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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета: Допомогти аспірантам побудувати перший розділ дисертаційного дослідження, який 

передбачає теоретико-методологічний аналіз об’єкту (соціального явища, процесу, 

проблеми) і предмету (певного аспекту або сторони об’єкту), обраних для дисертаційного 

дослідження. 

Компетентності:  

 

Загальні компетентності:  

ЗK02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу. інформації з різних джерел. 

Фахові компетентності:  

СК01. Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які 

створюють нові знання у соціології та дотичних до неї міждисциплінарних напрямах, і 

можуть бути опубліковані у провідних наукових виданнях з соціології та суміжних галузей. 

СК07. Здатність аналізувати соціальні процеси із застосуванням різних теоретичних 

підходів, критично аналізувати і застосовувати класичні та сучасні теоретичні концепції до 

аналізу актуальних соціальних феноменів та проблем. 

 

Результати навчання:  

РН01. Мати передові концептуальні та методологічні знання з соціології та на межі 

предметних галузей, а також дослідницькі навички, достатні для проведення наукових і 

прикладних досліджень на рівні останніх світових досягнень з відповідного напряму 

РН07. Глибоко розуміти загальні принципи та методи соціально-поведінкових наук, а 

також методологію наукових досліджень, застосувати їх у власних дослідженнях у сфері 

соціології та у викладацькій практиці. 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

Теорія інформаційного суспільства Соціальні комунікації в глобальному 

суспільстві 

  

  



ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу складає 33,3 

% 



ТЕМИ НАЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. 

Теоретична соціологія як основа соціологічного дискурсу 

Теоретичне й емпіричне дослідження в структурі соціологічного знання. 

Поняття, парадигми, теорії, концепції. Що є соціологічною теорією? 

Призначення соціологічних теорій. Схожість і різниця соціологічних теорій з 

теоріями природничих наук. Складові елементи теорій. Поняття як основні 

будівельні блоки теорій. Типи понять. Види теоретичних пропозицій: 

припущення, судження, гіпотези. Тестування гіпотез. Фальсифікуємість як 

необхідний критерій “гарної” теорії. Дедуктивні та індуктивні теорії в 

соціології. Поєднання дедуктивної та індуктивної логіки дослідження. 

Теоретична інтерпретація об’єкту й предмету соціологічного дослідження: 

методологічні підвалини. Дві стратегії інтерпретації – пояснення та розуміння. 

Будова першого (методологічного) розділу дисертації. Вибір теоретичної 

основи, адаптація понятійного апарату, представлення предмету в контексті 

соціологічної теорії. 

Тема 2. 

Класичні соціологічні теорії та їх евристичний потенціал в сучасних 

соціологічних дослідженнях. 

Загальносоціальні теорії засновників соціології: позитивізм О. Конта й 

неопозитивістські теорії; теорія природної соціальної еволюції Г. Спенсера та 

її осучаснення; конфліктологічна парадигма К. Маркса та її методологічні 

можливості для пояснення сучасних соціальних процесів. Чому утратили 

актуальність натуралістичні концепції? В чому полягають методологічні хиби 

натуралістичних пояснень соціальності? Політична небезпека натуралізму на 

прикладах теорії соціального дарвінізму та расово-антропологічної доктрини. 

Соціологізм Е. Дюркгайма і правила соціологічного методу як інструменти  

пояснення соціальних явищ. Альтернатива позитивізму і мікросоціальній 

парадигмі – теорія розуміючої соціології М. Вебера. Евристичний потенціал 

мікросоціологічних теорій. Німецька формальна соціологія (теорії Ф. Тьоніса і 

Г. Зіммеля) і перспективи модульного аналізу соціальних взаємодій.  

Тема 3. 

Основні напрями розвитку соціологічної теорії у ХХ – ХХІ ст. та 

можливість використання нових підходів в авторському соціологічному 

дослідженні. 



Функціоналізм: основні риси. Функціональний структуралізм Роберта 

Мертона. Структурний функціоналізм Толкотта Парсонса. Структурний 

функціоналізм як маніфест соціальної стабільності й передбачуваного 

поступу. Теоретичні джерела конфліктної парадигми. Діалектична теорія 

конфлікту Р.Дарендорфа. Конфліктний функціоналізм Л.Козера. 

