифікація. 

35. Функціональні підсистеми системи освіти   

36.  Парадигми освіти: педагогічні уявлення.  
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37. Зміст освіти як детермінанта освітніх парадигм.  

38. Особистісний підхід (І.Кант, М. Хайдегер) і саморозвиток людини. 

39. Особливості теорії соціального обміну 

40. Масштаби та етапи соціологічних досліджень 

41. Від освіти до самоосвіти: на зустріч новій парадигмі.  

42. Підходи до вивчення самоосвіти.  

43. Самоосвіта як соціальний феномен: поняття, функції, види, 

проблеми вивчення.  

44. Типи і види навчальних закладів, їх характеристики з точки зору 

реалізації соціологічних підходів пізнання.  

45. Професійна освіта як предмет вивчення.  

46. Загальна характеристика основних параметрів кадрового потенціалу 

системи освіти.  

47. Історичні передумови трансформації вітчизняного освітнього 

корпусу.  

48. Об’єктивні суспільні фактори генезису й розвитку освіти.  

49. Закономірності розвитку інституту освіти.  

50. Багатоманітність моделей управління освітою.  

 

 

 9. Методи навчання 

Навчання не залежно від форми викладання (очна чи дистанційна) 

передбачає використання словесних (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), 

наочних (ілюстрація, демонстрація, спостереження) та практичних 

(практична робота, тренувальні і творчі вправи) методів навчання.  

Під час лекційних занять використовуються презентації, які поєднують 

словесні та наочні методи навчання, що дає можливість здобувачам вищої 

освіти акумулювати знання.  

Під час практичних занять застосовуються словесні та практичні 

методи навчання, які спрямовані на формування у здобувачів вищої освіти 

здібностей пізнання, а саме: дискусії, індивідуальна та командна форма 

роботи, кейси.   

Самостійна робота базується на наочних та практичних методах 

навчання і направлена на самостійне оволодіння здобувачами вищої освіти 

знаннями за темами навчальної дисципліни. 
 

10. Система оцінювання навчальних досягнень 

Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою за видами 

навчальної діяльності. 
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Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Відвідування лекцій 8 

Участь у практичних заняттях (виступи, проблемні 

ситуації) 
44 

Самостійна робота (аналіз інформаційних джерел, 

підготовка повідомлень, опрацювання спеціальної 

літератури) 

18 

Залік  30 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною 

шкалою 

90 - 100 А відмінно 

82 - 89 В 
добре 

74 - 81 С 

64 - 73 D 
задовільно 

60 - 63 E 

35 - 59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

0 - 34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

11. Методичне забезпечення  

1. Методичні рекомендації до практичних робіт за навчальною 

дисципліною «Філософія освіти» (електронне видання, що знаходиться в 

репозитарії). 

2. Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої 

освіти за навчальною дисципліною «Філософія освіти» (електронне видання, 

що знаходиться в репозитарії). 

 

12. Рекомендована література 

Основна: 

1. Горлач Н.Л, Кремень В.М. Соціологія. Підручник.  К: Центр 

навчальної літератури. 2019.  808 с. 
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2. Закон України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII – 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text 

3. Закон України «Про професійну (професійно-технічну) освіту»   від 

10 лютого 1998 р. № № 103/98-ВР – [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80#Text 

4. Купрій Т.Г. Соціологія освіти. Київ: Логос, 2014. 304 с. 

5. Лукашевич М. П., Туленков М. В. Соціологія. Загальний курс: 

Підручник. 2-е вид. К.: Каравела, 2019. 456 с.  

6. Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в 

Україні. Нац. акад. пед. наук України ; [редкол.: В. Г. Кремень (голова), В. І. 

Луговий (заст.голови), А. М. Гуржій (заст. голови), О. Я. Савченко (заст. 

голови)] ; за заг. ред. В. Г. Кременя. Київ : Педагогічна думка, 2016. 448 с. 

7. Пилипенко В. Соціальний діалог і трансформаційні зміни в Україні.  

К.: Ін-т соціології НАН України, 2018. 184 с.  

8. Указ Президента України  «Про пріоритетні заходи щодо розвитку 

професійної (професійно-технічної) освіти» від 30 березня 2021 р. 

№130/2021. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

https://www.president.gov.ua/documents/1302021-38149 

 

  Допоміжна: 

9.   Реформа освіти в Україні. Інформаційно-аналітичне забезпечення : 

збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

(наукове електронне видання), 15 жовтня 2020 р. Київ : ДНУ «Інститут 

освітньої аналітики», 2020. 340 с.  

10.  Річний звіт Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти / За заг. ред. С. Квіта та О. Єременко. К. : Національне агентство із 

забезпечення якості вищої освіти, 2021. 364 с. 

11.  Dworkin G., Ballantine J., Antikainen A, Barbosa M., Konstantinovskiy 

D.,  Saha L., Essack S., Chang J., Vryonides M., Teodoro A. The sociology of 

education Sociopedia.isa, DOI: 10.1177/2056846013122 
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