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РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

МОВА ВИКЛАДАННЯ

перший

українська

ФОРМА КОНТРОЛЮ

залік
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СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

нормативна для спеціальності 231 «Соціальна робота»
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

базові шкільні знання з громадянської освіти
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

формування системи знань про основні поняття соціології, усвідомлення студентами сутності
соціального життя та соціальної структури суспільства, набуття навичок аналізу соціальних
явищ і процесів
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Соціологія як наука
Тема 1.
Соціологія як наука про суспільство. Історія соціології
Тема 2.
Суспільство як соціальна система, його соціальна структура
Тема 3.
Соціологічні дослідження: поняття, види та методика проведення
Методи збору та аналізу соціологічної інформації
Модуль 2. Спеціальні та галузеві соціології
Тема 4.
Особистість у системі соціальних зв'язків
Тема 5.
Соціологія культури. Соціологія конфлікту
Тема 6.
Соціологія молоді. Соціологія сім’ї
Тема 7.
Соціологія праці. Соціологія управління
Тема 8.
Економічна соціологія як наука
ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

-

знання ключових теорій, термінології та основних методів соціології, вміння застосовувати
необхідну теоретичну і методологічну базу для критичного осмислення запропонованих
методів та пояснювальних схем, наявних в соціології;
володіння базовими знаннями щодо організації та проведення соціологічних досліджень;
знання своїх прав та обов’язків як члена суспільства, усвідомлення цінностей громадянського
суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні, здатність діяти
соціально відповідально та громадянсько свідомо, на основі етичних міркувань;
відповідально ставитися до виконуваної роботи, проявляти самостійність в здійсненні
узагальнень, прийнятті рішень і виконанні дій, спираючись на власний досвід творчого
розв’язання поставлених проблем.
навички взаємодії, лідерства, командної роботи.

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

-

традиційні та проблемні лекції, бесіди;
семінари-дискусії;
кейс-стаді, робота в малих групах.
демонстраційний, дослідницький, пояснювально-ілюстративний, частково-пошуковий,
проектний методи.

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
- Виконання завдань на практичних та семінарських заняттях ~ 40 балів;
- Виконання двох модульних контрольних робіт ~ 20 балів;
- Захист індивідуального науково-дослідного завдання ~ 20 балів;
- Розробка анкети ~ 10 балів
- Заохочувальні бали ~ 10 балів;
Підсумкова оцінка виставляється на останньому занятті за сумою накопичених балів поточної
успішності – ≥ 60 балів.
Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий бал
за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці, проводиться не пізніше двох тижнів
після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових не
підвищуються.
За рішенням викладача або кафедри нараховуються заохочувальні бали за
наступні види робіт:
– за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять;
 за виконання завдань підвищеної складності (конкретне значення визначає викладач);
 за участь у конференціях, тренінгах, соціологічних дослідженнях.
Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Шкала
оцінювання
ЄKTC
A
B
C
D
E
FX
F

Визначення
Відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
помилками
Загалом правильна робота з певною
кількістю помилок
Непогано, але зі значною кількістю
недоліків
Виконання задовольняє мінімальні
критерії
Можливе повторне складання
Необхідний повторний курс з
навчальної дисципліни

Чотирибальна
національна
шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання

Відмінно

90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89

Добре
74≤ RD < 81
64≤ RD < 73
Задовільно
60≤ RD < 63
35≤ RD < 59
Незадовільно

RD < 34
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