Узагальнююча теорія конфлікту Кеннета Боулдинга. Конфліктна теорія 

стратифікації Рендалла Коллінза. Порівняння евристичних можливостей 

функціоналізму й конфліктної парадигми як теоретичної основи авторського 

соціологічного дослідження. Франкфуртська школа як напрямок 

ліворадикальної соціально-філософської думки. Інтелектуальне коріння теорії 

взаємодії. Символічний інтеракціонізм. Г.Блумер і чиказька школа 

символічного інтеракціонізму. Айовська школа в символічному 

інтеракціонізмі. Створення теорії ролей Джекобом Морено и Ральфом 

Линтоном. Мікросоціологічна альтернатива та її дослідницькі переваги. 

Драматургічний підхід І. Гоффмана. Дж.Хоманс: елементарна соціальна 

поведінка як обмін. Теорія інтеграційного обміну Пітера Блау. Розвиток теорії 

обміну в теорії раціонального вибору Дж. С.Коулмена, роботах Р.Емерсона та 

теорії мереж Р.Берта. Феноменологія та етнометодологія. Социология знання 

П.Бергера та Т.Лукмана. Структуралистский конструктивизм П.Бурдье.  

Теорія структурації Е. Гіденса. Сінергетика, постструктуралізм та постмодерн 

в соціологічних теоріях. З. Бауман: соціологія постмодерну. Дослідження на 

зламі соціології та соціальної психології. Ж. Бодрийяр: створення 

«антісоціальної» теорії. Сімулякри и симуляції сучасного суспільства (по 

мотивам робіт Ж. Бодрийяра). 

Тема 4. 

Теорії середнього рівня та галузеві соціологічні теорії у арсеналі 

сучасного дослідника певних явищ та процесів у суспільстві модерну й 

постмодерну. 

Структура сучасної соціології та місце галузевих соціологій. 

Функціональне призначення спеціальних (галузевих) соціологічних теорій. 

Роберт Мертон про теорії середнього рівня. Найбільш відомі та популярні 

теорії середнього рівня. Теорія стратифікації. Основні суспільні класи та 

проблема соціальної нерівності. Соціальна нерівність в Україні. Теорія 

соціального простору. Теорія соціальної мобільності. Теорія соціальних 

статусів та соціальних ролей. Основні теорії соціальних змін. Теорія транзиту і 

стан українського суспільства. Теорія соціальної структури. Особливості 

соціальної структури українського суспільства. Інституційна теорія. 



Інституційна структура українського суспільства. Теорія соціального 

контролю. Теорія девіантної поведінки. Найбільш поширені галузі соціології. 

Соціологія економіки. Соціологія освіти. Соціологія культури. Соціологія 

сім’ї. Соціологія злочинності. Соціологія міста.  Етносоціологія. Соціологія 

молоді.  Соціологія девіантної поведінки. Соціологія політики. 

Тема 5. 

Мультипарадигмальність й міждисциплінарні зв’язки сучасної соціології. 

Три рівня науковості в соціологічній науці: загальнонауковий 

(природничий) позитивізм; альтернативні соціологічні методи інтерпретації, у 

т.ч. анти позитивістський підхід; феноменологічна соціологія і загальна 

методологічна невизначеність. Посилення ролі суб’єктивного фактору, 

наукової позиції автора, суб’єктності в наукових дослідженнях та методах 

інтерпретації дійсності. Зв’язки з суміжними дисциплінами як джерело нових 

ідей і стартові майданчики дослідників. Вплив технічної термінології: 

«інформаційне суспільство», «діджиталізація», «цифровий соціум» тощо. 

Зовнішні впливи на теорію соціальних змін. Теорія міжгенараційних змін. 

Теорія «розморожування – заморожування» Курта Левіна. Теорія соціальних 

епідемій й сигмаподібної кривої соціальних змін Малкольма Гладуелла. 

Теорія фреймів Джорджа Лакоффа і фактори ментальної стабільності чи 

хаосу. Чи можна поєднувати в авторському дослідження різні за змістом 

теоретичні підходи? 
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1 2 3 4 5 

1 ЛЗ  2 Тема 1.  Теоретична соціологія як основа 

соціологічного дискурсу. 

1. Поняття соціологічної концепції, теорії, 

парадигми. 

