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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА  

Україна як нова незалежна держава вживає багато важливих заходів з 
метою входження до світової спільноти. Впроваджувані економічні та 
політичні реформи спричинили як інтернаціоналізацію університетів, 
так і зростання мобільності викладачів і студентів. Суспільство потребує 
щодалі більше спеціалістів, здатних працювати на міжнародному рівні. 

У цьому контексті останнім часом значення ділової англійської мови 
як засобу ділового спілкування надзвичайно підвищилось у сфері освіти 
в Україні.  

Курс іноземної ділової мови (англійської) для студентів-соціологів 
має на меті практичне оволодіння студентами системою англійської мо-
ви та нормативною базою її функціонування в комунікативно-
мовленнєвих ситуаціях у різних сферах професійної ді- 
яльності. 

Для вивчення у програмі підготовки магістрів передбачаються такі 
теми: галузеві соціологічні теорії, соціологія політики, еконо-мічна со-
ціологія, соціологія освіти.  

Мета вивчення курсу “Іноземна ділова мова (англійська)” магістрами 
спеціальності “Соціологія” — практично оволодіти фонетичною, лекси-
чною та граматичною системами англійської мови і нормативною базою 
її функціонування в комунікативно-мовленнєвих ситуаціях у майбутній 
професійній діяльності, а також якісно підготуватися до іншомовного 
спілкування на основі світового досвіду та рекомендацій Ради Європи. 

Практична та професійна мета курсу — сформувати у студентів 
уміння та навички вільного володіння всіма видами мовленнєвої діяль-
ності в межах програмної тематики, сформувати та розвивати у них мо-
вну, мовленнєву та соціокультурну іншомовну компетенцію. 

В основу курсу покладено принципи системності, комунікативної 
спрямованості навчання, порівняння рідної та іноземної мов. 

Засвоєння структури мови відбувається в типових комунікативних 
контекстах і основних видах мовленнєвої діяльності (аудіюванні, гово-
рінні, читанні, письмі). 

Дисципліну “Іноземна ділова мова (англійська)” студенти вивчають 
після опанування дисципліни “Іноземна мова (англійська)”. Таким чи-
ном, курс іноземної ділової мови передбачає використання здобутих під 
час вивчення попередньої навчальної дисципліни знань, умінь і навичок 
для їх подальшого вдосконалення й розвинення. 

 
 
Основні завдання курсу: 
• ознайомити майбутніх фахівців з новітніми досягненнями в соці-

ології; 
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• навчити студентів вільно орієнтуватися в сучасному інформацій-
ному потоці з метою вдосконалення набутих умінь і навичок;  

• удосконалювати комунікативні вміння і навички англійською мо-
вою при спілкуванні за професійними темами; 

• готувати майбутніх фахівців до наукової діяльності, продовження 
освіти у сфері соціології. 

У результаті вивчення курсу студенти повинні вміти: 
• вести бесіду-діалог проблемного характеру відповідно до програ-

мної тематики; 
• робити самостійні усні монологічні повідомлення англійською 

мовою за тематикою курсу; 
• реферувати (усно та письмово) оригінальні різностильові тексти; 
• здійснювати адекватний переклад текстів, що відповідають тема-

тиці та рівню складності курсу, з англійської мови на українську і 
навпаки. 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
вивчення дисципліни  

“ІНОЗЕМНА  ДІЛОВА  МОВА  (АНГЛІЙСЬКА)” 

№ 
пор. Назва теми 

1 Галузеві соціологічні теорії (Field Sociological Studies) 
2 Соціологія політики (Sociology of Politics) 
3 Економічна соціологія (Economic Sociology) 
4 Соціологія освіти (Sociology of Education) 
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ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ  
до вивчення дисципліни 

“ІНОЗЕМНА ДІЛОВА МОВА (АНГЛІЙСЬКА)” 

Тема  1 .  Галузеві соціологічні теорії (Field Sociological Studies) 

1. Соціологія і сучасний світ (Sociology and modern world). 
2. Соціологічні теорії (Theoretical orientations in sociology). 
3. Аксіоматичні теорії в соціології (Axiomatic Theories in Sociology)  

Література: а) основна [1; 3; 14–18; 20; 22]; 
б) додаткова [2; 4; 6; 7; 12; 16; 21–30]  

Тема  2 .  Соціологія політики (Sociology of Politics) 

1. Політична соціологія (Political Sociology).  
2. Влада і політика (Power and Politics).  
3. Інтелектуальна основа (The Intellectual Background). 
4. Бюрократія і демократія: Вебер і Майклз (Bureaucracy and Democracy: 

Weber and Michels).  
5. Влада (Power).  
6. Політика (Politics).  
7. Державна влада. Суверенітет (State Power. Sovereignty).  
8. Розвиток національної держави (Evolution of the Nation-State).  
9. Племена і часткова влада (Tribalism and Fragmented Powers). 

10. Держава (State). 
11. Характеристика держави (Characteristics of States).  
12. Теорії лідерства (Theories of Leadership).  
13. Критика бюрократії (Critique of bureaucracy).  
14. Модель демократичного лідерства (Democratic Leadership Model).  
15. Владна еліта (Power Elite).  
16. Основні напрями розвитку української держави. 
17. (Main tendencies of Ukrainian society development).  
18. Особистість і демократія (Personality and Democracy).  
19. Українська політика і суспільство (Ukrainian Politics and Society). 
20. Політична реклама (Political Advertisement). 

Література: а) основна [1; 3; 13–18; 20; 22]; 
б) додаткова [2; 4; 6; 7; 12; 16; 21–30]  
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Тема  3 .  Економічна соціологія (Economic Sociology) 

1. Соціологія та економіка (Sociology and Economics).  
2. Сучасні економічні системи (Modern Economic Systems).  
3. Економіка (The Economy).  
4. Технологія, робота та економіка (Technology, Work, and the Econ-

omy).  
5. Держава і капітал (The State and Capital).  
6. Робота і продукція (Work and Production).  
7. Робота і економіка (Work and the Economy).  
8. Основні напрями української економіки (Main Tendencies of Ukrain-

ian Economics).  
9. Економічна криза і реформа в Україні (Economic Crisis and Reform 

in Ukraine).  
Література: а) основна [1; 3; 10; 13–18; 20; 22]; 

б) додаткова [2; 4; 6; 7; 12; 16; 21–30]  

Тема  4 .  Соціологія освіти (Sociology of Education) 

1. Соціологія освіти (Sociology of Education).  
2. Система освіти (The Educational System).  
3. Освіта і культура (Education and Cultural Tradition).  
4. Школа (School).  
5. Масова освіта (Mass Education).  
6. Освіта (Education). 
7. Елітна освіта і соціальна репродукція (Elite Education and Social Re-

production).  
8. Емпірична література (Empirical Literature).  
9. Мережа освіти і привілеї (Educational Networks and Privilege).  

10. Освіта в Хартфорді та в Україні (Education in Hartford and in 
Ukraine). 

