




 

 

ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна “Інтерфейси філософії та соціології” укладена відповідно до 

освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії (PhD) з соціальних та 

поведінкових наук  за спеціальністю 054 Соціологія і відстежує зміни в теоретичній 

складовій соціології як академічної науки, розпочинаючи від її зародження і до сьогодення. 

Вона включає аналіз становлення загальної теорії на радянському етапі її розвитку і 

сучасний стан соціологічного теоретизування в тій його частині, яка містить загальні 

соціологічні теорії. Стрижень дисципліни складає взаємодія філософії та соціології у 

виробленні їхнього теоретичного підґрунтя на засадах співпраці та обміну сенсами. 

 

Навчальну дисципліну “Інтерфейси філософії та соціології” аспіранти денної форми 

навчання вивчають на другому році навчання в аспірантурі (3 семестр) як вибіркову.  

 

 

 



1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

“ІНТЕРФЕЙСИ ФІЛОСОФІЇ ТА СОЦІОЛОГІЇ” 

 

Найменування показників 

Галузь знань, 

спеціальність, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань: 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

Денна форма навчання 

Модулів – 1 Спеціальність: 

054 Соціологія 

Вибіркова 

Блоків змістових модулів – 3 Рік підготовки – другий 

Загальна кількість годин – 90 
 

Семестр – 3 

Тижневих годин: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи – 2,625 

Лекції – 32 год. 

Освітньо-науковий 

рівень: 

доктор філософії (PhD) 

Практичні – 16 год. 

Самостійна робота – 42 год. 

Вид контролю – іспит 

 

Примітка 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить 1,143. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Метою вибіркової навчальної дисципліни “Інтерфейси філософії та соціології” є 

розвиток загальних та фахових компетентностей у ділянці розкриття процесу формування 

загальної соціологічної теорії в умовах зростання варіативності наукового знання, 

методологічних поворотів та міждисциплінарності.  

Завданнями є: 

- вироблення чіткого уявлення про структуру сучасного соціологічного знання у 

взаємозв’язку усіх її складових на чолі із загальною соціологічною теорією у вигляді «гранд-

теорії» та метатеорії; 

- формування здатності вирізняти два головних шляхи побудови загальної соціологічної 

теорії: в межах самої соціології та за допомогою обміну сенсами з іншими ділянками 

наукового знання, в першу чергу філософського; 

- розуміння головного тренду сучасності – радикалізації та поєднання методологічних 

поворотів в умовах міждисциплінарності, а також актуалізації метатеоретизування; 

-  вироблення практичних навичок інтерпретації сучасних соціальних процесів і явищ з 

врахуванням міждисциплінарних характеристик розвитку соціогуманітарних наук та обміну 

сенсами між ними на поч. ХХІ ст. Це дозволить інтерпретувати якісні і кількісні особливості 

складних соціокультурних систем і глобальної мегасистеми та головні напрямки їхнього 

розвитку, що в подальшому стане цінним інструментом під час написання дисертаційних 

робіт. 

 

Внаслідок вивчення цієї навчальної дисципліни  аспірант повинен 

  

знати:  

суть, етапи і напрямки  формування загальних соціологічних теорій як у світовій, так і у 

вітчизняній соціології; характер відображення в них новітніх соціокультурних процесів 

доби глобалізації; згубність використання в якості загальної соціологічної теорії 

марксистської соціологічної концепції та її неомарксистських різновидів; особливості, 

межі і можливості запозичення соціологією філософських постнекласичних теорій 

сучасності для вироблення синтезованого теоретичного фундаменту і теоретичного 

осмислення соціокультурних процесів і явищ сьогодення; положення постнекласичної 

філософії стосовно використання сучасних даних природничих наук у побудові загальної 

картини світу та її системних характеристик; особливості та механізми обміну сенсами 

між філософією та соціологією сьогодення; пропозиції сучасної соціології у створенні 

синтезованого філософсько-соціологічного знання; процеси формування новітніх 

соціологічних теорій загального рівня у зарубіжній та українській соціологічній думці в 

умовах міждисциплінарності, появи методологічних поворотів і метатеоретизування; 