2. Теоретична інтерпретація об’єкту й предмету 

соціологічного дослідження. 

3. Будова першого (методологічного) розділу 

дисертації. 

 

2 СР 5 

Підготовка до практичного заняття 1. 

1 

Доп. 2, 10, 

11, 25, 28, 42 

3 ПЗ 2 Тема 1. Теоретична інтерпретація предмету 

дисертаційного дослідження як завдання першого 

розділу дисертації. 

1. Сутність теоретичної інтерпретації соціальних 

явищ, процесів та змін у суспільстві. 

2. Поняття як основні будівельні блоки теорій. 

3. Вибір теоретичної основи дисертаційного 

дослідження. 

1 

Доп. 2, 10, 

11, 25, 28, 42 

4 ЛЗ 2 Тема 2. Класичні соціологічні теорії та їх 

евристичний потенціал в сучасних соціологічних 

дослідженнях. 

1. Загальносоціальні теорії засновників соціології О. 

Конта, Г. Спенсера, К. Маркса. 

2. Е. Дюркгайм і макросоціологічний напрям 

теоретичної соціології. 

3. М. Вебер і мікросоціологічний напрям 

теоретичної соціології. 

4. Німецька формальна соціологія (теорії Ф. Тьоніса 

і Г. Зіммеля) і перспективи модульного аналізу 

соціальних взаємодій. 

 

5 СР 5 
Підготовка до практичного заняття 2. 

 

1, 3, 5 

Доп. 1, 4, 5, 

9, 17, 35.  



6 ПЗ 2 Тема 2. Чи є соціологічна класика застарілою 

методологією? 

1. Г. Спенсер і доля еволюційної парадигми у ХХ ст. 

2. Неомарксизм та його відображення в сучасній 

теоретичної соціології. 

3. Е. Дюркгайм та формування методу соціології. 

4. «Розуміюча соціологія» як методологічний 

фундамент мікросоціологічних теорій. 

1, 3, 5 

Доп. 1, 4, 5, 

9, 17, 35. 

7 ЛЗ 2 Тема 3. Основні напрями розвитку соціологічної 

теорії у ХХ – ХХІ ст. та можливість використання 

нових підходів в авторському соціологічному 

дослідженні. 

1. Функціоналізм та його методологічні та 

евристичні властивості. 

2. Конфліктологічна парадигма та її теоретичні 

втілення. 

3. Мікросоціологічна альтернатива та її дослідницькі 

переваги. 

 

 

8 СР 5 
Підготовка до практичного заняття 3. 

 

 4, 5, 6 

Доп. 13, 15, 

20, 29, 39. 

9 ПЗ 2 Тема 3. Переваги і обмеження основних сучасних 

соціологічних теорій. 

1. Функціоналізм: основні риси. Функціональний 

структуралізм Роберта Мертона. Структурний 

функціоналізм Толкотта Парсонса. 

2. Теоретичні джерела конфліктної парадигми. 

Діалектична теорія конфлікту Р.Дарендорфа. 

Конфліктний функціоналізм Л.Козера. 

3. Драматургічний підхід І. Гоффмана. 

4. Дж.Хоманс: елементарна соціальна поведінка як 

обмін. Теорія інтеграційного обміну Пітера Блау. 

4, 5, 6 

Доп. 13, 15, 

20, 29, 39. 

10 ЛЗ 2 Тема 4. Теорії середнього рівня та галузеві 

соціологічні теорії у арсеналі сучасного дослідника 

певних явищ та процесів у суспільстві модерну й 

постмодерну. 

1. Функціональне призначення спеціальних 

(галузевих) соціологічних теорій. 

2. Теорія стратифікації. Основні суспільні класи та 

проблема соціальної нерівності. Соціальна 

нерівність в Україні. 

3. Інституційна теорія. Інституційна структура 

українського суспільства. 

 

 



11 СР 15 Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до 

практичного заняття з теми 4. Написання реферату. 

2, 5 

Доп. 14, 16, 

17, 18, 19, 

24, 30, 35, 

37,  

12 ПЗ 2 Тема 4.  Як обрати спеціальну теорію або 

запропонувати власну? 

1. Структура сучасної соціології: місце та 

призначення теорій середнього рівня. 