11. Освіта. Погляд у майбутнє (Education. Challenge for the Future). 
Література: а) основна [1; 3; 11; 13–18; 20; 22]; 

б) додаткова [2; 4; 6; 7; 12; 16; 21–30]  

ВКАЗІВКИ  ДО  САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ  СТУДЕНТІВ 

Передбачається формування у студентів навичок самостійної роботи, 
що включає виконання домашніх завдань (читання, переклад і переказ 
тексту, лексико-граматичні вправи, письмовий переклад, підготовка по-
відомлень тощо); виконання контрольних робіт; індивідуальне прослу-
ховування аудіокасет; читання та розуміння англійської літератури в 
контексті сучасного життя і сфери соціології. 
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Особлива увага в самостійній роботі приділяється підготовці допові-
дей та рефератів англійською мовою, самостійному вивченню окремих 
питань тем курсу, огляду рекомендованої літератури англійською мо-
вою, перекладу з англійської та на англійську мову. 

ФОРМИ  ПОТОЧНОГО  ТА  ПІДСУМКОВОГО  КОНТРОЛЮ 

Поточний контроль знань здійснюється шляхом усного опитування 
вивчених тем курсу, усного та письмового перекладу з англійської мови 
на українську і навпаки. 

Підсумковий контроль знань здійснюється наприкінці семестру за 
умови наявності позитивних оцінок поточного контролю шляхом прове-
дення усного заліку/іспиту. 

Екзаменаційна картка складається з одного теоретичного і двох 
практичних завдань: 

• читання, переклад і переказ тексту відповідного напряму; 
• бесіда на запропоновану тему курсу; 
• переклад речень з української мови на англійську. 

ВИМОГИ  ДО  ІСПИТУ 

1. Прочитати, перекласти на українську мову та переказати 
оригінальний текст. Обсяг тексту — 2000–2500 друкованих знаків. 

2. Зробити усне повідомлення за однією з широкого спектру тем, ви-
вчених впродовж семестру. Монологічне висловлювання 
обов’язково повинно включати засвоєний протягом семестру лекси-
ко-граматичний матеріал, відповідати мовним нормам, бути логіч-
ним і послідовним. Обсяг — 10–15 речень.  

3. Усно перекласти речення з української мови на англійську (за тема-
тикою, визначеною для кожного етапу навчання). Обсяг перекла-
ду — 5 речень.  
Час на підготовку — 30 хвилин. 

ПИТАННЯ  ДЛЯ  ІСПИТУ 

1. Політична соціологія (Political Sociology).  
2. Влада і політика (Power and Politics).  
3. Бюрократія і демократія: Вебер і Майклз (Bureaucracy and Democracy: 

Weber and Michels).  
4. Влада. Державна влада. (Power. State Power).  
5. Суверенітет (The concept of Sovereignty).  
6. Політика (Politics).  
7. Розвиток національної держави (Evolution of the Nation-State).  
8. Держава (State). 
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9. Характеристика держави (Characteristics of States).  
10. Теорії лідерства (Theories of Leadership).  
11. Модель демократичного лідерства (The Democratic Leadership 

Model).  
12. Основні напрями розвитку Української держави (Main tenden-cies of 

Ukrainian society development).  
13. Особистість і демократія (Personality and Democracy).  
14. Українська політика і суспільство (Ukrainian Politics and Society). 
15. Політична реклама (Political Advertisement). 
16. Соціологія і економіка (Sociology and Economics).  
17. Сучасні економічні системи (Modern Economic Systems).  
18. Держава і капітал (The State and Capital).  
19. Робота і продукція (Work and Production).  
20. Робота і економіка (Work and the Economy).  
21. Основні напрями української економіки (Main Tendencies of Ukrain-

ian Economics).  
22. Економічна криза і реформа в Україні (Economic Crisis and Reform 

in Ukraine).  
23. Соціологія освіти (Sociology of Education).  
24. Система освіти (The Educational System).  
25. Освіта і культура (Education and Cultural Tradition).  
26. Масова освіта (Mass Education).  
27. Елітна освіта і соціальна репродукція (Elite Education and Social Re-

production).  
28. Мережа освіти і привілеї (Educational Networks and Privilege).  
29. Освіта в Україні (Education in Ukraine). 
30. Освіта. Погляд у майбутнє (Education. Challenge for the Future). 

ВКАЗІВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОГО  ЗАВДАННЯ 

Студенти заочної та дистанційної форм навчання виконують  
контрольне завдання. Оформлюють завдання в окремому зошиті, зазна-
чивши своє прізвище, ім’я та по батькові, індекс групи і варіант контро-
льного завдання.  

Варіант контрольного завдання студенти вибирають за останньою 
цифрою своєї залікової книжки (цифра “0” відповідає варіанту Х). 

Завдання слід виконувати чітким почерком або у друкованому вигля-
ді, залишаючи поля для зауважень і методичних вказівок викладача. По-
дають завдання для перевірки у встановлений викладачем термін. 

Одержавши перевірене завдання, студент повинен проаналізувати 
помилки і врахувати зауваження та рекомендації. Матеріал, в якому бу-
ло зроблено помилки, слід опрацювати ще раз і навести виправлений ва-
ріант завдання. 
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Перевірені контрольні завдання є навчальними документами, що 
зберігаються до закінчення терміну навчання. 

КОНТРОЛЬНІ  ЗАВДАННЯ 

Варіант І 

1. Перекладіть текст з англійської мови на українську і дайте 
відповіді на запитання. 

THE SCIENCE OF SOCIOLOGY 

Like other sciences, sociology is a public enterprise that uses agreedu-pon 
procedures for minimizing errors and bias in establishing empirical 
generalizations. The role of theory in science is to offer general explanations 
that lead scientists to pose meaningful questions: the role of research is to 
establish facts and test theories. 

All sociologists follow certain basic procedures in their research. Which 
particular method they employ depends on their interest and resources. Ex-
periments are most useful in studying limited, clearly defined questions. They 
enable a researcher to isolate independent and dependent variables (usually 
through the use of control and experimental groups). But the laboratory set-
ting mav produce artificial results. 

Surveys enable researchers to gather data on a large population and to 
quantify results for comparative purposes. But surveys measure only what 
people say they do and think, so the results mav be superficial. 

The field study allows a researcher to study behavior in its natural setting 
and to observe subtleties in attitudes and behavior. But onlv a small number 
of people can be studied by this method, and the researcher’s presence may 
affect what subjects say and do. 

Historical studies permit researchers to study rare, unpredictable, and 
long-term social phenomena, and to answer questions that depend on a par-
ticular social context. But collecting essential, accurate data mav be difficult. 

There have been three major theoretical orientations in sociology. Func-
tionalists view society as a cohesive system composed of interrelated parts. 
They seek to explain the various parts of a social system in terms of the con-
sequences (or functions) and to show how different parts are related to one 
another. Functionalists emphasize the need for social equilibrium and for 
consensus among members of a society. The main weakness of functionalism 
is its tendency to downplay the importance of power and social change. 

Conflict theorists view society as held together not by consensus but by 
constraint. They seek to understand who benefits from existing social ar-
rangements and how they maintain their position of power. These theorists 
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see conflict and change as inevitable (and often desirable) elements of social 
life. The main weakness of conflict theory is its failure to explain social cohe-
sion. 

Symbolic interactionists focus on the patterns of everyday behavior, on 
the process of social interaction, and on how people’s definition of a situation 
shapes their behavior. Symbolic interactions may study shared expectations, 
how people interpret their roles in the social drama, linguistic patterns, or un-
conscious knowledge. 