шляхи застосування загальнотеоретичних положень у формуванні теоретико-

методологічної бази дисертаційної роботи;   

 

вміти: 

застосовувати загальнотеоретичні положення з арсеналу філософії та соціології для 

розробки методологічної частини програми емпіричного дослідження  дисертації, а також 

адекватного методичного інструментарію з наступним аналізом та інтерпретацією 

отриманої соціологічної інформації в межах обраної теми дисертаційного дослідження; 

дотримуватися принципу органічного взаємозв’язку загальної соціологічної теорії, теорій 



середнього рівня та методології і методики соціологічного дослідження; здійснювати 

науковий пошук у межах руху від теорії до практики і від останньої до оновленої теорії.  

 

Навчальний курс охоплює 3 кредити (90 год). Курс складається з 32 год. лекційних занять, 

16 год. практичних занять та 42 год. самостійної роботи. Тижневе навантаження аспіранта 

складає 3 год. аудиторних занять та 2,625 год. самостійної роботи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. Стосунки філософії та соціології в добу існування СРСР та 

чверть століття по тому. 

 

Тема 1. Марксистсько-ленінська соціологія як домінантна теоретична основа 

соціогуманітарних наук в СРСР. Історичний матеріалізм / матеріалістичне розуміння історії 

як загальна теорія для соціогуманітарних наук в СРСР загалом і для соціології зокрема. 

Соціологія радянського періоду: здобутки та прорахунки. Критичний аналіз соціології 

марксизму. Розпад СРСР і відмова від марксистської схеми розуміння суспільств та їхнього 

формаційного розвитку. Важкий тягар «радянської спадщини» (Soviet Legacy) в соціології. 

Марксизм та неомарксизм в українській соціології. 

     

Тема 2. Критичний аналіз соціології марксизму. Марксистська візія суспільства та її 

складники. Закони суспільного розвитку в соціології марксизму. Марксизм як ідеологія. К. 

Поппер про привабливі риси марксизму та про його сутнісні недоліки. Р. Арон про 

двозначність марксистської соціології. Марксистський підхід до людини як головна вада 

соціології марксизму у поглядах П. Сорокіна. П. Монсон про ситуацію з марксизмом у 

пострадянських країнах. Т. Дарендорф: марксизм – теорія розвитку капіталістичного 

(індустріального) суспільства. 

 

Тема 3. Утворення теоретичної «порожнечі» та невизначеність методологічного 

фундаменту української соціології на поч. 90-х рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст. Українська 

соціологія у пошуках теоретичного фундаменту. Мінливість соціологічної моди в умовах 

методологічного хаосу і фобії до теоретизування українських соціологів. Мода на позитивізм 

та причини її живучості. Відсутність завершеної структури соціологічного знання в 

українській соціології сьогодення. Вітчизняна соціологія як наука з недобудованим 

інтелектом (В. Тарасенко). Недостатність зв’язку загальної соціології та теорій середнього 

рівня. Переважаючий розвиток прикладної соціології в українських реаліях. Слабкість 

“grounded theory” в українських умовах.   

 

Змістовий модуль 2. Філософія і соціологія в системі міждисциплінарної взаємодії. 

 

Тема 4. Етапи розвитку соціології в компаративному аспекті. Зміни вектору 

соціологічного теоретизування у світовій соціологічній думці доби глобалізації (наприкінці 

ХХ – на поч. ХХІ ст.). Культура та її визначальна роль у розвитку усіх сфер окремого 

суспільства і людства загалом. Механізм суспільного розвитку: від вироблення нових 

культурних програм до соціальних змін. Глобалізація та її вплив на модифікацію 

соціологічного теоретизування. Відставання вітчизняної соціології і соціальної практики від 

світових трендів. Виділення етапів розвитку соціології у світовій та українській 

соціологічній думці. Критерії класифікації етапів та їхні складові. 

 

Тема 5. Модифікація домінантної ознаки соціології протягом її розвитку. Зміни у 

 формулюванні домінантної ознаки соціології у період з 2 пол. ХІХ – до сьогодення. Перехід 

від цілісності соціології (на першому етапі її розвитку) через внутрішню 

мультипарадигмальність і метатеоретизування (на другому етапі) до методологічних 

поворотів, метатеоретизування та міждисциплінарності (на третьому етапі). 