2. Найбільш популярні теорії середнього рівня та їх 

застосування для інтерпретації соціальних явищ та 

процесів. 

3. Основні галузі соціології та структура наукової 

спеціальності 22.00.04 – спеціальні та галузеві 

соціології. 

 

2, 5 

Доп. 14, 16, 

17, 18, 19, 

24, 30, 35, 

37, 

13 ЛЗ 2 Тема 5. Мультипарадигмальність й міждисциплінарні 

зв’язки сучасної соціології. 

1. Рівні науковості та визначення характеру 

дисертаційного дискурсу. 

2. Зв’язки з суміжними дисциплінами як джерело 

нових ідей і стартові майданчики дослідників. 

3. Інтегральна методологія як мейнстрім сучасної 

соціології. 

 

 

14 СР 5 Підготовка до практичного заняття 5. 4, 5 

Доп. 2, 6, 26, 

29, 31, 36, 

40, 41, 42. 

15 ПЗ 2 Тема 5. Як не бути «рабом» доктрини і знайти 

теоретичну основу власної роботи? 

1. Посилення ролі суб’єктивного фактору, наукової 

позиції автора, суб’єктності в наукових 

дослідженнях та методах інтерпретації дійсності. 

2. Як інтегрувати в соціальну теорію здобутки інших 

наукових напрямів? 

3. Теорія соціальних епідемій й сигмаподібної 

кривої соціальних змін Малкольма Гладуелла.як 

приклад вдалої інтегральної методології аналізу 

соціальних змін. 

4, 5 

Доп. 2, 6, 26, 

29, 31, 36, 

40, 41, 42. 

Разом 

(годин) 

60   

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

 



№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 5 

2 Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських) занять  15 

3 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаютьсяна лекційних 

заняттях  - 

4 Інші види самостійної роботи (реферати) 10 

5 Підготовка до  підсумкового тестового завдання 10 

 Разом 40 

 



МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Лекції в інтерактивній формі з використанням проблемного й частково-пошукового 

методів. Практикуми у формі діалогу та із застосуванням дослідницького методу. 

Навчальна конференція з розробки концепту теоретико-методологічної частини  

исертаційного дослідження. 

Лекції – викладення теоретичного матеріалу лектором згідно навчальної програми і 

розподілу годин поміж темами. Використовуються різні інтерактивні форми активізації 

аудиторії та відеопрезентації вербальної інформації. Лектор має власний конспект, що 

відображає основний зміст теми, аспіранти занотовують нову інформацію у власні 

конспекти. Інтерактивний метод передбачає включення аспірантів до контексту проблеми, 

що виноситься як тема обговорення лектором. Аспіранти можуть ставити питання або 

відповідати на питання, що пропонує обговорити викладач. 

Практичні заняття – проводяться у формі семінарських занять або практикуму. Для 

семінарських занять аспіранти опрацьовують лекційний матеріал, готують виступи з 

використанням навчальної і наукової літератури, виступають з рефератами та есе. Лектор 

оцінює активність студентів впродовж заняття за прийнятою шкалою оцінок в балах. 

Практикум передбачає виконання у присутності викладача самостійного завдання, 

розв’язання задачі або написання есе та обговорення обраних алгоритмів та отриманих 

результатів. Практична робота оцінюється викладачем. Семінарські заняття і практикуми 

можуть бути побудовані у формі ділової гри або дискусії. 

Написання реферату – вид самостійної роботи, що виконується аспірантом поза 

аудиторними годинами. Студент вільно обирає тематику з числа тем, які пропонуються 

викладачем (містяться у РНП) або узгоджує з викладачем ініціативну тематику. Вітаються 

теми, що наближаються до тематики дисертаційного дослідження, а матеріал 

використовується в межах емпіричної частини дисертації. Структура реферату є 

стандартною для наукової роботи: титульний лист, вступ, де обґрунтовується актуальність 

теми, два або три розділи, висновки, список джерел. Обсяг реферату – до 15 стандартних 

сторінок, набраних на комп’ютері або написаних власноруч. Реферат оформлюється згідно 

існуючому в університеті стандарту. Реферат зачитується або його основний зміст 

доповідається у вільній формі на семінарському занятті. 