Reexamination of classic works by functionalist and conflict theorists 
has led to new interest in the impact of social structure on behavior and on the 
role social actors play in creating social structure. 

The relationship between theory and research is a dynamic one: Theories 
stimulate research, and research leads to new or amended theories. The  
research cycle promotes the continuous revision and rethinking of sociologi-
cal findings. 

Questions: 
1. What is the role of theory in science? 
2. How do sociologists employ methods in their research? 
3. What are the experiments most useful for? 
4. What do surveys enable researchers to? 
5. What does the field study allow a researcher? 
6. What do historical studies permit researchers to study? 
7. What are the differences between three major theoretical orientations in 

sociology? 

2. Перекладіть текст з української мови на англійську. 

1. Термiн “соцiологiя” походить вiд латинського слова sосiеtas 
(суспiльство) та грецького Iоgоs (слово, вчення). Цей термiн запровадив 
французький учений Огюст Конт наприкiнцi 30-х рокiв ХIX століття. 

2. Соціологія є науковим знанням про суспiльство. Це означає, що 
вона використовує наукові способи вивчення дійсності, а також методи і 
засоби, розроблювані у процесi еволюції наукового знання, становлення 
й розвитку різних природничих і суспільних наук. 

 
3. Соціологія відрізняється від інших наук про людину i суспіль-ство 

специфічним підходом, який визначає її предметну сферу. Сутність со-
ціологічного пiдходу полягає в тому, що соцiологiя спiввiдносить до-
слiджуванi суспiльнi явища зi станом суспiльства загалом, а також роз-
глядає мiсце кожного конкретного явища в системi суспiльних вiдносин 
i людських взаємодiй. 

4. Багатоманітні дефiнiцiї соцiологiї зводяться до того, що соціологія 
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визначається як наука про закономiрностi становлення, роз-витку i фун-
кціонування соціальних спільнот, про тi соціальні відносини i соціальні 
процеси, що відбуваються при взаємодії великих соціальних груп у сус-
пільстві. 

5. Об’єктом соціологічного пізнання є соціальна реальність, тобто 
повсякденне життя суспільства. 

6. Предмет соціології становлять рiзноманiтнi відносини і процеси, 
що відбуваються в суспільстві, а також закономірності виникнення і фу-
нкціонування соціальної реальності або соціального життя. Визначальна 
властивість предмета соціології полягає в тому, що він становить сукуп-
ність зв’язків i відносин у суспільстві, що називаються соціальними. 

7. Функції соціології зумовлюють основні обов’язки перед 
суспiльством, найважливiшу спрямованiсть i коло її дiяльностi. Найго-
ловнiшими функцiями соцiологiї є пiзнавальна, практична, теоретична, 
описова, iнформацiйна, прогностична, гуманiстична, iдеоло-гiчна і 
управлiнська. 

Варіант ІI 

1. Перекладіть текст з англійської мови на українську і дайте 
відповіді на запитання. 

MAIN TENDENCIES OF UKRAINIAN SOCIETY DEVELOPMENT  

Вased on the changes of public opinion, mass mood and social orienta-
tions of the population during the last years, we should state that economic re-
forms led to a gradual worsening of the subjective evaluation of the standard 
of living and the economic condition of people. Along with it, there has been 
a significant decrease of people’s support for the main tendencies related to 
market reforms. This means a low efficiency of economic policy, incapable of 
overcoming the social and economic crisis of transition period. 

 
Economic crisis is a serious pre-condition for forming an anti-democratic 

mood, raising distrust in democratic political institutions and legally elected 
legislative and executive power bodies. Social and political orientations of the 
population have changed too. The general tendency relates to a weakening 
support for democratic reforms of the political system and state sovereignty. 
However, still, there is support for a strategic course toward legal democratic 
state construction, though one can see more and more evidently that people 
lose faith in the possibility of such realization in the visible future. 
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Inefficiency of social policy is one of the most visible. Its results do not 
satisfy the majority of the population. This dissatisfaction becomes apparent 
in the lowering level of the general social condition and people’s worsening 
psychological state, in the growing pessimistic mood and in strengthening so-
cial estrangement. Social disintegration and the national separation process 
(developing during the last years) is a serious reason for a fundamental revi-
sion of economic and social policy principles. 

Sociological monitoring has revealed significant differences between 
evaluating statements and factological ones. These differences make it possi-
ble to claim, to some extent, “psychological dramatization” related to social 
and living conditions. It is inherent in people living under conditions of 
deeply transforming social structures and institutions. Further analysis of this 
aspect requires scientifically grounded indicators of objective social condi-
tions and corresponding subjective evaluation. Comparison according to fac-
tological data obtained in mass polls is not sufficient, because factological 
data from self-reports do not reflect objectively people’s social condition in 
full measure. 

 
Questions: 

1. What means a low efficiency of economic policy, incapable of overcom-
ing the social and economic crisis of transition period? 

2. What is economic crisis a serious pre-condition for? 
3. Inefficiency of what is one of the most visible? 
4. What is a serious reason for a fundamental revision of economic and so-

cial policy principles? 
5. Why the comparison according to factological data obtained in mass 

polls is not sufficient? 

2. Перекладіть текст з української мови на англійську. 

Соціологія розглядає певні проблеми, своєрідну сукупнiсть спе-
цифiчних понять та уявлень, використовує характерний для неї спосіб 
порушення питань і пошуки вiдповiдей на них. Усе це дає підстави для 
визначення сутності соціології як науки про суспільство. Рiзноманiтнi 
визначення соцiології зводяться до того, що соцiологiя загалом — це на-
ука, що вивчає вiдносини мiж групами людей, якi займають рiзне стано-
вище в суспiльствi, беруть неоднакову участь в економiчному, 
соцiальному, полiтичному i духовному життi, рiз-няться не лише рiвнем, 
а й джерелом доходiв, структурою споживання, способом, якiстю та 
стилем життя, а також структурою цiннiсних орiєнтирiв, мотивами i ти-
пом поведiнки. Групи людей, якi утворюють суспільство i якi вивчає 
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соцiологiя, називаються ще соцiальними спiльнотами. Це численнi 
соцiальнi утворення, якi часто налiчують тисячi або й мiльйони осiб. Їх 
ще можна назвати великими соцiальними групами. 

З огляду на викладене соцiологiю розумiють і як науку про зако-
номiрностi становлення, розвитку i функцiонування соцiальних 
спiльнот, про тi соцiальнi вiдносини i соцiальнi процеси, що відбувають-
ся при взаємодiї великих соцiальних груп у суспiльствi. 

Приділяючи особливу увагу вивченню соціальних фактів і явищ, со-
ціальних відносин і процесів, які відтворюються в суспільстві, соціоло-
гія посідає чільне місце серед інших суспільних наук — філософії, полі-
тології, історії тощо. Перевага соціології полягає в тому, що вона дає 
системний аналіз соціальних фактів і намагається отримати вірогідне, 
вільне від оцінок знання.  

Варіант ІII 

1. Перекладіть текст з англійської мови на українську і дайте 
відповіді на запитання. 