Трансдисциплінарність четвертого етапу, її ознаки, характеристики і прояви. 

Трансдисциплінарність як характерна особливість сучасної соціології та дороговказ на 



майбутнє (С. Гокінг). Специфіка української соціології у формуванні загальносоціологічної 

теорії. 

 

Тема 6. Методологічні повороти, метатеоретизування і міждисциплінарність.  

Методологічні повороти в соціології наприкінці ХХ – на поч. ХХІ ст. Групи методологічних 

поворотів, їхній перелік та аналіз. Культурсоціологія як один з прикладів повороту соціології 

до проблематики культури: від загальної теорії Дж. Александера через теорії середнього 

рівня у тлумаченні сучасної культури до «сильної програми» культурсоціологічного аналізу. 

Метатеоретизування в соціології (Дж. Рітцер та його послідовники). Типи 

метатеоретизування. Міждисциплінарність, її означення, суть та головні прояви. Домінантна 

ознака сучасної соціології: стан розвитку в умовах України. 

 

Змістовий модуль 3. Філософія і соціологія: обмін сенсами 

 

Тема 7. Стосунки філософії та соціології в радянські часи та в добу незалежності.  

Вертикальна модель підпорядкування соціології історичному матеріалізмові /  

матеріалістичному розумінню історії в соціології доби існування СРСР. Стосунки між 

філософією та соціологією як один з кейсів міждисциплінарної взаємодії. Російські науковці 

про взаємовідносини між філософією та соціологією у минулому і у сучасних умовах: тренд 

збереження домінантної ролі філософії щодо соціології та інших соціогуманітарних наук. 

Праці українських соціологів стосовно співвідношення філософії та соціології: сумніви в 

однозначній домінації філософської теорії як загальнотеоретичного фундаменту соціології. 

 

Тема 8. Філософія та її сенси, апліковані до соціології сьогодення. Нова теоретична 

 ситуація у розвитку соціогуманітарних та природничих і технічних наук як віддзеркалення 

революційних відкриттів на межі ХХ та ХХІ століть Класична та посткласична картина світу 

у сучасній філософії. Теорія складності та її компоненти. Синергетика Г. Хакена та її 

значення для розуміння сучасного світу, спільнот і людини. Соціальна синергетика: межі і 

можливості аналізу складних соціокультурних систем, здатних до саморозвитку (В. 

Бранський). Дискурс системності у постнекласичній філософії сьогодення. Теорія бутстрапу 

як спроба осмислення складності світової мегасистеми. Філософія бутстрапу – сучасна 

інтерпретація революційних відкриттів у фізиці. Постнекласична філософія та соціальна 

синергетика у трактуванні глобалізації. 

 

Тема 9. Соціологія та її сенси, апліковані до філософії сьогодення. Принцип 

 зростання варіативності наукового знання Ж. Піаже та його реалізація в межах соціології. 

Системний підхід в соціології як підґрунтя до вивчення простих і складних соціальних 

систем. Поняття системи та його евристичний потенціал для соціології. Різновиди систем 

різного роду складності. Суспільство як (а) проста соціальна, (б) складна соціальна, (в) 

складна соціокультурна система; людство як складна соціокультурна мегасистема.  

Концепція неадитивного суспільства С. Устича як лімінарна спроба переходу від класичного 

розуміння соціальних систем до нелінійних синергетичних аналізів соціальних систем 

сучасності різного роду складності. Глобалізація та її соціологічне осмислення. Три можливі 

шляхи взаємодії філософії та соціології: вертикальний, горизонтальний, 

взаємодоповнюючий. 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни   

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Стосунки філософії та соціології в добу існування СРСР та чверть 

століття по тому 

Тема 1. 

Марксистсько-

ленінська соціологія 

як домінантна 

теоретична основа 

соціогуманітарних 

наук в СРСР. 

9 4 -   5       

Тема 2. Критичний 

аналіз соціології 

марксизму. 

10 4 2   4       

Тема 3. Утворення 

теоретичної 

«порожнечі» та 

невизначеність 

методологічного 

фундаменту 

української 

соціології на поч. 90-

х рр. ХХ ст. – поч. 

