
Опис 

нормативної навчальної дисципліни  

“Розвиток соціології як науки на початку ХХІ ст.”  

 

Нормативну навчальну дисципліну вивчають студенти ІІ курсу магістерської програми 

кафедри соціології історичного факультету у 3 семестрі 2017/2018 навчального року в 

обсязі 48 аудиторних год. (в тому числі 24 год. лекцій і 24 год. семінарських занять). 

 
Цілі навчальної дисципліни:  

- продовжити ознайомлення студентів магістерської програми із новітніми тенденціями 

розвитку соціологічної науки на початку ХХІ ст., конкретизувати отримані ними у 2 

семестрі минулого навчального року знання про головні етапи та характерні риси 

соціологічного теоретизування в добу широкого розповсюдження глобалізаційних 

процесів, розкрити суть сучасної епохи та акцентувати на тенденціях змін у розвитку 

світової соціологічної думки;  

- досягти подальшого розвитку та вдосконалення навичок і вмінь застосовувати набуті 

знання в організації та проведенні самостійних конкретно-соціологічних досліджень 

модифікацій головних сфер українського суспільства в умовах глобалізаційних 

перетворень та їхніх регіональних різновидів;  

- домогтися належної підготовки студентів до опису, аналізу та інтерпретації отриманої 

соціологічної інформації та виробити в них здатність сприяти розвитку локальних 

соціальних програм органів держуправління та місцевого самоврядування, 

недержавних організацій, новітніх соціальних інститутів і соціальних рухів.  

 

Лекції: Відвідування лекцій є обов’язковим. У процесі лекційних занять передбачаються 

включення елементів інтерактивного діалогу зі студентами. 

 

Семінарські заняття: Студенти повинні брати участь у всіх семінарських заняттях (24 год.) 

у формі виступів і доповнень; опонування висловленим їхніми колегами положень; участі у 

дискусіях; розв’язанні низки тестових завдань підвищеної складності відповідно до змісту 

заняття; захисту підготованих індивідуальних науково-дослідних завдань (ІНДЗ) у вигляді 

обраних студентом презентацій праць провідних соціологів світу та відомих вітчизняних 

науковців; аналізу теоретичних напрацювань та результатів емпіричних досліджень з 

підготовкою бази для процедур моніторингу і оцінювання. Головним критерієм при 

оцінюванні роботи студента на семінарському занятті є його вміння на основі фактичного 

матеріалу робити самостійні висновки, аналітично мислити, виявляти оригінальні підходи в 

розв’язанні поставлених завдань. Особлива увага буде приділена формуванню аналітичних 

властивостей студентів в галузі сучасної соціологічної теорії та у практичній площині 

вивчення новітнього українського соціуму і особливостей його розвитку в умовах 

турбулентного світу із складними комплексними характеристиками, а також вдосконаленню 

їхніх вмінь використання ресурсів професійних мереж.  

 

Навчальна дисципліна передбачає вивчення наступних тем: «Головні етапи розвитку 

соціології наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.», «Вплив глобалізації на якісні зміни 

предметного поля соціології, її методологічних засад та методів емпіричних досліджень на 

поч. ХХІ ст.», «Полеміка в академічному середовищі соціологів стосовно можливих шляхів 

розвитку сучасної соціології», «Методологічні повороти в соціології поч. ХХІ ст., їхній зміст, 

суть та міждисциплінарні орієнтири», «Основні тенденції розвитку сучасної соціології», 

«Міждисциплінарність як одна з головних прикмет соціології поч. ХХІ ст.», 

«Метатеоретизування в сучасному соціологічному знанні». 

Впродовж семестру заплановано проведення 24 год. лекційних та 24 год. семінарських занять. 

 

 



Форми контролю: після завершення вивчення нормативного курсу викладач (керівник 

семінарських занять) підводить підсумки роботи студентів академічної групи із створенням 

індивідуальних рейтингів кожного. Проміжними формами контролю є дві контрольні роботи. 

Якщо студент впродовж семестру не набрав необхідної мінімальної кількості балів (21), він у 

екзаменаційній відомості отримує оцінку “незадовільно”. Такий студент отримує талон № 2 

на складання іспиту і складає його у вигляді письмової роботи, яка включає питання за весь 

час вивчення навчальної дисципліни, у визначений деканатом час.  

 

Принципи оцінювання роботи студентів на семінарських заняттях 
Оцінювання знань студентів на семінарському занятті проводимо за бальною системою. На 

занятті пропонується оцінювання знань студентів шляхом виставлення балів залежно від 

передбачених видів робіт та системи їхнього оцінювання. Позначення «0» виставляється 

студентові за відмову від відповіді на занятті через непідготовленість або через відсутність на 

занятті без поважної причини, що впливатиме на його підсумкову рейтингову оцінку 

наприкінці семестру.  

 

Система оцінювання 
Розподіл балів за 100 бальною шкалою передбачає: 50 балів за роботу в семестрі, 50 балів – 

за відповіді на теоретичні питання (два питання; максимум 30 балів) та розв’язання тестових 

завдань (десять тестових завдань; максимум 20 балів) на іспиті. 

Впродовж семестру в межах дисципліни студент отримує бали за виконання наступних 

завдань: 
Максимальна кількість 

балів за видами робіт 

1. Доповіді, участь в дискусіях, обговореннях 10 

3 Презентація ІНДЗ 10 

3. Контрольні роботи (дві) 30 

4. Іспит  50 

 Разом 100 

 

Якщо студент пропустив заняття з поважних причин, він може відпрацювати відповідну тему, 

отримавши максимальну оцінку 5 балів. Усі письмові завдання, презентації,  є обов’язковими 

до виконання. 

 

Студент має можливість консультуватися з викладачем щодо виконання індивідуальних 

завдань у визначений для консультацій час (графік консультацій викладачів знаходиться на 

кафедрі соціології, ауд. 319). 

 

Іспит: Підсумковий іспит є обов’язковим і відбувається після завершення вивчення 

навчальної дисципліни. Іспит проводиться в письмовій формі на основі затвердженого 

кафедрою переліку питань та тестових завдань. За іспит студент може набрати сумарно до 50 

балів. 

 

 Студенти, які впродовж семестру набрали менше 20 балів, не допущені до складання іспиту і 

автоматично отримують “не зараховано” і згідно шкали ЕСТS отримують FХ „незадовільно”. 

 

Викладач підсумовує зароблену кількість балів впродовж семестру і кількість балів, зароблену 

на іспиті, та виставляє у відомість відповідну оцінку і відмітку згідно шкали ЕСТS: 

90-100 балів – А „відмінно”; 81-89 балів – В „дуже добре”; 70-80 балів – С „добре”; 61-69 

балів – D „задовільно”; 51-60 балів – Е „достатньо”. 

 

 

 

Викладач      проф. Черниш Н.Й. 