CULTURE 

Because humans adapt to their environments through learning, not by 
means of instincts, culture is vital to our species. A people’s culture is their 
entire design for living, transmitted from generation to generation through 
learning. The basic elements of culture are: beliefs (shared ideas about how 
the world operates), values (shared standards), norms (rules for behavior), 
technology (knowledge and techniques for creating material objects), symbols 
(which express or evoke cultural meanings), and language (shared symbols 
and rules for combining them in meaningful ways). Language shapes the wav 
we perceive the world, as well as the way we communicate our perceptions 
(the Sapir-Whorf hypothesis). All cultures have the same basic elements, but 
the differences among them can be vast. 

A person who enters an unfamiliar cultural setting often experiences cul-
ture shock. One reason for the difficulty people have in adjusting to other cul-
tures is ethnocentrism, the widespread belief that one’s own culture is vastly 
superior to all others. The opposite of ethnocentrism is cultural relativism. 

The integration of the varied and complex elements of culture is never 
perfect, so usually there is a gap between a people’s ideal culture and their 
real culture. Real culture consists of patterned evasions of the ideal culture’s 
norms, evasions that are accepted by most members of society. A subculture 
is a set of understandings and behaviors that distinguishes members of a re-
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gional, occupational, ethnic, or other group from other members of society. 
Functionalists see culture as maintaining the social system and meeting 

basic human needs. A branch of functionalism, cultural ecology, sees beliefs 
and practices as adaptations to the physical environment. Conflict theorists 
may view culture as serving the needs of the elite, or as a basis for revolution-
ary change. Some sociologists emphasize the power of culture over our 
thoughts and behavior; others emphasize the role we play in maintaining or 
changing culture. But most agree that we are both the products and producers 
of our culture. 

No culture is static. Major shifts in cultural patterns may be caused by 
changes in the natural environment, contact with other cultures, or discovery 
and invention. A cultural lag may result when adjustment to change is diffi-
cult. 

 
Questions: 

1. What are the basic elements of culture? 
2. When does a person experience culture shock? 
3. What is a subculture? 
4. How do functionalists see culture? 
5. How do conflict theorists see culture? 

2. Перекладіть текст з української мови на англійську. 

Дослiдження на базi наукової теорiї соцiального розвитку конкретно-
го стану соцiальних систем, соцiальних явищ зумовлює формування 
спецiального наукового знання — соцiологiчного. Залежно вiд цього ви-
значається i його об’єкт: суспiльство, соцієтальнi й соцiальнi системи, 
соцiальнi спiльноти, iнститути, процеси в їх конкретному станi та взає-
модiї. 

 
Суспiльство є найскладнiшою природничо-iсторичною соцiаль-ною 

системою. У найширшому розумiннi — це сукупнiсть iсторично утворе-
них форм спiльної дiяльностi людей, а в найвужчому — iсто-рично кон-
кретний тип соцiальної системи (наприклад, капiталiс-тичне 
суспiльство), певнi форми соцiальних вiдносин i соцiальних зв’язкiв. 

Соцiальна система — це явище або процес, що складається з певної 
сукупностi елементiв, якi перебувають у взаємозв’язках та відносинах i 
утворюють єдине цiле, здатне у взаємодiї iз зовнiшнiми умовами 
змiнювати власну структуру. Головними її елементами є соцiальнi 
спiльноти (класи, нацiї, професiйнi, демографiчнi, територiальнi, 
полiтичнi та iншi групи), кожна з яких — це складне утворення з певни-
ми внутрiшнiми зв’язками. Iстотними рисами будь-якої системи є 
цiлiснiсть i взаємозв’язок (інтеграція) усiх елементiв її структури.  
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Визначальними елементами соцiальної системи є люди та їхня 
дiяльнiсть у взаємодiї з iншими людьми, об’єднаними в рiзнi соцiальнi 
спiльноти (групи) в умовах певного соцiального середовища. У процесi 
цiєї взаємодiї соцiальне середовище систематично впливає на певного 
iндивiда так само, як і вiн впливає на інших iндивiдiв та середовище. У 
результатi ця спiльнота стає системою, цiлiснiстю з якостями, яких не 
має жодний iз включених у неї елементiв окремо. Завдяки iнтегральним 
якостям соцiальна система набуває повної самостiйностi щодо особис-
тостей, що входять у неї. Взаємодiя iндивiдів в умовах цього 
соцiального середовища становить систему, де поєднуються принципи 
автономії. Кожна така система розвивається за певними соцiальними за-
конами. 

Варіант ІV 

1. Перекладіть текст з англійської мови на українську і дайте 
відповіді на запитання. 

SOCIAL STRUCTURE 

Social structure refers to the regular, predictable, enduring patterns that 
organize everyday interaction, social relationships, societies, and relations 
among societies. 

Symbolic interactionists have focused on the patterns of everyday interac-
tion; on how people arrive at a shared definition of a situation, what strategies 
they use in the presentation of self, and the underlying norms of reciprocity. 

The structure of social relationships derives from shared assumptions 
about statuses (positions in society) and roles (cultural scripts for different 
positions). Members of a society are connected to one another not only 
through role sets but also through networks (webs of social contacts). 
Whereas participants in a network may have little in common, members of a 
group interact regularly and feel a common identity. Some groups are primary 
(small and intimate), some secondary (“cool” and instrumental). Roles, net-
works, and groups are the basic building blocks of social structure. 

The structure of society derives in part from population characteristics. In 
societies with small, homogeneous populations, social solidarity is based on 
similarity; in societies with large, heterogeneous populations, social solidarity 
depends on intergroup contacts and overlapping networks. Social institutions 
are the backbone of society. Each of the major institutions — the family, poli-
tics, economics, education, and religion — fills a specific need, but all are in-
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terrelated. 
Relations among societies have changed over the course of human history. 

The evolutionary perspective traces the emergence of different types of socie-
ties (hunter-gatherers, horticultural villages, agrarian states, and industrial na-
tions) to the impact of new technologies on social structure. The world sys-
tem approach focuses on the economic links among noncommunist nations, 
and their social consequences. 

 
Questions: 

1. What does social culture refer to? 
2. What have symbolic interactionists focused on? 
3. What does the structure of social relationships derive from? 
4. How do members of a group interact? 
5. How does the structure of society derive from population characte- 

ristics? 

2. Перекладіть текст з української мови на англійську. 

Соцiальна спiльнота — це реально iснуюча сукупнiсть iндивiдiв, що 
вирізняються вiдносною цiлiснiстю, спiльнiстю iнтересiв, близь-кiстю 
поглядів, вiрувань, суб’єктивних уявлень про цiлi й засоби виробничої, 
духовної та iнших видiв дiяльностi, якi є самостiйним суб’єктом 
iсторичної i соцiальної дiї, поведiнки. Такi спiльноти можуть рiзнитися 
кiлькiсним складом, тривалiстю iснування, якiстю зв’язкiв тощо. До 
найважливiших належать соцiальнi групи (в тому числi й нацiональнi), 
територiальнi й регiональнi спiльноти, колективи, сім’ї. Функцiонування 
і розвиток соцiальної спiльноти вiдбува-ються на основі соцiальних 
зв’язкiв i взаємодiї її елементiв-iндивiдiв. У соціальних дослiдженнях 
розрiзняють різні типи зв’язкiв: функ-цiональнi й розвитку (або гене-
тичнi), причиннi, структурнi та ін. 