Індивідуальне завдання – вид самостійної роботи поза аудиторними годинами, 

коли аспірант, використовуючи лекційний матеріал та додаткові джерела знань, розробляє 

тему, практичного спрямування. Це може бути розробка певної методики, створення 

програми соціологічного дослідження або розробка інструментарію тощо. 

 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

1.Підсумковий (семестровий) контроль проводиться у формі екзамену очної форми 

або шляхом накопичення балів за поточним контролем за темами дисципліни. 

1.1.Екзамен – письмова або усна відповідь на питання, що містяться в 

екзаменаційному білеті. Питання екзаменаційних білетів можуть доводитися до аспірантів 

заздалегідь. Екзаменаційні білети готує лектор, вони затверджуються на засіданні кафедри і 

підписуються завідувачем кафедри. Екзаменатором зазвичай є лектор, в окремих випадках 

його призначає завідувач кафедри. Екзаменатор має оцінити якість відповіді студента за 

прийнятою шкалою академічних оцінок. 

 Питання до екзамену: 



1. Сутність соціологічної теорії, складові елементи соціологічних теорій. 

2. Протосоціологія: головні етапи, напрямки, ідеї.  

3. Загальні історичні та соціально-теоретичні передумови виникнення соціології.  

4. Класова теорія К.Маркса та її перевірка часом.  

5. Формальна соціологія Г. Зіммеля, теорія соціальної диференціації й інтеграції.  

6. Теорія соціальної мобільності, основні тенденції соціальної мобільності в суспільствах 

індустріального та постіндустріального типів.  

7. Еволюційний процес за Г. Спенсером.  

8. Сучасні теорії соціальних змін.  

9. Предмет та методи етнометодології, фонові очікування і «гарфінкелінг».  

10. Теорія соціальної дії Макса Вебера та її методологічне значення.  

11. Теорія соціального контролю. Соціальні норми та їх функції. Механізми та інститути 

соціального контролю.  

12. А. Шютц щодо змістовної структури соціального світу. Феноменологічна парадигма: 

предмет і методи. «Концепція дому».  

13. Соціологія натовпу. Праці Г. Лебона, Г. Тарда.  

14. Теорія інтеграційного обміну Пітера Блау. Теореми влади по П. Блау.  

15. Соціологічна концепція В. Парето: її історичне значення та сучасна критика. 

16. Соціологічні теорії девіантної поведінки.  

17. Функціоналізм: основні риси.  

18. Формальна соціологія Г. Зіммеля та Ф. Тьоніса.  

19. Л. Козер. Образ соціальної впорядкованості. Причини соціальних конфліктів, їх 

гострота та тривалість.  

20. Уявлення Р. Дарендорфа про суспільний порядок. Фактори, що впливають на розвиток 

конфлікту за Р. Дарендорфом.  

21. Діалектична модель конфлікту та його наслідки.  

22. Гендерні теорії, сучасне суспільство і розвиток гендерних відносин.  

23. Чарльз Кулі: первинні групи та їхня роль в формуванні особистості. Основні постулати 

та метод теорії «дзеркального Я».  

24. Е. Дюркгайм про соціальну норми й соціальну патологію (праця «Самогубство»). 

25. Структуралістський конструктивізм П.Бурдье. Теорія соціального простору, поняття 

«габітусу», «капіталу» та «поля».  

26. Субкультурна теорія девіантної поведінки.  

27. Теорія соціальних статусів та соціальних ролей.  

28. Інституційна теорія. Інституційна структура українського суспільства.  

29. З. Бауман: соціологія постмодерну.  

30. Ж. Бодрийяр: створення «антисоціальної» теорії, симулякри і симуляції сучасного 

суспільства. 

 

1.2.Поточний контроль проводиться за результатами роботи аспірантів на 

практичних заняттях, методом оцінювання контрольних робіт, шляхом оцінювання 

рефератів, індивідуальних завдань. 

Контроль на практичних заняттях – оцінювання одноосібних виступів аспірантів, 

участі у дискусії, демонстрації фактичних знань та креативних здібностей, реакції на 

питання поставлені викладачем, оцінювання внеску окремих аспірантів у групову роботу, 

наприклад, активність в діловій грі. 