ХХІ ст. 

7 2 2   3       

Разом за змістовим 

модулем 1 

26 10 4   12       

Змістовий модуль 2. Філософія і соціологія в системі міждисциплінарної взаємодії 

Тема 4. Етапи 

розвитку соціології в 

компаративному 

аспекті. 

12 4 2   6       

Тема 5. Домінантна 

ознака соціології 

протягом її розвитку. 

 

11 4 2   5       

Тема 6. 

Методологічні 

повороти, 

метатеоретизування і 

міждисциплінарність. 

11 4 2   5       

Разом за змістовим 

модулем 2 

34 12 6   16       

Змістовий модуль 3. Філософія і соціологія: обмін сенсами 

Тема 7. Стосунки 

філософії та 

соціології в радянські 

часи та в добу 

незалежності. 

8 2 2   4       

Тема 8. Філософія та 11 4 2   5       



її сенси, апліковані 

до соціології 

сьогодення. 

Тема 9. Соціологія та 

її сенси, апліковані 

до філософії 

сьогодення. 

11 4 2   5       

Разом за змістовим 

модулем 3 

30 10 6   14       

 

ІНДЗ 
  - -  -   - - -  

Усього годин 
90 32 16   42       

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Розвиток соціології в добу існування СРСР: позірна легітимність 2 

2 Українська соціологія доби початку незалежності 2 

3 Етапи розвитку соціології у працях українських та зарубіжних 

соціологів 

2 

4 Зміни домінантної ознаки соціології від етапу до етапу 2 

5 Взаємозв’язок методологічних поворотів, міждисциплінарності та 

метатеоретизування: світовий досвід і українські реалії 

2 

6 Зміна векторів взаємодії філософії та соціології 2 

7 Значення розвитку постнекласичної соціології для розбудови 

соціологічної теорії 

2 

8 Роль соціології в соціологізації філософії 2 

 

                                                                                                              

 

6. Теми практичних занять (не передбачено) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

 

                                                                                                              

7. Теми лабораторних занять (не передбачено) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

 

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Марксистсько-ленінська соціологія як домінантна теоретична 

основа соціогуманітарних наук в СРСР 

5 



2 Критичний аналіз соціології марксизму 4 

3 Утворення теоретичної «порожнечі» та невизначеність 

методологічного фундаменту української соціології на поч. 90-х 

рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст. 

3 

4 Етапи розвитку соціології в компаративному аспекті 6 

5 Домінантна ознака соціології протягом її розвитку 5 

6 Методологічні повороти, метатеоретизування і 

міждисциплінарність 

5 

7 Стосунки філософії та соціології в радянські часи та в добу 

незалежності 

4 

8 Філософія та її сенси, апліковані до соціології сьогодення 5 

9 Соціологія та її сенси, апліковані до філософії сьогодення 5 

 Разом 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Індивідуальні завдання 

 

Індивідуальне науково-дослідне завдання полягає у вимозі застосування одержаних 

під час засвоєння матеріалу вибіркової навчальної дисципліни знань і вмінь до 

формулювання методологічних та методичних засад дисертаційної роботи кожним 

аспірантом / учасником програми PhD. Впродовж опанування вибірковою дисципліною 

аспірант відповідно до затвердженої на кафедрі теми дисертаційної роботи та у співпраці із 

науковим керівником обирає той чи інший теоретичний підхід в межах двох останніх етапів 

розвитку соціологічного знання та модифікує його положення до мети і завдань своєї 

дисертації. Друга складова ІНДЗ – формулювання методів свого емпіричного дослідження: 

кількісних, якісних, змішаних; вербальних і невербальних; із застосуванням відкритих баз 

даних чи створенням власної емпіричної бази дисертації. 

Іншим різновидом ІНДЗ є усна презентація або письмовий есей на обрану аспірантом 

/ учасником програми PhD тему. Методичні рекомендації до його створення містяться в п. 

13. 