Пiд соцiальним зв’язком зазвичай розумiють фактори, що зумовлю-
ють спiльну діяльність людей у певний час, у конкретних спiль-нотах 
для досягнення певних цiлей. Соцiальнi зв’язки встановлюються на три-
валий час незалежно вiд особистих якостей окремих осіб. Це зв’язки 
iндивiдів один з одним, а також їхнi зв’язки з явищами i процесами на-
вколишнього свiту, якi складаються у процесi їхньої практичної 
дiяльностi. Сутнiсть соцiальних зв’язкiв виявляється у змiстi й характерi 
дiяльностi людей, якi становлять певну соцiальну спiльноту. Розрізня-
ють зв’язки взаємодiї, контролю, вiд-носин, а також iнституцiональнi. 

Вихiдним моментом для формування соцiального зв’язку може бути 
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взаємодiя iндивiдiв або груп, якi утворюють соцiальну спiль-ноту для 
задоволення певних потреб. 

Варіант V 

1. Перекладіть текст з англійської мови на українську і дайте 
відповіді на запитання. 

RELIGION 

Religion is a set of institutionalized beliefs and practices that deal with the 
ultimate meaning of life. The basic elements of religion are: beliefs (which af-
firm the existence of a supernatural order); rituals (formal, stylized enact-
ments of beliefs); subjective experiences; and community. 

Sociologists have offered three different views of the relationship between 
society and religion. Durkheim saw religion as defining a realm of die sacred, 
as distinct from the profane. Using totemic religions as an example, he argued 
that all religions are a celebration of the social order. 

Marx saw religion as an instrument of oppression. Just as opium and other 
painkillers mask the symptoms of disease, he argued, so religions mask the 
symptoms of exploitation, lulling the masses into the false belief that the ex-
isting social order is just. 

Weber saw religion as an agent of social change. Using the Protestant 
Reformation as an example, he showed how religion might support a cultural 
revolution — in this case, the rise of capitalism. 

Sociologists distinguish among four types of religious organizations: the 
established church, the sect, the denomination, and the cult. All organized re-
ligions face a central dilemma: the process of institutio-nalization may alter or 
dilute the original doctrine, and so alienate true believers. 

The trend toward secularization (the removal of religious control over so-
cial life) in modern society is undeniable. But sociologists disagree as to what 
this trend means. Some are convinced that religion is in decline. Others see 
change as transformation. Bellah cites the civil religion in America as evi-
dence of the continuing importance of sacred symbols. 

The existence of many, mutually tolerant denominations in the United 
Stares is unique in the Western world. Polls show that faith in religious insti-
tutions remains high in the United States and that a majority of Americans 
hold traditional religious beliefs. Nevertheless, participation in organized re-
ligion has declined. One reason may be an increase in religious individualism.  

Surveying the recent history of religion, Wuthnow concludes that the 
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structure of religion in America has changed, and that the most important 
boundaries in religion today are between conservatives and liberals. 

 
Questions: 

1. What is religion? 
2. What relationship is between society and religion? 
3. What types of religious organizations do you know? 
4. Does the faith in religious institutions still remain high in the USА? 
5. What is the state of religion in Ukraine? 

2. Перекладіть текст з української мови на англійську. 

Важливе значення в соцiологiї мають такi поняття, як соцiальнi по-
треби та iнтереси. Вiдповiдно до значення для суспiльства, нацiй, класiв, 
соцiальних груп i особистостей потреби та iнтереси закрiплюються у ви-
глядi соцiальних норм і цiнностей. 

Соцiальними нормами (або загальними правилами) називаються 
встановленi суспiльством правила, що зумовлюють сталi форми 
соцiальної взаємодiї людей, здiйснюванi для досягнення поставлених 
перед органiзацiєю цiлей. Вони не лише визначають зумовлений спосiб 
поведiнки, схвалений як суспiльством загалом, так i його пiдсистемами, 
а й викликають у свiдомостi iндивiда рiшучi мотиви на користь цiєї по-
ведiнки. 

В основу соцiальних норм покладено передусiм потреби матерiальнi, 
зокрема матерiального виробництва, розподiлу, обмiну та споживання 
матерiальних благ суспiльства. Цi потреби викликають повторюванiсть 
соцiальних взаємозв’язкiв i потребують таких за- 
гальних правил, якi б давали змогу учасникам вiдповiдних соцi-альних 
вiдносин регулярно й цiлком визначеним способом вступати в цi взає-
модiї. Соцiальнi норми, таким чином, втiлюють певну мо-дель зазначе-
них взаємодiй, що дає iндивiдам змогу передбачати дiї iнших учасникiв 
суспiльних вiдносин i поводитись у вiдповiдний спосіб. З огляду на це 
соцiальна норма стає мірою поведiнки су-спiльства. 

У поведiнцi втiлюються й соцiальнi цiнностi. Соцiальнi цiнностi — 
це загальноприйнята в конкретнiй соцiальнiй системi сукупнiсть взірців, 
за допомогою яких люди спiввiдносять i опосередковують взаємодії, си-
стематизуючи соцiальний досвiд. Соцiальною цiннiстю може володiти 
будь-який об’єкт (матерiальний чи iдеаль-ний), якщо вiн є фокусом пра-
гнень, бажань груп чи окремих осiб. Цей об’єкт вiдповiдно оцiнюється й 
регулює поведiнку. Соцiальнi цiнностi iндивiда є мiрою оцiнювання 
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вчинкiв щодо конкретної системи цiнностей. 
Система норм, заборон і установок вiдтворює потребу будь-якої 

соцiальної структури в регулюваннi поведiнки iндивiдiв. Трансформацiя 
соцiальних норм i цiнностей через свiдомiсть iндивiда (осмислення) в 
його реальну дiю зумовлює спосiб взаємодiї iндивiда з iншими 
iндивiдами i соцiальним оточенням загалом. 

Варіант VI 

1. Перекладіть текст з англійської мови на українську і дайте 
відповіді на запитання. 

DEVIANCE AND SOCIAL CONTROL 

Deviance is a matter of social definition. What is considered deviant var-
ies not only from culture to culture, but also according to the actor, the situa-
tion, and the audience. Social control — the prevention and correction of de-
viance — depends on both formal and informal social controls. 

Whereas psychological theories of deviance focus on the reasons particu-
lar individuals commit particular deviant acts, sociological theories empha-
size the social conditions that allow or even encourage deviant behavior. Four 
theories of deviance are offered. The first emphasizes a break in the ties that 
bind individuals to society; the second, the ways in which social structure 
produces deviance; the third, the cultural transmission of deviant behavior 
and attitudes; the fourth, the consequences of labeling certain behavior and 
people as deviant. 

A crime is a violation of the law (and may or may not be considered devi-
ant by most members of a society). There are four basic types of crime: 
“common” (violent and property) crime, white-collar crime, organized crime, 
and crimes without victims. Although the public tends to focus on “common 
crime”, white-collar crime and victimless crime, both often connected to or-
ganized crime, cost the nation much more, in terms of lives as well as dollars. 

