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I. КОНЦЕПЦІЯ, МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ 
 

Соціологія освіти являє собою спеціальну соціологічну дисципліну, 

предметом якої виступає система освіти як соціальний інститут і 

одночасно особливий вид діяльності, соціальна цінність для 

особистості й суспільства. Соціологію освіти цікавлять не тільки 

сутність і структура освітніх інститутів, але і їх взаємовідносини з 

іншими соціальними підсистемами й суспільством у цілому. Звідси 

необхідність використання як засад соціологічного підходу до освіти 

не тільки інституційного, але й зовнішньоінституційного – 

соціокультурного й соціокомунікативного підходів. Саме з цих 

методологічних позицій побудовані структура та зміст цього курсу. 

Мета дисципліни: підготовка фахівців-соціологів, здатних 

вирішувати теоретичні та прикладні соціальні проблеми освіти. 

Завдання дисципліни: 

 розкрити роль і місце освіти в соціальному розвитку 

суспільства, у всіх сферах життєдіяльності, шляху включення молоді в 

соціальне управління та самоврядування; 

 формування у студентів соціологічного підходу до сфери освіти, 

наукового підходу до вивчення закономірностей становлення, 

розвитку й функціонування системи освіти та її елементів, практичних 

навичок соціологічного аналізу процесів, що відбуваються у сфері 

освіти, їх моделювання та прогнозування. 

Місце дисципліни в системі підготовки фахівців. Дисципліна 

спирається на знання, отримані студентами під час вивчення курсів 

«Загальна соціологічна теорія», «Методологія та методи соціологічних 

досліджень», «Соціологія особистості», та є однією з базових для 

викладання «Соціології управління», «Соціології громадської думки». 

Міждисциплінарні зв’язки. Вивчення проблем освіти складає 

предмет дослідження багатьох наук, у першу чергу соціогуманітарних. 

Тому соціологія освіти пов’язана не тільки з такими галузями 

соціології, як загальна соціологічна теорія і методологія та методи 

соціологічних досліджень, а також з іншими соціогуманітарними 

науками, такими як: педагогіка, економіка, психологія освіти, 

філософія освіти, правознавство. 

Вихідні компетенції студента, які повинні бути сформовані в 

результаті вивчення курсу, відповідають основним вимогам ОПП та 

ОКХ. Студенти після вивчення курсу «Соціологія освіти» повинні 

володіти знаннями з таких ключових питань: 

 об’єкт, предмет, основні поняття та історія соціології освіти; 

 освіта як соціальне явище; 

 



Соціологія освіти 

 

5 

 соціальні проблеми модернізації освіти на рубежі ХХ-ХХI 

століть; 

 поняття якості освіти та основні підходи до її емпіричного 

соціологічного дослідження. 

Після опрацювання курсу студенти повинні володіти вміннями й 

навичками соціологічного аналізу процесів, що відбуваються у сфері 

освіти, їх моделювання та прогнозування. 

 