Контрольна робота – вид поточного контролю знань аспірантів, який має на меті 

виявити рівень знань студентів та практичні навички, що отримані за пройденим 

матеріалом. Питання або практичні завдання готує викладач, що веде практичні заняття, 

вони узгоджуються з лекційними питаннями і тематикою практичних занять. Завдання 

можуть передбачати творчу роботу, відповідь на проблемне питання, тестові завдання 

тощо. Контрольна робота виконується у письмовій формі в присутності викладача, 

оцінюється за прийнятою шкалою і оцінка може використовувати викладачем для 

підрахунку кумулятивного балу за підсумками вивчення дисципліни. 

Індивідуальні завдання, реферати, есе – оцінюються викладачем або за 

результатами доповіді на практичному занятті або окремо за наданим текстом. Згідно РНП 

аспірантам пропонується протягом терміну навчання підготувати два реферати за темами 1 

– 5 та 6 – 10. 

 Теми рефератів: 

1. Класова теорія К.Маркса та її перевірка часом. 

2. Соціологічна концепція В. Парето: її історичне значення та сучасна критика. 

3. Еволюційний процес за Г. Спенсером. Сучасні теорії соціальних змін.  

4. Формальна соціологія Г. Зіммеля, соціальна диференціація й інтеграція.  

5. Теорія соціальної мобільності, основні тенденції соціальної мобільності в суспільствах 

індустріального та постіндустріального типів.  

6. Предмет та методи етнометодології, фонові очікування і «гарфінкелінг».  

7. Теорія соціальної дії Макса Вебера та її методологічне значення.  

8. Теорія соціального контролю. Соціальні норми та їх функції. Механізми та інститути 

соціального контролю.  

9. А. Шютц щодо змістовної структури соціального світу.  

10. Теорія інтеграційного обміну Пітера Блау. Теореми влади по П. Блау. 

11. Соціологічні теорії девіантної поведінки.  

12. Функціоналізм: основні риси.  

13. Формальна соціологія Г. Зіммеля та Ф. Тьоніса. Л. Козер.  

14. Образ соціальної впорядкованості.  

15. Причини соціальних конфліктів, їх гострота та тривалість.  

16. Уявлення Р. Дарендорфа про суспільний порядок. Фактори, що впливають на розвиток 

конфлікту за Р. Дарендорфом.  

17. Діалектична модель конфлікту та його наслідки.  

18. Гендерні теорії, сучасне суспільство і розвиток гендерних відносин.  

19. Чарльз Кулі: первинні групи та їхня роль в формуванні особистості. Основні постулати 

та метод теорії «дзеркального Я».  

20. Е. Дюркгайм про соціальну норми й соціальну патологію (праця «Самогубство»). 

Структуралістський конструктивізм. 

21. Ж. Бодрийяр: створення «антисоціальної» теорії, симулякри і симуляції сучасного 

суспільства. 

22. П. Бурдье. Теорія соціального простору, поняття «габітусу», «капіталу» та «поля».  

23. Субкультурна теорія девіантної поведінки.  

24. Теорія соціальних статусів та соціальних ролей. Інституційна теорія.  

25. Інституційна структура українського суспільства.  

26. З. Бауман: соціологія постмодерну.  

 



ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Самостійна робота у поза аудиторний час має включати як опанування теоретичного 

матеріалу, викладеного лектором, так і виконання певних завдань, які будуть представлені 

на практичних заняттях. 

Тема 1. Підготовка до дискусії на тему: «Чому соціологія не має уніфікованої теоретичної 

бази й розвивається на плюралістичній ідейній основі?» 

Тема 2. Опрацювання першоджерела. Обрати монографію зі списку літератури (або поза 

його межами) одного з класиків соціології або популярну сучасну монографію. 

Тема 3. Опрацювання англомовного тексту. Підготувати огляд англомовного джерела з 

проблем теоретичної соціології або історії соціологічних вчень. 

Тема 4. Написати есе на тему «Чому я обрав певну соціологічну теорію для інтерпретації 

явища, яке досліджую?». 

Тема 5. Написати реферат за темами 3 і 5. 

Тема 6. Проаналізувати та порівняти формулювання предмету соціології в рамках основних 

класичних теорій соціології, пояснити сутність і причини розбіжностей у поглядах на 

предмет соціології.  