Analysis of the criminal justice system in the United States reveals that 
formal social controls operate in a selective way. Onlv about 50 percent of the 
crimes committed are reported to the police, and at each stage of the criminal 
justice process (arrest, trial, punishment) significantly fewer cases remain. 
Only a fraction of the people who commit crimes are ever imprisoned. 

 
Questions: 

1. How does deviant vary? 
2. What is social control? 
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3. What do psychological theories of deviance focus on?  
4. What do sociological theories emphasize? 
5. Which theories of deviance are offered? 
6. Which basic types of crime are there? 
7. How do formal social controls operate? 

2. Перекладіть текст з української мови на англійську. 

Система соцiологiчного знання має складну структурну будову. З од-
ного боку, це вiдображення складностi як об’єкта, так i предмета 
соцiологiї. При найширшому визначеннi виокремлюють двi пред-метнi 
зони: мiкро- i макрорiвень. Предметом мiкросоцiологiї є iндивiди, моти-
ви та акти поведiнки, той змiст, який люди вкладають у взаємодiю, тобто 
все, що створює i змiнює суспiльство. Макро-соцiологiя зосереджує ува-
гу на типових прикладах поведiнки, що є ключем до розумiння 
суспiльства в цiлому. Це структури, якi вклю-чають сiм’ю, релiгiю, 
полiтичний, економiчний устрій суспiльства тощо. 

З iншого боку, складнiсть структури соцiологiчного знання зумовле-
на особливостями виникнення та розвитку соцiології як науки. Адже ви-
никла вона в результатi конкретизацiї соцiальної фiлософiї, спецiалiзацiї 
та кооперацiї суспiльних наук i розвитку емпiричних соцiальних до-
слiджень. При цьому два основних напрями — теоретичний i 
емпiричний — розвивалися незалежно один вiд одного.  

У процесі розвитку соцiологiї теоретичний напрям, що базувався на 
соціальній фiлософiї i психологiї, утворився як загальносоцiо-логічний 
рiвень соцiологiчного знання, або як рiвень загальносоцiо-логiчних те-
орiй. На цьому рiвнi дослiджуються проблеми соцiально-фiлософського 
осмислення найзагальнiших питань розвитку і функ-цiонування 
суспiльства в цiлому та мiсця в ньому людини, а також гносеологiчні 
проблеми соцiологiї, питання побудови соцiальних структур та моделей 
соцiальних спiльнот i процесiв, розроблюються методи вивчення 
соцiальних процесiв і явищ тощо. 

Теоретичну соцiологiю становлять рiзноманiтнi концепцiї, що роз-
глядають сферу соцiального життя суспiльства як соцiальну систему, 
соцiальнi спiльноти, соцiальнi вiдносини, процеси, iнститути. 
Сцiологiчна теорiя охоплює причиннi зв’язки в розвитку соцiальних 
явищ, описує соцiальнi взаємозв’язки в загальному виглядi.  

На загальнотеоретичному рiвнi здiйснюється зв’язок соцiологiї з 
iншими науками та галузями наукового знання: фiлософiєю, iсторiєю, 
полiтологiєю, культурологiєю, економiкою, психологiєю, антропо-
логiєю, педагогiкою. 
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Варіант VII 

1. Перекладіть текст з англійської мови на українську і дайте 
відповіді на запитання. 

COLLECTIVE BEHAVIOUR AND SOCIAL MOVEMENTS 
There are two sociological approaches to the study of collective behavior. 

Functionalists see mass departures from convention as a short circuit in the 
social system, and emphasize the spontaneous and emotional aspects of all 
collective behavior. Collective action theorists emphasize the real grievances, 
rational choices, and organization underlying social movements and revolu-
tions in particular. 

Smelser’s functionalist theory holds that six preconditions must be met be-
fore people engage in collective behavior: structural conduciveness, structural 
strain, the emergence of a generalized belief about a source of threat, a pre-
cipitating incident, mobilization of participants for action, and a breakdown 
of social control.  

Riots are of particular interest to students of collective behavior. Popular 
theories of the 1960s ghetto uprisings emphasized characteristics of the riot-
ers (which were later disproved). Sociological theories emphasize group dy-
namics (the development of emergent norms) and changing social conditions 
(especially rising expectations and relative deprivation).  

A social movement differs from other forms of collective behavior in three 
ways: it is longer lasting, more purposeful and goal-oriented, and more struc-
tured. Collective action theory begins with the assumption that injustices are 
built into every social system and collective action is an ongoing feature of 
social life. According to Tilly, the development of a social movement de-
pends on collective interests, preexisting and/or new organizations, the mobi-
lization of a variety of resources, and above all, opportunity. The mobiliza-
tion of people with disabilities illustrates the importance of organization and 
rising expectations. In some cases social movements result in social change, 
but in others they may delay change by scoring symbolic victories or bv mo-
bilizing opposition.  

Revolutionary change calls attention to historical biases, which exist in all 
theories. 

 
Questions: 

1. Which sociological approaches to the study of collective behavior are 
there? 

2. Which preconditions must be met before people engage in collective  
behavior? 

3. How does a social movement differ from other forms of collective  
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behavior? 
4. What does the development of a social movement depend on? 
5. What do social movements result in? 

2. Перекладіть текст з української мови на англійську. 

Напрям конкретно-соцiологiчних (емпiричних) дослiджень зазнав 
значного розвитку. Починаючи з 20-х рокiв ХХ столiття емпiричнi до-
слідження відіграють дедалi бiльшу роль у розвитку системи 
соцiологiчного знання. Зокрема, удосконалювалася технiка 
соцiологiчних дослiджень, розширювалися можливостi практичного за-
стосування соцiологiї. У результатi утворився ще один рiвень 
соцiологiчних знань — емпiричний. 

Конкретно-соцiологiчнi (емпiричнi) дослiдження — це встановлення 
і узагальнення соцiальних фактiв за допомогою прямої або опосередко-
ваної реєстрацiї здiйснених подiй, характерних для досліджуваних 
соцiальних явищ, об’єктів i процесiв. Предмет аналiзу тут становлять 
подiї, вчинки, характеристики поведiнки людей, соцiальних груп, тобто 
вiдображення соцiальної реальностi у свiдомостi людей. 

Шляхом змiни й опису окремих фрагментiв реальної дiйсностi в пев-
ному чiтко визначеному просторово-часовому iнтервалi виникає мож-
ливiсть одержати обґрунтовані знання — соцiальнi факти. Такими фак-
тами можуть бути поведiнка iндивiдів або соцiальних груп і спільнот; 
продукти людської дiяльностi; цiннiснi орiєнтацiї, потреби, інтереси лю-
дей; вербальнi дiї (судження, думки, оцiнки). За допомогою певного 
комплексу методiв емпiричних досліджень (опитувань, спостережень, 
вивчення документiв, експериментiв) на цьому рiвнi здійснюється зби-
рання первинної соцiологiчної iнформацiї, а саме: численних фактiв, 
вiдомостей, думок членiв соцiальних груп, особистiсних даних тощо. 

