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1. Інформація про викладача 

Прізвище, ім'я, по батькові: Мандрагеля Володимир Андрійович 

Науковий ступінь 

(спеціальність): 

Доктор філософських наук за спеціальністю 

09.00.03 «Соціальна філософія та філософія 

історії» 

Вчене звання 

(спеціальність): 

Професор кафедри національної безпеки 

Посада: Професор кафедри методики професійної освіти 

та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

Національної академії  педагогічних наук 

України 

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0807-5309 

Профіль: https://scholar.google.com.ua/citations?user=JI2Rus

wAAAAJ&hl=uk  

e-mail: mandra09@gmail.com  

Контактний телефон: +38067 -245-14-34 

 

2. Інформація про курс навчальної дисципліни 

Кредити ЕКТС: 3 

Лекції: 8 

Лабораторні заняття: - 

Практичні заняття: 8 

Самостійна робота: 74 

Курсова робота: - 

Вид контролю: залік 

Мова викладання: Українська, англійська 

Форма викладання: очна / дистанційна (з використанням репозитарію та 

дистанційного програмного ресурсу Teams )  

 

3. Інформація про доступність в мережі  

Профіль навчальної  

дисципліни 

-   

Репозитарій навчальної 

дисципліни: 

Доступ надається в індивідуальному порядку 

Консультації: Онлайн-консультації  

за попередньою домовленістю: 

(Viber: +38067-245-14-34) 

в робочі дні з 9.30 до 17.30 

 

 

 

 

http://orcid.org/0000-0003-0807-5309
https://scholar.google.com.ua/citations?user=JI2RuswAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=JI2RuswAAAAJ&hl=uk
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4. Перелік компетентностей та результатів навчання,  

що забезпечує навчальна дисципліна 

Компетентності: 

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. 

Програмні результати навчання, досягнення яких забезпечує навчальна 

дисципліна: 

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.  

 

5. Методи навчання 

Навчання, незалежно від форми викладання (в аудиторії чи он-лайн / 

дистанційному режимах), 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 ефективно засвоювати нові знання. 

Під час практичних занять застосовуються словесні та практичні методи 

навчання, які спрямовані на формування у здобувачів вищої освіти навичок 

оволодіння новітніх епістемологічних методів у різних формах організації 

занять, а саме: дискусії, індивідуальна та командна форма роботи, кейси. 

Самостійна робота базується на наочних та практичних методах навчання 

і спрямована на самостійне оволодіння здобувачами вищої освіти знаннями, 

навичками та вміннями за темами навчальної дисципліни.  

 

6. 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; 
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аналізувати соціальні відносини у сфері освіти та процеси розвитку суб'єктів 

освітньої діяльності  

Завданням вивчення навчальної дисципліни є формування у здобувачів 

вищої освіти компетентностей зазначених в пункті 4 цього силабусу. 

 

7. Міждисциплінарні зв'язки 

Перелік дисциплін, вивчення яких має передувати навчальній дисципліні 

(пререквізити): Філософія освіти.  

Перелік дисциплін, які мають вивчатися одночасно або безпосередньо 

після вивчення навчальної дисципліні (кореквізити): Системний підхід у вищій 

освіті, Методологія і методи науково-педагогічних досліджень. 

 

8. Зміст 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 – 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). 
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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. 

 

Змістовний модуль 2. Освіта як соціальне явище 

Тема 5. Освіта як соціальний інститут 

Ознаки освіти як соціального інституту. Компоненти діяльності 

соціального інституту освіти: суб'єкт діяльності (педагог); об'єкт, на який 

спрямована активність суб'єкта (які навчаються); процес діяльності; засоби 

діяльності (засоби та методи впливу на особистість). Структура системи освіти. 

Функціональні підсистеми системи освіти. Суспільні функції системи освіти. 

Функції системи освіти відповідно до сфер життєдіяльності (економічної, 

соціальної, культурної, політичної). Освіта в Україні: оцінка, проблеми, 

тенденції, перспективи.  

 

 

Тема 6. Освіта, виховання та культура: історія та сучасність 

Сутність соціокультурного підходу у соціології освіти. Мета освіти як 

нормативний ідеал для людини в суспільстві. Основа розвитку освіти – тип 

культури. Типи культур: постфігуративна; фігуративна; префігуративна. 

Інституціональний підхід, в основі якого етапи інституціолізації системи. 

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

взаємодії освіти і культури (соціум, конкретні соціальні інститути розвитку 

культури, навчальні дисципліни). Чотири основні моделі освіти (традиційна, 

раціоналістична, гуманістична, не інституціональна). Нові можливості 

дистанційної освіти.  

 

 

Тема 7. Соціальна взаємодія у сфері освіти 

Ознаки взаємодії: предметність, ситуативність, експлекування,  

рефлективна багатозначність. Соціальний механізм взаємодії. Теорія 
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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. 

 

9. Структура курсу та форма контролю знань 

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 
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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). 

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). 

 

 

10. Політика курсу навчальної дисципліни 

Політика щодо відвідування. Відвідування лекцій та практичних занять є 

обов’язковим. За відвідування 1 лекції / 1 практичного заняття нараховується 

1 бал. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 

навчання може відбуватись дистанційно із погодженням викладача, у цьому 

випадку за відвідування лекційних та практичних занять бали нараховуються за 

результатами тестування по темі лекції / практичного заняття.  

Політика щодо дедлайнів та перескладання. Роботи, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку 

(практичне заняття – 2 бали; самостійна робота – 3 бали). Перескладання 

модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування). 

Політика щодо академічної доброчесності. Усі письмові роботи 

перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними 

текстовими запозиченнями не більше 25 %. Списування під час підсумкового 

контролю та заліку заборонене (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв). 

Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 

тестування. При виявлені у матеріалах курсу помилок, у тому числі описок, 

некоректного подання ілюстрацій, тощо, здобувачі вищої освіти отримують 

заохочувальні бали – 0,2 бали за кожну помилку. Для цього необхідно на 

електронну адресу викладача надіслати наступну інформацію: назва документу 

в якому зроблено помилку, сторінка та абзац (номер таблиці / номер рисунку) 

де знаходиться ця помилка, опис помилки та вірний правопис / значення. За 

плагіат та некоректну поведінку, у тому числі запізнення) знімаються штрафні 

бали. За плагіат – 25 балів; некоректну поведінку від 0,2 балів до 5 балів 

включно. 

 



 
8 
 

10. Система оцінювання навчальних досягнень 

Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою по видам 

навчальної діяльності. 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Відвідування лекцій і практичних занять 8 

Участь у кейсах на практичних заняттях  44 

Самостійна робота (оформлення результатів кейсів з 

практичних занять, підготовка статей та тез доповідей, 

аналіз інформаційних джерел)  

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 
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