Підготовані ІНДЗ у вигляді додатків до дисертаційної роботи надається викладачеві 

протягом семестру, проходять його експертне оцінювання, обговорення на навчальних 

заняттях з елементами дискусії; виставлена оцінка включається до балів, що їх аспірант / 

учасник програми PhD програми отримує за роботу у семестрі. На іспиті, крім відповідей на 

два теоретичні питання, відбувається захист представлених протягом семестру ІНДЗ в 

контексті використання у написанні свого дисертаційного дослідження. Всього протягом 

семестру аспірант має підготувати три ІНДЗ відповідно до трьох модулів структурації 

навчального матеріалу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Методи навчання 

                                                                                                    

Використовуються такі методи навчання:  

 

а) словесні – виклад основних положень теми з їхнім наступним обговоренням, 

виокремлення головних понять теми, презентація головних теоретичних положень теми та 

дискусія навколо них; 

б) наочні – ілюстрування навчального матеріалу таблицями, схемами та графіками у вигляді 

поступового наповнення запропонованих викладачем форм, схематична організація 

навчального матеріалу кожної теми; 

в) практичні – виконання індивідуальних науково-дослідних завдань, що передбачає 

організацію навчальної роботи для отримання нових знань, перевірки певних наукових 

гіпотез на рівні соціологічних досліджень; опис, узагальнення та аналіз соціологічної 

інформації; формування вмінь і навичок інтерпретації результатів досліджень різноманітних 

об’єктів; 

г) дистанційні – тобто надання аспірантам загальної характеристики навчального матеріалу у 

вигляді робочої програми, викладу головних положень до кожної теми у вигляді базового 

конспекту лекцій, переліку навчальних завдань і графіку представлення відповідей та 

виконаних завдань, а також використання сучасних інформаційно-комунікативних 

технологій у спілкуванні між викладачем та аспірантом. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Методи контролю 

 

До методів поточного контролю засвоєння знань студентами протягом семестру 

належать: 

- письмова відповідь на одне з питань в рамках самостійного опрацювання за вибором 

аспіранта: 5 балів максимум; за три модулі – 15 балів разом; 

- виконання індивідуального науково-дослідного завдання аспірантом у вигляді 

письмового есею на задану чи самостійно обрану тему в межах кожного модулю: 10 

балів максимум; за три модулі – 30 балів разом.  

Аспірант може також одержати 5 балів за одну рецензію (за вільним вибором) на ІНДЗ 

іншого аспіранта або на наукову статтю з теми дисертаційного дослідження (бажано 

іноземною мовою).  

Разом за виконання завдань кожного з трьох модулів: 45 балів максимум плюс 5 балів 

за рецензію, всього 50 балів. Час надсилання текстів і завдань  викладачем: початок кожного 

місяця (1-3). Терміни подання виконаних завдань аспірантами: з І модуля – 20 жовтня; з 

другого – 20 листопада, з третього – 20 грудня. Викладач створює  спільну електронну папку, 

в якій розміщені усі методичні матеріали, письмові відповіді аспірантів на поставлені 

запитання, виконаних ними ІНДЗ та рецензії з наступним обговоренням, оцінки поточного та 

підсумкового контролю.  

Інші 50 балів аспірант може набрати під час складання іспиту; кожний білет містить: 

- два теоретичних питання (по 20 балів кожне) і  

- захист ІНДЗ, яке відповідає дизайну дисертаційного дослідження  (10 балів відповідно). 

 Сумарний результат за роботу у семестрі та складання іспиту становить 100 балів 

максимум. 

Оскільки освітньо-наукова програма базується на компетентнісному принципі і 

своїми результатами має сформованість тих чи інших загальних чи професіональних 

компетентностей, кожний аспірант протягом опанування навчальної дисципліни повинен 

використовувати різноманітні види своєї освітньо-наукової підготовки, які оцінюються 

викладачем під час формування загальної оцінки за семестр. Наприклад, якщо ця оцінка за 

підсумками роботи у семестрі становить 50 балів, то ступінь сформованості наведених 

компетентностей оцінюється в них у відсотковому вигляді від високого до низького стосовно 

кожної. Конкретизація професійних компетентностей щодо навчальної дисципліни 

«Інтерфейси філософії та соціології», форми роботи аспіранта з їхнього формування та 

контроль сформованості через відповідне оцінювання наведено нижче.  

