




 

 

 

1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 

05 – поведінкові науки  

(шифр і назва) 

Нормативна 

(за вибором) 

 
Напрям підготовки  

054 –   соціологія  

(шифр і назва) 

Модулів – 2 

Спеціальність: 

  

 

Рік підготовки 

Змістових модулів –  -й 2-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання __-

________ 

                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин –  

90 

-й 4-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних –  3 

самостійної роботи 

студента – 3 

Освітньо-науковий рівень: 

доктор філософії (PhD) 

 

32 год.  год. 

Практичні, семінарські 

16  год.   год. 

Лабораторні 

 год. -  год. 

Самостійна робота 

 год. 42  год. 

Індивідуальні завдання:  

год. 

Вид контролю:  

екз. + залік 

 



 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета ............ Метою вивчення вибіркової дисципліни «Праксеологія соціальних 

проблем» є: формування необхідних теоретичних знань і практичних навиків, які 

дозволять неупереджено підійти до дослідження актуальних соціальних проблем, 

враховуючи новітні підходи у сфері соціоінженерної та соціотехнологічної  діяльності. 

Завдання..........Учасники курсу повинні навчитися критично опрацьовувати 

рекомендовані джерела та літературу, аналізувати статистичний та якісний матеріал, 

виявити вміння робити його порівняння та аналіз у контексті соціальної проблематики, 

показати розуміння загальних тенденцій розвитку підходів у сфері праксеологічного 

дослідження актуальних суспільних проблем в умовах сучасного українського суспільства 

зокрема. У результаті вивчення навчальної дисципліни вони повинні.  

знати:  як пояснити динаміку сучасних соціальних процесів на основі 

праксеологічних  понять та підходів, шляхи оптимізації наукової діяльності у 

дослідницькому процесі з метою отримання знання науково-практичного спрямування; 

вміти:  на практиці організувати праксеологічне дослідження (з урахуванням 

обраної тематики власного дисертаційного дослідження) з використанням широкого 

спектру соціоінженерних та соціальних технологій; науково інтерпретувати одержані 

результати, визначити критерії  їх ефективного застосування у суспільній практиці; 

прогнозувати можливі варіанти (сценарії)   розв’язку досліджуваної соціальної проблеми.  

 

Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи праксеології у  соціологічному вимірі. 

Тема 1. Праксеологічні основи соціологічної діяльності.  

1. Дефініція праксеології.  

2. Принципи та функції   праксеології.  

3.  Історичні, філософські та психологічні витоки сучасної праксеології.  

4. Праксеологія і соціологія: джерела взаємодії.  

 

Тема 2. Соціальне проектування як предмет теоретико-методологічного 

соціологічного дослідження.  

1.Поняття  і функціональне призначення соціального проектування.  

2. Обмеження у соціальному проектуванні.  

3. Антропометрія соціального проектування.  

4. Ергономічні вимоги до соціального проектування. 

 

Тема 3. Соціальне  проектування в системі праксеологічних практик.  

1. Цілепокладання як основа соціального проектування.  

2. Особливості суб'єктів соціального проектування.  

3. Види та типи об'єктів соціального проектування. 



 

 

4.  Технолого-методичні складові  соціального проектування як виду соціологічної 

діяльності.   

5. Контекстність як умова ініціювання та здійснення соціального проектування. 

Тема 4. Соціальна інженерія в системі праксеологічного знання. 

1. Соціальна інженерія як практична діяльність і галузь соціологічної науки.  

2. Історія становлення і розвитку соціоінженерної діяльності.  

3. Види і форми соціоінженерної діяльності. 

4.  Соціальна інженерія як інструмент організаційно-управлінської діяльності. 

5. Методологія і процедури соціоконструкторської та соціовинахідницької 

діяльності. 

Тема 5.  Праксеологія наукової діяльності: загально соціологічний аспект 

6. Організація наукової праці соціолога. 

7. Вимоги до умов  соціологічної наукової діяльності. 

8.  Показники ефективності наукової діяльності. 

9. Комунікативний аспект наукової діяльності і праксеологія. 

 

Змістовий модуль 2. Праксеологія як соціальна технологія 

Тема 1. Соціальні технологій в соціологічних дослідження. 

 1.Поняття і види соціальних технологій. 

2. Соціальне знання та соціальні технології.  

3. Історичний досвід у використанні соціальних технологій.  

4.Типи соціальних технологій та їх використання.  

5. Ризик у соціальних технологіях.  

6. Проблема соціальної та економічної ефективності використання соціальних 

технологій. 

