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1. Опис навчальної дисципліни 

 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів  

– 3 

 

Галузь знань: 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
 

вибіркова  

Спеціальність:  

054 Соціологія 

 

Модулів –  
Рік підготовки: 

2-й 
Змістових модулів – 

3 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання: 

дисертаційне 

дослідження 

 

Семестр: 

4-й 

Загальна кількість 

годин - 90 Лекції 

32 год. 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 2,6 

Освітньо-науковий 

рівень: 

доктор філософії (PhD) 

 

Семінарські 

  16 год. 

Самостійна робота 

 42 год. 

Індивідуальні завдання:  

 дослідницьке 

моделювання, 

 управлінська 

стратегія,  

 програма 

соціологічного 

дослідження, 

  

 

Вид контролю: іспит 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

 

Мета: Сформувати у слухачів програми підготовки доктора філософії глибинне 

розуміння специфіки динамічного функціонування соціально-гуманітарної 

сфери сучасного українського соціуму, а також забезпечити умови для 

особистісного включення в управлінську систему зазначеної сфери у 

дослідницькому дискурсі. Означена мета буде досягнута в двох напрямках, 

які відповідають двом основним функціям сучасної соціології і, відповідно, 

виступають логічною схемою навчальної дисципліни. Зокрема, перший 

напрям має теоретико-пізнавальний характер, другий – практично-

перетворюючий характер.  

 

Основні завдання: 

1. залучити слухачів програми до теоретизування крізь призму побудови 

концептуальних схем чи моделей, що повинні бути прив’язані до 

дисертаційного дослідження аспіранта; 

2. передати слухачам поглиблене розуміння основних проблем та дебатів у 

соціальній та гуманітарній сферах; 

3. продемонструвати важливість дослідницької активності у динамічному 

форматі, який дає можливість осмислювати і вивчати розвиток соціальної 

та гуманітарної сфер;  

4. надати змогу слухачам проявити себе в ролі управлінців шляхом 

творення управлінської стратегії у соціальній та гуманітарній сферах;   

5. за допомогою звернення до ділянки «публічної соціології» сформувати у 

слухачів важливість соціологічної діяльності, котра носить практично-

перетворюючий характер і приносить зміни у функціонування соціуму;  

6. допомогти слухачам створити логічну модель дисертаційного 

дослідження як у частині теоретичного моделювання, так і в частині його 

трансформації у програму авторського соціологічного дослідження.  
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Вимоги до знань та вмінь. 

 

Слухач програми повинен знати: 

 найважливіші складові теоретизування, особливості різновидів цього 

процесу,  

 специфіку функціонування соціальної та гуманітарної сфер суспільного 

розвитку на сучасному етапі, 

 основні положення і дискусійні параметри «публічної соціології», 

 теоретичні, методологічні та методичні особливості соціологічного 

дослідження, а також специфіку і тонкощі всіх управлінських етапів 

організації та проведення соціологічного дослідження. 

 

Слухач програми повинен вміти:  

 створити один із видів теоретичної розробки (теоретична схема, 

концептуальна схема, модель тощо), що буде прив’язана до потенційного 

авторського дослідження,  

 аналізувати найважливіші компоненти соціальної і гуманітарної сфер 

сучасного суспільного розвитку, 

 продемонструвати здатність бути активним та дієвим «публічним 

соціологом»,  

 відповідно до єдиної логіки наукового соціологічного дослідження 

співставити і поєднати три складові – теоретичне дослідження, 

теоретичну розробку або моделювання (разом з програмою) та емпіричну 

апробацію авторської програми. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ЯВИЩ І ПРОЦЕСІВ  

У СФЕРАХ СОЦІАЛЬНОГО ТА ГУМАНІТАРНОГО РОЗВИТКУ: 

ТЕОРЕТИКО-ПІЗНАВАЛЬНА СОЦІОЛОГІЯ 

 

 

Тема 1. Основні компоненти соціологічного теоретизування при вивченні 

особливостей соціальної та гуманітарної сфер (4 год). 

 формування понятійно-категоріального апарату, 

 окреслення класифікацій/типологізацій, 

 визначення етапів/компонентів/елементів у динамічному контексті,  

 виокремлення функцій та дисфункцій. 

 

 Тема 2. Різновиди соціологічного теоретизування при вивченні 

особливостей соціальної та гуманітарної сфер (4 год). 