 

Компетентності Форми роботи аспіранта Оцінювання роботи 

аспіранта 

Знання про структуру та 

рівні сучасного 

соціологічного 

теоретизування та зміни в 

ній, зумовлені 

глобалізацією; про 

докорінну 

трансформацію 

соціального та викликану 

цим модифікацію 

предмету соціологічної 

науки; про якісно нові 

Самостійна робота над 

опрацюванням конспекту 

лекцій викладача стосовно усіх 

трьох змістовних модулів 

навчальної дисципліни; 

аудиторне/дистанційне 

обговорення структурних 

компонентів/складових 

соціологічного теоретизування 

із зазначення місця теоретичної 

бази дисертаційного 

дослідження у цій структурі; 

Семестрові оцінки за 

відповіді на питання та 

ІНДЗ з кожного модулю 

(разом три модулі). 

Оцінки на іспиті за 

письмові відповіді на два 

теоретичні питання та 

захист ІНДЗ. 



аналітичні моделі 

дослідження сучасних 

соціальних проблем та 

способи інтерпретації і 

узагальнення отриманої 

соціологічної інформації.  

Розуміння необхідності 

обміну сенсами між 

соціологією, іншими 

соціогуманітарними та 

природничими і 

технічними науками, 

використання 

синергетичної 

методології в аналізі 

простих і складних 

соціальних, складних 

соціокультурних систем і 

суперсистем. 

  

формування та представлення 

свого розуміння потреби 

обміну сенсами між усіма 

гілками наукового знання в 

ситуації міждисциплінарності 

на рівні формування загальної 

соціологічної теорії та 

врахування цього принципу під 

час розробки теоретичної бази 

власної дисертаційної роботи.  

Застосувати  

методологічні підходи до 

аналізу наукових та 

прикладних проблем та 

вміти здійснювати 

теоретичні узагальнення.  

Вміти застосовувати  

сучасні соціологічні 

теорії  та соціальні 

технології до пояснення 

та дослідження  

актуальних проблем  і 

процесів сучасного 

суспільства; 

Планувати та 

організовувати  

прикладні соціологічні 

дослідження, 

здійснювати  

праксеологічний аналіз 

одержаних результатів 

Розробка і представлення 

дизайну програми авторського 

конкретно-соціологічного 

дослідження з особливою 

увагою до методологічної її 

частини та забезпеченням 

зв’язку між теоретичними та 

емпіричними розділами 

дисертаційної роботи; 

виділення  етапів проведення 

авторського дослідження; 

обґрунтування планованих 

методів аналізу отриманої 

соціологічної інформації, 

релевантних обраному 

теоретичному напрямку. 

Поточна оцінка стану 

розробленості 

методологічної частини 

дисертаційного 

дослідження. 

Оцінки на іспиті за кейси, 

що вимагають єдності 

методології і методів у 

дослідженні обраної 

проблеми. 

Вміння зіставляти 

одержану соціологічну 

інформацію з реальним 

станом розвитку 

сучасного українського 

суспільства.  

Розробляти оптимальну 

стратегію дослідження, 

виявляти специфікації та 

закономірності 

соціальних процесів і 

явищ 

 

Самостійна робота над 

апробацією методологічних 

засновків дослідження у 

конкретних ситуаціях 

українського сьогодення, 

пов’язаних із обраною 

проблемою, розробка 

узагальнень і висновків з 

власного дослідження та їхня 

представленість у наукових 

статтях та тезах виступів на 

конференціях.  

Поточні оцінки за відповіді 

на питання та ІНДЗ №№ 1-

3. 

Оцінки на іспиті за 

відповіді на теоретичні 

питання в контексті 

врахування вимог 

варіативності наукового 

знання та за захист ІНДЗ з 

акцентом на проблематиці 

міждисциплінарності та 

методологічних поворотів, 

адаптованої до сучасного 



етапу соціокультурного 

розвитку українського 

суспільства.  