Конкретно-соцiологiчне (емпiричне дослiдження є не просто збиран-
ням соціальних фактiв, що пiдтверджують (або спростовують) тi чи iншi 
теоретичні побудови й гiпотези. Це спецiальнi науковi процедури, якi за 
допомогою соцiологiчних методів збирання iнформацiї дають можли-
вість здiйснювати наукову реєстрацiю та узагальнення соцiальних фак-
тів, якi в результатi й становитимуть базу подальших теоретичних дослі-
джень, обґрунтованих рекомендацій i прогнозiв, правильнiсть яких пе-
ревіряється практикою. 

За підсумками опрацювання та аналiтичного узагальнення форму-
ються первиннi висновки про конкретні явища соцiального життя. 
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Варіант VIIІ 

1. Перекладіть текст з англійської мови на українську і дайте 
відповіді на запитання. 

SOCIAL INEQUALITY. SOCIAL STRATIFICATION 

A system of social stratification exists when social inequalities are institu-
tionalized so that society is divided into layers or social classes whose occu-
pants do not have equal access to social opportunities and rewards. 

Most sociologists, for example, divide American society into six social 
classes. At one extreme is the upper class, which controls a major share of the 
nation’s wealth. At the opposite extreme, more than 32 million Americans 
live below the federal poverty line, including many urbanites, women, chil-
dren, and minority members. The black urban underclass is a recent phe-
nomenon, brought about by the deindustrialization of cities and the combina-
tion of economic and racial segregation within cities. The consequences of 
poverty include shorter life spans and generally poor health, as well as greater 
vulnerability to economic swings. 

The degree of social mobility varies from one society to another. In a 
closed system, like India’s caste system, opportunities for upward mobility 
are almost nonexistent. In an open system, like the U. S. class system, equal 
opportunity for all is held as an ideal. In practice, however, social mobility is 
limited by such factors as race and sex. Upward mobility usually takes the 
form of small steps up the social ladder, not giant leaps “from rags to riches” — 
structural mobility, rather than individual success stories. 

Why is social stratification so pervasive? Marx and Weber were pioneers 
in the analysis of social stratification. Marx emphasized the relations of pro-
duction, and saw society as divided into opposing camps of haves and have-
nots. Weber argued that there are many gradations in a society and that power 
and prestige (or social esteem) can be as important as wealth in determining 
social positions. Functionalists maintain that society needs a system of un-
equal rewards to ensure that qualified people will fill important but demand-
ing positions. Evolutionary theorists link stratification to technology. In the 
past, technological advances led to increases in social stratification, but this 
pattern has begun to reverse in modern industrial societies. 

Recent history has produced a global system of stratification, dividing the 
world into rich and poor nations. 

 
Questions: 
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1. When does a system of social stratification exist? 
2. Most sociologists divide American society into six social classes,  

don′ they? 
3. How does the degree of social mobility vary? 
4. How did Marx see society? 
5. What did Weber argue? 
6. What do functionalists maintain? 
7. What do evolutionary theorists link stratification to? 

2. Перекладіть текст з української мови на англійську. 

Сім’я — це об’єднання людей, пов’язаних спiльнiстю побуту та взає-
мною вiдповiдальнiстю, що ґрунтується на шлюбi та кровнiй 
спорiдненостi. Вона вiдiграє особливу й важливу роль в iсторiї розвитку 
та функцiонування людського суспiльства. Сiм’я є необхiдним компоне-
нтом соцiальної структури будь-якого суспiльства, а також осередком 
органiзацiї побуту, найважливiшою його виробничою та споживчою 
одиницею. Основу сiм’ї становить шлюбний союз мiж чоловiком і 
жiнкою у формах, санкцiонованих суспiльством. Сукупнiсть пов’язаних 
iз сiм’єю найважливіших проблем вивчає со-цiологiя сiм’ї.  

1. Соцiологiя сiм’ї — галузь соцiологiчної науки, що вивчає сiм’ю як 
соцiальний феномен у сукупностi її соцiальних характеристик i відно-
син. 

2. Об’єктом цiєї науки є сiм’я, що відіграє дві ролі: малої контакт-ної 
соцiальної групи, певної форми взаємодії людей, з одного боку, i спе-
цифiчного соцiального iнституту регулювання вiдтворення людини за 
допомогою певної системи ролей, норм i організацiйних форм — з ін-
шого. 

3. Предмет соцiологiї сiм’ї — специфiчнi соцiальнi вiдносини, що 
виникають мiж сiм’єю і суспiльством та всерединi сiм’ї у процесi її 
функцiонування. 

4. Основними функцiями сiм’ї в суспільствi є репродуктивна, вихов-
на, господарсько-побутова, емоцiйна, первинного соцiального контро-
лю, дозвiльна, соцiально-статусна, матерiального забезпечення та ін. 

5. До тенденцiй розвитку сучасної сiм’ї належать такі: 
• збільшення кількостi розлучень, неповних сiмей і позашлюб-них 

дітей, людей, які не одружуються, подружжiв без оформлення 
шлюбу; 

• зменшення тривалості шлюбу, розмiру сiм’ї i народжуваностi ді-
тей, кiлькості повторних шлюбiв. 

6. Стан розвитку сiм’ї в Українi потребує ґрунтовної серйозної дер-
жавної соцiальної полiтики, орієнтованої на пiдтримку сiм’ї, що перед-

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 
  

25 

бачає об’єднання зусиль державних структур, соцiальних iнституцiй та 
громадськості.  

Варіант IX 

1. Перекладіть текст з англійської мови на українську і дайте 
відповіді на запитання. 

FORMAL AND INFORMAL ORGANIZATIONS 

Reliance on formal organizations is one of the defining features of modern 
society. Factors that distinguish formal organizations from other groups in-
clude: explicit social structure, limited participation of members, emphasis on 
goals, dependence on technology, and relations with the environment. 

Weber held that bureaucracy is a superior form of organization for large-
scale tasks. His model or ideal type emphasized: a clear-cut division of labor, 
a clearly defined hierarchy authority, formal rules and regulations, imperson-
ality and a clear line between the public and private spheres. 

In reality, bureaucratic organizations have both a formal and an informal 
structure. Power tends to be concentrated at the top (Michels’s Iron Law of 
Oligarchy). The dysfunctions of bureaucracv include routinization, trained in-
capacity, depersonalization, vested interests, and a built-in tendency toward 
growth (as in Parkinson’s Law). 

Prominent alternatives to bureaucratic organization are collegial associa-
tions (in which all qualified members are seen as equals), the Japanese corpo-
ration (which offers lifetime employment, emphasizes collective performance 
and exhibits holistic concern for employees) and collectivist organizations 
(which are explicitly antibureaucratic).  

Organizations influence, and are influenced by, their environment. Organ-
izational ecologists have revealed the importance of social networks in the 
founding of organizations and the impact of social forces on the birth and 
death rates of organizations. Kodak and Apple illustrated two organizational 
extremes: the giant, entrenched bureaucracy and small, flexible innovator, re-
spectively. In the early 1980s neither was very well adapted to a constantly 
changing environment. Two models for the future are flexible specialization 
(a craft model of production) and the post-entrepreneurial corporation (which 
combines elements of the small entrepreneurial and older, larger bureaucratic 
corporation). 
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Questions: 
1. What do factors that distinguish formal organizations from other groups 

include? 
2. What did Weber hold about bureaucracy? 
3. What structure do bureaucratic organizations have in reality? 
4. What are prominent alternatives to bureaucratic organization? 
5. What did Kodak and Apple illustrate? 