 

Тема 2. Особливості розробки показників і критеріїв  праксеологічного 

оцінювання.  

1.Оціночні дослідження та соціальні інновації. 

2. Конструктивізм як теоретичне підґрунтя оціночного дослідження.  

3. Місце оціночного дослідження в структурі соціологічного знання.  

4. Система критеріїв праксеологічного оцінювання та їх характеристика. 

 

Тема 3. Прикладна праксеологія: виклики суспільства.  

1.Праксеологія у вимірі соціально-технологічного дискурсу.  

2.Соціальна ефективність праксеологічного підходу.  

3.Особливості використання праксеології до вирішення актуальних проблем 

українського суспільства.  

4.Побудова програми праксеологічного дослідження.  

5. Технологія реалізації праксеологічних досліджень в освіті, економіці, політиці. 

6.Технології подолання соціальної ексклюзії. 

 



 

 

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 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи праксеології у  соціологічному вимірі  

Тема 1.  Праксеологічні 

основи 

соціологічної 

діяльності. 

4 

 

 

 

2   4 

 

 

     

Тема 2.  Особливості 

розробки 

показників і 

критеріїв  

праксеологічного 

оцінювання.  

4 2   4       

Тема 3. Соціальне  

проектування в 

системі 

праксеологічних 

практик.  

4 2   4       

Тема 4. Соціальна 

інженерія в 

системі 

праксеологічного 

знання. 

4 2   4       

Тема 5. Праксеологія 

наукової 

діяльності: 

загально 

соціологічний 

аспект 

4 2   4       

Разом за 

змістовим 

модулем 

 

 

 

20 

 

10 

   

20 

      



 

 

1  

Змістовий модуль 2. Праксеологія як соціальна технологія 

Тема 1.  Соціальні 

технологій в 

соціологічних 

дослідження. 

4 2   4       

Тема 2. Особливості 

розробки 

показників і 

критеріїв  

праксеологічного 

оцінювання.  

4 2   4       

Тема 3. Прикладна 

праксеологія: 

виклики 

суспільства.  

4 2   4       

Разом за 

змістовим 

модулем 

2 

 12 

 

6 

 

  12       

Усього 

годин  

 32 16   42       

  

   

 

                                                                                

5. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Праксеологія та її філософські витоки 4 

2 Ергономічні вимоги до соціального проектування.  

4 

3 Технології подолання соціальної ексклюзії. 4 



 

 

4 Контекстність як умова ініціювання та здійснення соціального 

проектування. 

4 

5 Комунікативний аспект наукової діяльності і праксеологія. 4 

6 Проблема соціальної та економічної ефективності використання 

соціальних технологій. 

4 

7 Система критеріїв праксеологічного оцінювання та їх 

характеристика. 

4 

8 Технології подолання соціальної ексклюзії. 

 

4 

Разом  42 

 

6. Методи навчання 

Лекція з використанням мультимедійного проектора, дискусія, колоквіум.  

                                                                                                    

7. Методи контролю 

Курс закінчується складанням іспиту. Проміжною формою контролю є 

семінарські заняття, індивідуальні письмові завдання. 

8. Розподіл балів, які отримують аспіранти 

Оцінювання проводиться за 100 бальною шкалою. Бали нараховуються за 

наступним співвдношенням: 

Практичні заняття – 25% семестрової оцінки, максимальна кількість балів – 

25балів; 

Письмова робота – 25% семестрової оцінки, максимальна кількість балів – 25 

балів; 

Іспит – 50% семестрової оцінки, максимальна кількість балів – 50 балів. 

Підсумкова максимальна кількість – 100 балів. 

Враховується відвідування занять,бали набрані під час семінарських занять, а 

також за індивідуальну письмову роботу 

 

8. Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка в балах Оцінка ECTS Визначення За національною шкалою 

90-100 А Відмінно Зараховано 

81-89 В Дуже добре  
Зараховано 

71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  
Зараховано 

51-60 Е  Достатньо 



 

 

26-50 FX 

Не задовільно з 

можливістю 

повторного складання 

іспиту 

Не зараховано 

0 - 25 F 

Не задовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

Не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

9. Методичне забезпечення 

Питання для іспиту 

1. Дефініція праксеології.  

2. Принципи та функції   праксеології.  

3.  Історичні, філософські та психологічні витоки сучасної праксеології.  

4. Праксеологія і соціологія.  

5. .Поняття  і функціональне призначення соціального проектування.  

