
РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО
ЗАВДАННЯ (СОЦІОЛОГІЧНИЙ ЕСЕЙ)

Есей (з французької essai – «спроба, нарис») – прозаїчний твір невеликого 
обсягу і вільної композиції, який виражає індивідуальні враження та міркування з 
конкретного питання.

Таким чином, при написанні есею до уваги береться саме творчий виклад 
автором своєї думки з приводу запропонованої проблематики. Проте бажаним є 
спирання на теоретичний матеріал, надання основних визначень. Доцільним буде 
використання яскравих прикладів, ілюстрацій. Особливо високо оцінюються ті 
роботи, в яких використані матеріали соціологічних досліджень. Усі статистичні 
матеріали та матеріали соціологічних досліджень необхідно супроводжувати 
посиланнями на джерела, з яких вони здобуті.

 Тему для написання есею студенти обирають самостійно.

 Робота виконується на стандартних аркушах формату А4. 

 Обсяг роботи 3-5 сторінок. 

 На титульному аркуші повинні бути вказані: найменування (тема) роботи, 
прізвище, ім’я, по-батькові студента, назва його групи, спеціальності.

 На початку тексту роботи наводиться її план, на останній сторінці – перелік 
літератури, що була використана (крім основних джерел необхідно 
використовувати й додаткову літературу, в тому числі матеріали з газет, 
журналів і т. ін.).

ТЕМИ ДЛЯ НАПИСАННЯ ЕСЕЮ

1. Студентство та його соціальна роль у суспільствам перехідного типу.
2. Особистість в умовах суспільної трансформації.
3. Етнічна толерантність в Україні.
4. Мовна ситуація в Україні.
5. Проблема корупції в українському суспільстві.
6. Криза української вищої освіти.
7. Специфіка соціальної мобільності в Україні.
8. Молодь України:  структура цінностей, соціальне самопочуття.
9. В чому полягає сенс життєвого успіху?
10.Студентська сім’я сьогодні.
11.Сексуальні меншини та їхній статус в українському суспільстві.
12.Реклама у сучасному суспільстві.



13.Міграційні настрої молоді.
14.Проблеми війни та миру у сучасному суспільстві
15.Освіта майбутнього: якою вона повинна бути7
16.Батьки та діти - проблема порозуміння.
17.Правопорушення у студентському середовищі.
18.Неформальна лексика як засіб спілкування.
19.Життя як головна цінність.
20.Практика волонтерства в українському суспільстві.
21.Політичні настрої української молоді.
22.Культурні цінності молоді.
23.Вплив ЗМІ на соціалізацію молоді.
24.Здоров’я у системі цінностей орієнтацій українців.
25.Якість життя в Україні.
26.Образ сучасної жінки в дзеркалі ЗМІ.
27.Людина радянська та людина сучасна.
28.Соціальні наслідки зростання кількості позашлюбних дітей.
29.Проблема бідності в сучасних розвинутих суспільствах.
30.Вплив менталітету українця на становлення нової української державності.