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

Семестр 1 

 

Теми курсу Реферати Екзамен Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5    

10 10 10 10 10 10 40 100 

 

Таблиця 2. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 

 

Рейтингова 

Оцінка, 

бали 

Оцінка 

ЕСТS та її 

визначення 

Національн

а  оцінка 

Критерії оцінювання 

позитивні негативні 

1 2 3 4 5 



 

 

 

 

 

 

 

90-100 

 

 

 

 

 

 

 

А 

 

 

 

 

 

 

Відмінно 

   

- Глибоке знання 

навчального матеріалу 

модуля, що містяться в 

основних і додаткових 

літературних джерелах; 

- вміння аналізувати 

явища, які вивчаються, в 

їхньому взаємозв’язку і 

розвитку; 

- вміння проводити 

теоретичні розрахунки; 

- відповіді на запитання 

чіткі, лаконічні, логічно 

послідовні; 

- вміння  вирішувати 

складні практичні 

задачі. 

Відповіді на 

запитання 

можуть  містити 

незначні 

неточності                 

 

 

 

82-89 

 

 

 

В 

 

 

 

Добре 

 

- Глибокий рівень знань 

в обсязі обов’язкового 

матеріалу, що 

передбачений модулем; 

- вміння давати 

аргументовані відповіді 

на запитання і проводити 

теоретичні розрахунки; 

- вміння вирішувати 

складні практичні 

задачі. 

Відповіді на 

запитання 

містять певні 

неточності; 

 

 

 

 

75-81 

 

 

 

С 

 

 

 

Добре 

 

- Міцні знання матеріалу, 

що вивчається, та його 

практичного 

застосування; 

- вміння давати 

аргументовані відповіді 

на запитання і проводити 

теоретичні розрахунки; 

- вміння вирішувати 

практичні задачі. 

- невміння 

використовувати 

теоретичні 

знання для 

вирішення 

складних 

практичних 

задач. 



 

 

 

64-74 

 

 

 

Д 

 

 

 

Задовільно 

 

- Знання основних 

фундаментальних 

положень матеріалу, 

що вивчається, та їх 

практичного 

застосування; 

- вміння вирішувати 

прості практичні 

задачі. 

Невміння давати 

аргументовані 

відповіді на 

запитання; 

- невміння 

аналізувати 

викладений матеріал і 

виконувати 

розрахунки; 

- невміння вирішувати 

складні практичні 

задачі. 

 

 

 

 

 

60-63  

 

 

 

 

 

 Е 

 

 

 

 

 

 

Задовільно 

 

- Знання основних 

фундаментальних 

положень матеріалу 

модуля, 

- вміння вирішувати 

найпростіші 

практичні задачі. 

Незнання окремих 

(непринципових) 

питань з матеріалу 

модуля; 

- невміння послідовно 

і аргументовано 

висловлювати думку; 

- невміння 

застосовувати 

теоретичні положення 

при розвязанні 

практичних задач 

 

 

 

 

 

35-59 

 

 

 

 

 

FХ 

 (потрібне 

додаткове 

вивчення) 

 

 

 

 

 

Незадовільн

о 

 

Додаткове 

вивчення матеріалу 

модуля може бути 

виконане в терміни, 

що передбачені 

навчальним 

планом. 

Незнання основних 

фундаментальних 

положень навчального 

матеріалу модуля; 

- істотні помилки у 

відповідях на 

запитання; 

- невміння 

розв’язувати прості 

практичні задачі. 



 

 

 

1-34 

 

 

 

 F  

 (потрібне 

повторне 

вивчення) 

 

 

 

Незадовільн

о 

 

 

 

 

 

             

- 

- Повна відсутність 

знань значної частини 

навчального матеріалу 

модуля; 

- істотні помилки у 

відповідях на 

запитання; 

-незнання основних 

фундаментальних 

положень; 

- невміння 

орієнтуватися під час 

розв’язання  простих 

практичних задач 

 

 



  

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

(надається перелік складових навчально-методичного забезпечення навчальної 

дисципліни та посилання на сайт, де вони розташовані) 

 

1) Сілабус (навчальна програма), 

2) робоча навчальна програма  

3) екзаменаційні питання 

4) бібліотечний фонд університету і кафедри 

5) електронні версії навчальної і наукової літератури 

http://web.kpi.kharkov.ua/sp/aspiranti/ 
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