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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Таблиця 1
Найменування
показників
Денна форма
навчання
Кількість
годин/кредитів
120 / 4

ІНДЗ: немає

Галузь знань,
спеціальність,
освітня програма,
освітній ступінь

Характеристика навчальної
дисципліни

Вибіркова
Рік навчання 4
Семестр 8-ий
23 Соціальна робота, Лекції 22 год.
231 Соціальна
Практичні (семінарські) 20
робота,
год.
Соціальна робота
Самостійна робота 70 год.
Консультації 8 год.
Форма контролю: екзамен

2. АНОТАЦІЯ КУРСУ:
Мета дисципліни – з опорою на першоджерела, статистичні та
соціологічні матеріали поглибити соціологічні знання про особливості поколінь
та соціальні особливості вікових груп (діти, молодь, люди середнього віку, літні
люди \ люди третього віку), опанувати критичним аналізом вікових груп через
теорію соціального конструювання віку феномени «старіючого суспільства»,
ейджизму, ґендерно-вікових нерівностей розподілу праці у сучасних
суспільствах Європи та України, ключові дебати та результати останніх
досліджень з цієї проблематики.
Вікова соціологія аналізує соціальне конструюваня вікових статусів та ролей,
особливості дослідження вікових груп, вікові цикли в структурі життєвого
шляху особистості, особливості вікових нерівностей та стратифікації,
дослідження покоління та міжгенераційної мобільності, а також особливості
соціології дитинства, соціології молоді, соціологічні концепції зрілого віку,
дослідження "третього віку", ставлення до старіння та старості, соціальне
явище ейджеізму, інтерсексційність в аналізі віку, статі, етносу та класу. Творчі
завдання, індивідуальна та групова робота формує навички навчання в
парадигмі студентоцентрованої освіти.
3. КОМПЕТЕНЦІЇ
До кінця навчання студенти будуть компетентними у таких питаннях:

Здатність професійно й конструктивно вирішувати професійні завдання.
Абстрактно мислити, аналізувати, застосовувати знання у практичних
ситуаціях.
Розуміти предметну область та професійну діяльність.
Пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
Приймати обґрунтовані рішення, працювати в команді.
Демонструвати навички міжособистісної взаємодії.
Здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально відповідально і
свідомо.
Оцінювати соціально-політичні процеси, пов’язані з соціальним
розвитком держави.
Аналізувати психічні властивості, станів і процесів, процесів
становлення, розвитку та соціалізації особистості, розвитку соціальної групи і
громади.
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин/4кредити
ECTS.
5. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Таблиця 2
Тема

Кількість годин, відведених на:

Практ.
Консуль
Лекції (Семін.)
тації
роботи
Змістовий модуль І.
Тема 1. Вікова соціологія –
2
2
1
спеціальна соціологічна теорія
Тема 2. Вік, вікові групи та
2
2
1
соціальне конструювання
Тема 3. Покоління та
2
2
1
соціологічний аналіз поколінь
Тема 4. Вікові групи в аналізі
2
1
соціологічних даних
Тема 5. Інтерсекційність: вік,
2
2
гендер, клас, етнічність\раса в аналізі
соціальних нерівностей
Змістовий модуль ІІ.
Тема 6. Соціологія дитинства як
2
2
галузь соціології: предмет, об’єкт,

Сам.
роботи
7
7
7

7

7

мета, завдання.
Тема 7. Методи та процедури
соціологічних досліджень дітей та
підлітків
Тема 8. Молодь як об’єкт
соціологічного дослідження
Тема 9. Специфіка проведення
соціологічних досліджень молоді.
Тема 10. Соціологічні дослідження
«третього віку». Геронтологія як
наука про старість і старіння
Тема 11. «Старіння суспільств»:
соціальні особливості Європи та
України
Всього годин

2

2

1

7

2

2

2

2

1

7

2

2

1

7

2

2

1

7

22

20

8

70

7

6.ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
В процесі навчання студенти вивчають рекомендовану літературу,
виконують запропоновані навчальним курсом завдання. Даний розділ містить
контрольні запитання з допомогою яких відбувається самоконтроль на етапі
підготовки до практичних за яких відбувається самоконтроль на етапі підготовки до
семінарських занять.
Перевірка повноти і якості виконання завдань, виконаних в рамках
самостійної роботи, виконується в процесі семінарських занять, співбесідах,
індивідуальних консультацій.