 модель: теоретична, методологічна, емпірична, 

 концептуальна схема чи концептуалізація,  

 теоретичний підхід чи теорія, 

 парадигма.  
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Тема 3. Побудова теоретичного конструкту для вивчення особливостей 

соціальної та гуманітарної сфер (4 год). 

 формулювання та пояснення авторських визначень ключового/вих 

поняття/ть і категорій дослідження (теоретична інтепретація), 

 пояснення авторського бачення структури ключового/вих поняття/ть 

і категорій дослідження (операціоналізація),  

 представлення ймовірних взаємозв’язків між ключовими поняттями 

та категоріями дослідження та іншими соціальними феноменами. 

 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЯВИЩ І ПРОЦЕСІВ  

У СОЦІАЛЬНІЙ ТА ГУМАНІТАРНІЙ СФЕРАХ: 

ПРАКТИЧНО-ПЕРЕТВОРЮЮЧА СОЦІОЛОГІЯ 

 

Тема 4. Публічна соціологія (Public Sociology) в сучасному дослідницькому 

полі: світові та українські реалії (4 год). 

 

Тема 5. Розвиток у соціальній та гуманітарній сферах: соціологічний та 

міждисциплінарний контексти (4 год). 

 статика/динаміка, 

 трансформація/трансформації, 

 (де)(ре)інституціоналізація. 
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Тема 6. Управлінський дискурс у сфері соціальних та гуманітарних 

перетворень: сучасні українські реалії (4 год).  

 формування власної практично-перетворюючої стратегії (планування, 

організація, мотивація, контроль).  

 практичне значення соціологічної діяльності – Am I a Public 

Sociologist? Should I be? Do I have to be? 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.  

ТЕОРЕТИКО-ПІЗНАВАЛЬНА Vs ПРАКТИЧНО-ПЕРЕТВОРЮЮЧА 

СОЦІОЛОГІЯ: ДЕБАТИ В ТЕОРІЇ І НА ПРАКТИЦІ 

 

Тема 7. Теоретичне осмислення основних функцій сучасної соціології: 

дискусійні моменти (4 год). 

 Взаємовиключніть чи взаємодоповнення?  

 Пріоритетність чи рівноцінність?  

 (Не)Сила в (не)єності?   

 

Тема 8. Осмислення основних функцій сучасної соціології: можливості 

бути почутим. Організація дебатів (4 год).  
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

 

 

Назви змістових модулів  

і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

л с лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ЯВИЩ І ПРОЦЕСІВ  

У СФЕРАХ СОЦІАЛЬНОГО ТА ГУМАНІТАРНОГО 

РОЗВИТКУ:ТЕОРЕТИКО-ПІЗНАВАЛЬНА СОЦІОЛОГІЯ 

 

Тема 1. Основні 

компоненти 

соціологічного 

теоретизування при 

вивченні особливостей 

соціальної та 

гуманітарної сфер 

6 4 2 - -  - 

Тема 2. Різновиди 

соціологічного 

теоретизування при 

вивченні особливостей 

соціальної та 

гуманітарної сфер 

 

6 

 

4 

 

2 

 

- 

 

-  

 

- 

Тема 3. Побудова 

теоретичного конструкту 

для вивчення 

особливостей соціальної 

та гуманітарної сфер 

 

 

21 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

-  

 

 

15 

Разом за змістовим 

модулем 1 

33 12 6   15 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЯВИЩ І ПРОЦЕСІВ  

У СОЦІАЛЬНІЙ ТА ГУМАНІТАРНІЙ СФЕРАХ: 

ПРАКТИЧНО-ПЕРЕТВОРЮЮЧА СОЦІОЛОГІЯ 

 

Тема 4. Публічна 

соціологія (Public 

Sociology) в сучасному 

дослідницькому полі: 

світові та українські 

реалії. 

 

6 

 

4 

 

2 

 

- 

 

-  

 

- 
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Тема 5. Розвиток у 

соціальній та гуманітарній 

сферах: соціологічний та 

міждисциплінарний 

контексти 

 

6 

 

4 

 

2 

 

- 

 

-  

 

- 

Тема 6. Управлінський 

дискурс у сфері 

соціальних та 

гуманітарних перетворень: 

сучасні українські реалії 

 

15 

 

4 

 

2 

 

- 

 

-  

 

15 

Разом за змістовим 

модулем 2 

33 12 6   15 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.  