6. Обмеження у соціальному проектуванні.  

7. Антропометрія соціального проектування.  

8. Ергономічні вимоги до соціального проектування. 

9. Цілепокладання як основа соціального проектування.  

10. Види та типи об'єктів соціального проектування. 

11.  Технолого-методичні складові  соціального проектування як виду соціологічної 

діяльності.   

12. Контекстність як умова ініціювання та здійснення соціального проектування. 

13. Соціальна інженерія як практична діяльність і галузь соціологічної науки.  

14. Історія становлення і розвитку соціоінженерної діяльності.  

15. Види і форми соціоінженерної діяльності. 

16.  Соціальна інженерія як інструмент організаційно-управлінської діяльності. 

17. Методологія і процедури соціоконструкторської та соціовинахідницької 

діяльності. 

18. Організація наукової праці соціолога: праксеологічний аспект. 

19. Вимоги до умов  соціологічної наукової діяльності. 

20.  Показники ефективності наукової діяльності соціолога. 

21. Єтична складова праксеологічної діяльності соціолога. 

22. Комунікативний аспект наукової діяльності і праксеологія. 

23. Поняття і види соціальних технологій. 

24. Соціальне знання та соціальні технології.  

25. Історичний досвід у використанні соціальних технологій.  

26. Типи соціальних технологій та їх використання.  

27. Ризик у соціальних технологіях.  

28. Проблема соціальної та економічної ефективності використання соціальних 

технологій. 

29. Оціночні дослідження та соціальні інновації. 

30. Конструктивізм як теоретичне підґрунтя оціночного дослідження.  



 

 

31. Місце оціночного дослідження в структурі соціологічного знання.  

32. Система критеріїв праксеологічного оцінювання та їх характеристика. 

33. Праксеологія у вимірі соціально-технологічного дискурсу.  

34. Соціальна ефективність праксеологічного підходу.  

35. Особливості використання праксеології до вирішення актуальних проблем 

українського суспільства.  

36. Побудова програми праксеологічного дослідження.  

37. Технологія реалізації праксеологічних досліджень в освіті, економіці, політиці. 

38. Технології подолання соціальної ексклюзії. 

 

10. Рекомендована література 

 

1. Бабенко С. Соціологія і соціологи в глобальному вимірі // Соціологія: теорія, 

методи, маркетинг. – 2010. - № 4. – С.196-206. 

2. Бартош О. П. Деякі аспекти професійної підготовки майбутніх соціальних 

працівників на засадах праксеологічного підходу у вищих навчальних закладах України / 

Олена Павлівна Бартош // Науковий вісник Ужгородського уныверситету. Серія: 

Педагогіка. Соціальна робота. − Вип.34. −  2014. – С.14-21. 

3. Бебик В.М. Соціально-комунікаційна праксеологія: поняття і методи / В.М. 

Бебик // Інформація і право. — 2011. — № 2(2). — С. 53-60. 

4. Безпалько О. Соціальне проектування: навчальний посібник / О. Безпалько. 

– Київ. : КУ ім. Б. Грінченка, 2010. – 128 с. 

5. Бех В. Філософський аналіз походження соціальних проблем вищої школи / 

В. Бех // Вища освіта України. – № 3. – 2005. – С. 13 – 19. 29. Бєлова Л. Культурне 

розмаїття чи уніфікація культур: що обере людство? / Л. Бєлова, О. Алфьорова // 

Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. - 2014. - 

Вип. 20. - С. 300-303.   

6. Бирюкова М. Социальное проектирование и социальные технологии / М. 

Бирюкова – Харьков, 2001. – 400 с.  

7. Бирюкова М. Социальные технологии проектирования образовательной 

системы региона: Монография /М. Бирюкова.– Харьков, НТУ «ХПИ». 2012. – 372 с. 

8. Бірюкова М. Принципи управління регіоном: соціологічний підхід / М. 

Бірюкова // Соціологія міста: наукові проблеми та соціальні технології. зб. наук. пр. – 

Дніпропетровськ, ДНУ, 2001. – С. 212–214.   

9. Борисенко В. А. Праксеологія – інноваційний підхід у системі підготовки 

магістрів управління ОВС / В. А. Борисенко // Науковий вісник НАВСУ. – 2004. – № 3. – 

С. 108–109.  

10. Валерстайн І. Модернізація: світ праху її // Соціологія: теорія, методи, 

маркетинг. – 2008. - № 2. – С.21-24. 

11. Гаспарский В. Праксеологическй анализ проектно-конструкторских 
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