1. Класифікації вікових груп в різних країнах.
2. Аріес Ф. і його концепція соціального конструювання віку.
3. Типи вікових структур населення по Зумдбергу.
4. Підліток в бізнесі: соціалізація або девіація?
5. Реалізація прав дітей на захист від економічної експлуатації.
6. Соціологічні теорії розвитку і соціалізації дитини.
7. Професійна і трудова соціалізація дітей.
8. Е. Еріксон та його концепція значення дитинства для життєвого шляху людини
9. Кон І. і його програма соціології дитинства.
10.Проблеми соціального розвитку молоді в умовах ризику.
11.Протестний потенціал молоді.
12.Підлітки і тінейджери: два підходи до визначення вікового періоду.
13.Гендерні відмінності стратегії подолання з життєвими труднощами.
14.Соціальний час пенсіонерів.
15.Люди похилого віку у сім'ї.

7.РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Поточний контроль
(мах = 40 балів)

Модульний
контроль
(мах = 60
балів)

Загальн
а
кількіст
ь балів

МОДУЛЬ І
МОДУЛЬ ІІ

Змістовий
модуль І
Тема 3

Тема 5

Тема 6

Тема 7

Тема 8

Тема 9

Тема 10

Тема 11

4

4

4

4

4

4

4

4

4

к./р. 3

Тема 2

4

к./р. 1

Тема 1

Змістовий
модуль ІІ

30

100

30

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ
Таблиця 3

Оцінка в балах
за всі види навчальної
діяльності
90 – 100
82 – 89

Оцінка
для екзамену
Відмінно
Дуже добре

75 - 81

Добре

67 -74
60 - 66

Задовільно
Достатньо

1 – 59

для заліку

Зараховано

Незараховано (з
можливістю повторного
складання)

Незадовільно

8. ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ
1. Вік як об'єкт наукового дослідження.
2. Соціальний вік.
3. Співвідношення процесів біологічного,
розвитку людини.
4. Соціальний статус груп різного віку.
5. Вікові цикли в структурі життєвого шляху.
6. Система вікової стратифікації.
7. Стратифікаційний підхід в соціології.

психічного,

соціального

8. Покоління як соціально-історичне явище. Співвіднесення понять
«когорта» і «покоління».
9. Причини вікового конфлікту.
10. Соціологія дитинства як галузь соціології: предмет, об'єкт, цілі,
завдання.
11. Сучасний статус дитини і його визначення в міжнародних правових
актах.
12. Сучасні підходи до періодизації дитинства.
13. Методи і процедури соціологічних досліджень дітей і підлітків.
14. Соціально-психологічні особливості дітей і підлітків і вибір методики
соціологічного дослідження.
15. Молодь як об’єкт соціологічного дослідження.
16. Молодь як соціальна роль і статус.
17. Основні концепції соціології молоді.
18. Молодь як феномен культури. Специфіка і елементи молодіжної
субкультури.
19. Специфіка проведення соціологічних досліджень молодіжного віку.
20. Основні орієнтири державної молодіжної політики і значення
соціологічного супроводу реалізації політики в російському суспільстві.
21. Соціологічні концепції зрілого віку.
22. Специфіка періоду дорослості в сучасному світі.
23. Люди похилого віку і їх соціальні проблеми як об'єкт соціологічних
досліджень.
24. Старіння як багатогранний процес взаємопов'язаних біологічних
психічних і соціальних змін особистості.
25. Соціальне явище ейджеізма.
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