ТЕОРЕТИКО-ПІЗНАВАЛЬНА Vs ПРАКТИЧНО-

ПЕРЕТВОРЮЮЧА СОЦІОЛОГІЯ:  

ДЕБАТИ В ТЕОРІЇ І НА ПРАКТИЦІ 

 

Тема 7. Теоретичне 

осмислення основних 

функцій сучасної 

соціології: дискусійні 

моменти. 

 

6 

 

4 

 

2 

 

- 

 

-  

 

- 

Тема 8. Осмислення 

основних функцій 

сучасної соціології: 

можливості бути почутим. 

Організація дебатів 

 

 

18 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

-  

 

 

12 

Разом за змістовим 

модулем 3 

24 8 4   12 

Усього годин  90 32 16 - - 42 

ІНДЗ       

Усього годин 90 32 16 - - 42 
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5. Теми семінарських занять 

 

 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ЯВИЩ І ПРОЦЕСІВ  

У СФЕРАХ СОЦІАЛЬНОГО ТА ГУМАНІТАРНОГО 

РОЗВИТКУ:ТЕОРЕТИКО-ПІЗНАВАЛЬНА СОЦІОЛОГІЯ 

 

1. Формування ключових понять: субстанційне, 

дескриптивне і функціональне означення 

2 

2. Головні дослідницькі стратегії: індукція/дедукція; 

конструктивізм/об’єктивізм; якісна/кількісна 

2 

3. Специфіка авторського моделювання до дисертації 2 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЯВИЩ І ПРОЦЕСІВ  

У СОЦІАЛЬНІЙ ТА ГУМАНІТАРНІЙ СФЕРАХ: 

ПРАКТИЧНО-ПЕРЕТВОРЮЮЧА СОЦІОЛОГІЯ 

 

4. Дискусії навколо «публічної соціології» 2 

5. Концептуалізація поняття «розвиток» 2 

6. Управлінська стратегія у межах «публічної соціології» 2 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.  

ТЕОРЕТИКО-ПІЗНАВАЛЬНА Vs ПРАКТИЧНО-ПЕРЕТВОРЮЮЧА 

СОЦІОЛОГІЯ: ДЕБАТИ В ТЕОРІЇ І НА ПРАКТИЦІ 

 

7. Прогнозування функцій соціології: Україна і світ 2 

8. Дебати: функції сучасної соціології  2 

 Всього 16 
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6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ЯВИЩ І ПРОЦЕСІВ  

У СФЕРАХ СОЦІАЛЬНОГО ТА ГУМАНІТАРНОГО 

РОЗВИТКУ:ТЕОРЕТИКО-ПІЗНАВАЛЬНА СОЦІОЛОГІЯ 

 

1. Створення авторського моделювання до власного  

дисертаційного дослідження  

(теоретичний конструкт наукової роботи) 

15 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЯВИЩ І ПРОЦЕСІВ  

У СОЦІАЛЬНІЙ ТА ГУМАНІТАРНІЙ СФЕРАХ: 

ПРАКТИЧНО-ПЕРЕТВОРЮЮЧА СОЦІОЛОГІЯ 

 

2. Формування управлінської стратегії у межах «публічної 

соціології» та власного дисертаційного дослідження  

(практичне значення наукової роботи) 

15 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.  

ТЕОРЕТИКО-ПІЗНАВАЛЬНА Vs ПРАКТИЧНО-ПЕРЕТВОРЮЮЧА 

СОЦІОЛОГІЯ: ДЕБАТИ В ТЕОРІЇ І НА ПРАКТИЦІ 

 

3. Дебати: функції сучасної соціології  12 

 Всього 42 
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7. Індивідуальні завдання  

 

  

В рамках навчальної дисципліни передбачено виконання таких 

індивідуальних завдань: 

1) Створення авторського моделювання до власного дисертаційного 

дослідження (20 балів), 

2) Формування управлінської стратегії у межах «публічної соціології» 

та власного дисертаційного дослідження (20 балів), 

3) Дебати: функції сучасної соціології (10 балів). 
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8. Методи навчання 

                                                                                                   

 Навчальна дисципліна передбачає лекції, в яких систематичний виклад 

матеріалу викладачем поєднуватиметься з заохоченням слухачів 

програми до обговорення цього матеріалу і дискусій.  

 

 Семінарські заняття, заплановані в рамках програми, будуть проведені 

за допомогою інтерактивних методів навчання.  