Здатність представлення 

результатів соціологічних 

досліджень у вітчизняних 

фахових та міжнародних 

рейтингових журналах та 

базах даних, їхнього 

порівняння зі світовими, 

регіональними та 

вітчизняними аналогами, 

об’єднання зусиль 

науково-дослідницьких 

груп, сформованих на 

міждисциплінарній 

основі, для вирішення 

комплексних завдань. 

 

 

Підготовка наукових 

публікацій різного роду для 

оприлюднення у вітчизняних та 

зарубіжних виданнях, 

представлених у міжнародних 

наукометричних базах, а також 

в українських фахових 

виданнях. 

Оцінка наявних наукових 

публікацій аспіранта при 

поточному та іспитовому 

оцінюванні у вигляді 

бонусів відповідно до 

рейтингу наукових видань.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

                                                          



12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Для екзамену 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

тест (екзамен) 
Сума 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий  

модуль 2 

Змістовий  

модуль 3 
50 

100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6  Т7 Т8 Т9  Рецензія 

Разом 5 + 10 Разом 5 + 10  Разом 5 + 10  5 

Разом 
за 

семес
тр 

50 50 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 

 

Приклад за виконання курсового проекту (роботи) (не передбачено) 

 

Пояснювальна записка Ілюстративна частина Захист роботи Сума 

до ___ до ___ до ___ 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 відмінно    

 

зараховано 
81-89 

добре  
71-80 

61-70 

задовільно  
51-60 

* 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

* 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

* кількість  балів  для  оцінок  «незадовільно» визначається  Вченими  радами  

факультетів  або  кафедрами,  які  забезпечують   викладання  відповідних  дисциплін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Методичне забезпечення 

 

До методичного забезпечення належить передусім базовий конспект лекцій з 

навчальної дисципліни, який надається аспірантам поетапно під час роботи над кожним 

модулем. Базовий конспект лекцій структурно відповідає програмі навчальної дисципліни, 

містить виклад головних положень, перелік базової та додаткової літератури, інформаційні 

ресурси, а також сформовані до вибору аспірантом питання та індивідуальні науково-

дослідні завдання. 

Для виконання першого з поточних видів контролю засвоєння знань, умінь та навичок 

відноситься підготовка тез відповіді на запропоновані викладачем питання, які охоплюють 

матеріали до кожного модулю. Аспірант обирає те чи інше питання (близьке чи дотичне до 

теми його дисертаційної роботи) і дає чітко структуровану відповідь (у письмовому варіанті 

– не більше 3 стор. тексту кеглем 14, через 1.5 інтервали), де належить стисло викласти такі 

компоненти: суть проблемної ситуації, спосіб її розв’язання у творах українських чи 

зарубіжних вчених, аплікація до українського ґрунту, точка зору автора та її аргументація. 

Ця відповідь попередньо надсилається викладачеві, а згодом представляється аспірантом під 

час семінарського заняття і обговорюється в процесі дискусії з іншими аспірантами.  

Виконання індивідуального науково-дослідного завдання (ІНДЗ) також здійснюється 

аспірантом за власним вибором із запропонованого викладачем переліку, має бути 

максимально наближеним до теми дисертаційної роботи і має дещо іншу структуру. В 

ідеальному варіанті ІНДЗ передбачає формулювання наукової проблеми відповідно до 

запропонованого переліку, до теми дисертаційного дослідження та можливі шляхи її 

розв’язання в межах обраної концепції / теорії / парадигми. Обсяг відповіді на ІНДЗ не має 

перевищувати 5 стор. друкованого тексту 14 кеглем через 1.5 інтервали. Одним з елементів 

може бути таблиця з двома стовпчиками, де у стовпчику ліворуч аспірант перелічує ті чи 

інші теоретичні положення, на які він / вона спирається при написанні дисертації і які 

належать українському чи зарубіжному вченому, входять до тої чи іншої теорії / групи 

теорій  тощо, а праворуч – відповідно адаптовані до українських реалій теоретичні 

положення, які в підсумку становитимуть теоретичну основу дисертаційної роботи. На 

семінарських заняттях попередньо надісланий аспірантом викладачеві текст проходить 

процедуру представлення та обговорення або з іншими аспірантами, або з викладачем, і 

вимагає додаткових роз’яснень і максимального наближення до теми власного 

дисертаційного дослідження. 
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