2. Перекладіть текст з української мови на англійську. 

1. Девiантна соцiологiя є спецiальною соцiологiчною теорiєю, яка за 
допомогою соцiологiчних методів дослiджує сутнiсть соцi-ального яви-
ща девiацiї — вiдхилення в дiях i поведiнцi окремих людей або груп та 
органiзацiй. Під девіантною поведінкою розуміють дії та вчинки людей, 
соціальних груп, що суперечать соціальним  
нормам чи визнаним шаблонам і стандартам поведінки. 

 
2. Об’єкт девіантної соцiологiї становлять соцiальнi суб’єкти 

девiантної поведiнки: окремi люди, групи людей та соцiальнi органiзацiї. 
3. Предметом вивчення цієї соціологічної теорії середнього рівня є 

сутнiснi характеристики девiантної поведiнки як специфiчного виду 
соцiальних вiдносин. 

4. Девiантна соцiологiя зосереджується насамперед на розкритті сут-
ності девiацій (вiдхилень) у поведiнцi людей на основi комплексно-
системного пiдходу, який включає біологічний, психологічний та 
соцiологiчний (iнтегральний) аспекти. Актуальним є вивчення iнди-
вiдуальних і соцiальних вiдхилень, їх взаємозв’язку, комплексного кри-
терiю девiацiї. Усе це дає можливість забезпечити справді нау-кову 
дiагностику девiантної поведiнки, її причин і проявiв правопорушень, 
злочинiв, рiзних форм соціальної патологiї. Соцiологiя девiацiї допома-
гає чітко визначити i реалiзувати шляхи подолання девiантної поведінки 
стосовно середовища — потреб, їх усвідомлення й дiяльного задоволен-
ня задля утвердження законності й правопорядку. 

Деформація особистостi починається саме з втрати життєвої мети як 
цільової установки творення самого себе і обставин свого життя. Ця 
внутрiшня робота особистості потребує великого напруження і зусиль, 
але тiльки в такий спосіб людина може подолати власні негативнi риси, 
розвинути потенцiал. Суспільство зацікавлене в такому самовдоскона-
ленні кожного члена суспільства і покликане всiляко сприяти розвитку 
особистості. 

Сiм’я, школа, система освiти, засоби масової iнформацiї, громадська 
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думка, трудовi колективи, ще ширше соцiальнi інститути, спiльноти, 
вiдносини мiж ними, суспiльство в цiлому — це суб’єкти 
цiлеспрямованого впливу на людей, якi тяжіють до деформацiй особис-
тостi, що зумовлюють правопорушення i злочини, задля їх удосконален-
ня, позбавлення негативних рис. 

Варіант X 

1. Перекладіть текст з англійської мови на українську і дайте 
відповіді на запитання. 

THE FAMILY 

Every known society has families. But the structure of the family (the 
number of spouses a man or woman mav have and household composition) 
varies from culture to culture, and the functions the family performs have 
changed over time. 

The changes in the family have not been as radical as manv assume. Both 
the extended family of the past (several generations in one household) and the 
isolated nuclear family of the 1950s (a husband, wife, and their children, liv-
ing alone with few ties to kin) were largelv mvths. Nevertheless, acceptance 
of alternative family forms is growing. The numbers of singles, single parents, 
and couples who decide not to have children have increased rapidly in recent 
years. The nuclear family is a statistical minority today. 

Sociological analysis suggests that courtship, marriage, and parenthood are 
not as romantic as many people would like to believe. Most people say they 
marry for love, but research shows that love is highly selective. Most people 
marry someone with similar social characteristics (the principle of homog-
amy). Exchange theory portrays courtship as an exchange of assets and li-
abilities in which people weigh the costs and benefits of a potential partner. 
Although people think of parenthood as a natural process, research indicates 
that the role of parents requires numerous adjustments. With wives working, 
the daily routine may become more hectic, but there is little evidence that two 
careers either harm or improve the quality of family life. 

All families do not live happily ever after. Recent surveys have shown 
that violence in the family is more common than most people imagine, at all 
socioeconomic levels. Intimacy, privacy, cultural support for the use of force, 
and socialization all contribute to this social problem. 

The divorce rate reached an all-time high in the United States in 1979 and 
the number of divorces involving children has grown. But the high rate of 
remarriage after divorce, and the number of stepfamilies indicate that people 
believe as strongly in the institution of marriage as they ever did. 
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The challenge for the future is reconciling traditional images of the family 
with nontraditional realities. 

 
Questions: 

1. What does the structure of the family include? 
2. What is an isolated nuclear family? 
3. Why do most people say they marry? 
4. What do people think of parenthood? 
5. What have recent surveys shown about the violence in families? 

2. Перекладіть текст з української мови на англійську. 

Як галузь соціологічної науки соціологія політики виникла в 30–50-х 
роках ХХ століття на базі соціологічного бачення проблем політики, що 
існувало ще у Платона та Арістотеля.  

1. Соціологія полiтики — це галузева соцiологiчна теорiя, предметом 
якої є соцiально-політичні відносини, що виникають мiж iндивідами, 
групами, спiльнотами, органiзацiями, партіями, iнсти-тутами з приводу 
завоювання, розподiлу та збереження влади. Об’єктом соцiологiї 
полiтики є полiтичне життя в суспiльствi в усьому розмаїттi його про-
явів. 

2. Структура соціології полiтики складається з трьох рiвнiв до-
слiдження: теоретичного, iнституцiйного та емпiричного. До структури 
входять також такі відносно самостійні напрями соцiології полiтики, як 
соцiологiя держави, соцiологiя полiтичних партiй та рухiв, соцiологiя 
мiжнародних вiдносин. 

3. Соцiологiя полiтики виконує в суспiльствi такi функції: вимiру 
рiвня полiтичної стабiльностi суспiльства; розроблення соцiальних ме-
ханiзмiв досягнення полiтичної злагоди в суспiльствi; прогнозування 
полiтичних змiн, процесiв, конфлiктів; розроблення соцiальних техно-
логiй запобiгання кризовим ситуацiям та шляхів їх ефективного подо-
лання. 

4. Основнi категорiї та поняття соцiології полiтики: політична сфера, 
полiтичне життя, полiтична культура, демократiя, полiтична система, 
полiтика, держава, влада, політичний статус, полiтична роль, позицiя, 
цiннiсть, орієнтація, iнституціоналiзацiя, соцiалiзацiя, полiтичне 
очiкування. Центральною, об’єднуючою категорiєю є влада. 

5. Полiтика — це сфера дiяльностi, пов’язана з вiдносинами мiж кла-
сами, спiльнотами, нацiями щодо державної влади. Структуру лолiтики 
становлять полiтичні вiдносини, полiтична дiяльнiсть, полiтична 
свiдомiсть. 

6. У дослiдженнi полiтики соцiологiя спирається на загальнонауковi 
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методи та методи емпіричної соціології: спостереження, опитування, 
експеримент, аналiз документiв. Застосовуються й такi специфiчнi мето-
ди, як громадська атестація, програмованi та фiксованi дiловi iгри, метод 
експертних оцiнок тощо. 
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