 

 Основна увага в межах навчальної дисципліни буде сконцентрована на 

організації самостійної роботи слухачів програми. В кінці кожного 

змістовного модуля передбачено 3 модульні перевірки самостійної 

роботи, які відповідають 3 індивідуальним завданням:  

1) презентація авторського моделювання до власного дисертаційного 

дослідження; 

2) спільне обговорення управлінських стратегій у межах «публічної 

соціології» та власних дисертаційних досліджень; 

3) організація дебатів стосовно основних функцій сучасної соціології. 
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9. Методи контролю 

 

Оцінювання студентів здійснюється на основі модульно-рейтингової 

системи за шкалою від 0 до 100 балів. Остаточний рейтинг складається з 

рейтингу роботи студента впродовж семестру та його рейтингу на іспиті. 

Рейтингова оцінка знань студентів з курсу визначається за сумою балів, 

отриманих студентами за роботу в семестрі (50 балів) та за іспит (50 балів). 

 

 

№ Форма участі студента у навчальних 

заняттях 

Максимальна 

кількість 

балів 

1. Створення авторського моделювання до 

власного дисертаційного дослідження 

20 балів 

 

2.  Формування управлінської стратегії у 

межах «публічної соціології» та власного 

дисертаційного дослідження 

20 балів 

3. Організація дебатів: функції сучасної 

соціології 

10 балів 

          РАЗОМ протягом семестру                            50 балів 

          Оцінка за іспит                                                 50 балів 

                                           ЗАГАЛОМ                       100 балів 

                      

 

 

Іспит буде проведено у формі написання, обговорення і захисту 

авторської програми соціологічного дослідження (50 балів), котра може стати 

основою дисертаційного дослідження.  

 

Програма соціологічного дослідження передбачає такі компоненти: 

 

1. Методологічна частина. 

1.1. Опис проблемної ситуації з вказанням на те, що відомо з приводу 

обраної проблеми, а що є невідомим і потребує спеціального 

соціологічного дослідження. 

1.2. Формулювання теми авторського дослідження (формулювання теми 

соціологічного дослідження має бути конкретним і виходити з того, 
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що саме збирається досліджувати студент; воно є конкретизацією теми 

усієї дипломної роботи і має бути вужчим від неї). 

1.2. Мета та завдання дослідження. 

1.3. Об’єкт дослідження (за критерієм носія проблеми; за критерієм більш 

загальної проблеми). 

1.4. Предмет дослідження (за критерієм більш спеціалізованої проблеми). 

1.5. Теоретична інтерпретація базових понять, а також інших складників 

понятійно-категоріального апарату дослідження з обов’язковим 

посиланням на джерело, звідки подається означення; якщо студент сам 

сформулював означення, то після його наведення замість посилання у 

дужках вказується: авторське означення. 

1.6. Робочі гіпотези дослідження. Гіпотези розбиваються на гіпотези-

підстави (можливо за формулюванням мети) та гіпотези-наслідки 

(можливо за формулюванням завдань). 

1.7а. Операціональна інтерпретація базових понять відповідно до 

сформульованих робочих гіпотез дослідження. 

1.7б. Конструювання операціональних факторних й показникових 

змінних робочих гіпотез дослідження. 

2. Методична частина. 

2.1. Характеристика емпіричної бази дослідження: окреслення основних 

параметрів генеральної сукупності, конструювання вибіркової 

сукупності. 

2.2. Опис методів й технік отримання інформації. Розроблення 

відповідного до них інструментарію дослідження (анкета 

статистичного соціологічного дослідження, бланк спостереження, 

формуляр тесту, сценарій фокус-групової дискусії, алгоритм аналізу 

документів тощо). 

2.3. Обґрунтування логіки й методів аналізу даних, що будуть отримані з 

використанням розробленого інструментарію, зокрема, визначення 

методів емпіричної апробації робочих гіпотез дослідження. 
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10. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

 

 

 

Оцінка в балах  Оцінка за іспит  Код оцінки  Оцінка за 

шкалою ECTS 

90 – 100 відмінно 5 А 

81 – 89 дуже добре 4 В 

71 – 80 добре С 

61 – 70 задовільно 3 D 

51 – 60 достатньо Е 

21 – 50 допускається до здачі іспиту 

до 21 незадовільно (оцінка 

автоматично 

виставляється у 

відомість) 

 

2 

 

FX 

Сума балів після здачі 

по талону №1, 2 (0-50) 

 

незадовільно 

 

2 

 

FХ 

Сума балів після здачі 

по талону «К» (0-50) 

 

незадовільно 

 

2 

 

F 
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