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АНОТАЦІЯКУРСУ 

Взаємозв’язокуструктурно-логічнійсхемі 

Пререквізити 
Філософія 

Постреквізити Соціальні технології в публічному управлінні 

mailto:26taxiigle@gmail.com


Компетенціївідповіднодоосвітньо-професійноїпрограми 

Soft-skills/Загальні компетентності(ЗК) Hard-skills/Спеціальні(фахові)компетенції (СК) 

Здатністьвчитисятаоволодіватисучаснимизнаннями(ЗК1). 

Здатність реалізувати свої права i обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства права, прав i свобод людини i громадянина в 

Україні(ЗК2). 

Здатність зберігати та примножувати моральні,культурні, наукові цінності i досягнення 

суспільства на основі розуміння icтopії та закономірностей розвитку предметної 

області,iї місця у загальній системі знань про природу i суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки i технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя(ЗК3). 

Здатністьдоадаптаціїтадіївновійситуації(ЗК5). 

Здатність працювативкоманді(ЗК6). 

Здатністьплануватитауправлятичасом(ЗК7). 

Вміннявиявляти,ставити тавирішуватипроблеми(ЗК8). 

Здатністьдо пошуку,обробленнята аналізуінформації з різних джерел(ЗК9). 

Здатністьспілкуватисядержавноюмовоюякусно,такi письмово(ЗК10). 

Здатністьспілкуватисяіноземноюмовою(ЗК11). 
Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів діяльності)(ЗК13). 

Здатністьдосоціальноївзаємодії,доспівробітництвайрозв’язанняконфліктів(СК1). 

Здатністьвикористовуватисистемуелектронногодокументообігу(СК5). 

Здатністьрозроблятитактичнітаоперативніпланиуправлінськоїдіяльності(СК7). 

Здатністьвпроваджуватиінноваційнітехнології (СК9). 

Здатністьдодослідницькоїтапошуковоїдіяльностівсферіпублічногоуправліннятаадміністрування(

СК10). 

Здатністьускладіробочоїгрупипроводитиприкладні 

дослідженнявсферіпублічногоуправліннятаадміністрування(СК11). 

Результатинавчаннявідповіднодоосвітньо-професійної(програмнірезультатинавчання–ПРН) 

ПРН 1. Використовувати базові знання з історичних, культурних, політичних, соціальних, економічних засад розвитку суспільства. 

ПРН 11. Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації,робити висновки i формулювати рекомендації в межах 

компетенції 



 
ЗАГАЛЬНАІНФОРМАЦІЯ 

 

 

 

Анотація 

Курс«Соціологія»єобов'язковимнавчальнимпредметомусистемівищоїосвітиУкраїни.Вивченнясоціологіїдопоможесформуватиумайбутніхфахівсоціологічнемислен

няйкультуру,надастьїмнеобхіднудопомогувзбагненнісутностійзмістускладнихсоціальнихявищіпроцесів,щовідбуваютьсявсучасномусуспільстві,увиявленніпричині

джерелїхньоговиникнення,уз'ясуванніприродирізнихсоціальнихконфліктівіпошукуадекватнихшляхівїхньоговирішення,акрімтого–

увиробленні,прийняттійреалізаціїефективнихуправлінськихрішень,спрямованихнанормальнефункціонуванняйподальшийрозвиткусоціальнихоб'єктіввумовахринк

овоїекономіки.Практичнезастосуваннятеоретичнихположень:законів,закономірностейтасформульованихнаїхосновнихпринципів,методичнихрекомендацій,методів

іправилворганізаційнійдіяльностідаєзмогупідвищитиступіньобґрунтованостірішень,щоухвалюються,використовуватинаявнітазалученіресурси.Цеособливоважлив

оприпроведеннівеликомасштабнихзаходів,якіперетворюютьорганізаційніформивласності,склалися,привиробленнітареалізаціїноваторськихрішень,щомаютьдовгот

ривалісоціальнінаслідки.Соціологіявивчаєвзаємовідносиниіндивідівусоціальнихкомунікативнихвідносинах,атакожсоціальнудіяльністьлюдейусуспільстві.ЗнанняС

оціологіїслужитьдлявиробленнянавиківсистемноготакомплекснихпідходівдовирішеннятеоретичнихтаприкладнихзавдань. 

 

 

Мета 

 

 
формування когнітивних, афективних та моторних компетентностей в сфері теорії та практики створення, функціонування й еволюції суспільства, соціальної 

групи,організації,особистості,атакож навчитистудентіввміннюформуватираціональнуповедінкупридозволікомплексних соціально-економічних проблем. 

 

 
Формат 

 

 
Лекції (очний, дистанційний формат), практичні заняття (очний, дистанційний формат), консультації (очний, дистанційний формат), підсумковий контроль –

екзамен(очний,дистанційний формат) 

 

 

 

 
АКАДЕМІЧНА

ДОБРОЧЕСНІС

ТЬ 

Дотриманняакадемічноїдоброчесностіздобувачамипередбачає: 

- самостійневиконаннянавчальнихзавдань:поточноготапідсумковогоконтролюрезультатівнавчання; 

- посиланнянаджерелаінформаціїуразівикористанняідей,розробок,тверджень,відомостей; 

- дотриманнянорм законодавствапроавторськеправоі суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела 

інформації.Порушенням академічної доброчесності здобувачами вважається: академічний плагіат, академічне шахрайство, фальсифікація результатів досліджень, 

посилань увласних публікаціях, будь-яких інших даних, у тому числі статистичних, що стосуються освітнього процесу та наукових досліджень; надання 

завідомонеправдивої інформації стосовно власної освітньої (наукової) діяльності чи організації освітнього процесу; використання без відповідного дозволу 

зовнішніхджерелінформаціїпід часоцінювання результатівнавчання;хабарництво;конфліктінтересів;подарунок. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:повторне проходження 

оцінювання(контрольна робота, екзамен, залік тощо);повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;позбавлення академічної 

стипендії;відрахування іззакладуосвіти. 



СТРУКТУРАДИСЦИПЛІНИ 

 
№з/п 

 
Назвизмістовихмодулівітем 

Кількістьгодин(деннаформа) 

Усього 
  вт.ч.   

    

Змістовиймодуль1Загальніосновипізнаннясоціально-економічногорозвиткусуспільства 

1. Соціологіяякнаука:об’єкт,предметіосновнісоціальнізаконі.Історія

виникненнятарозвиткусоціології.Основніетапи 
формуваннясоціологіїякнауки. 

 

8 
 

1 
 

1 
 

- 
 

6 

2. Соціальнаструктурасуспільства.Суспільствояксистема.Класоваст

руктурасуспільства.Соціальнастратифікаціяі 
соціальнамобільність. 

 

10 
 

2 
 

2 
 

- 
 

6 

3. Соціальнаідентифікаціяособистості.Концепція 
психосоціальнихкриз. 

  
10 2 2 - 6 

4. Культуратасоціальнакультура.Теоріякультурно-історичних 
типів. 

10 2 2 - 6 

5. Економічнасоціологія.Теоретичніосновиіндустріальноїсоціології 
10 2 2 - 6 

Змістовиймодуль2.Спеціальнісоціологічнітеорії.методісоціологічногодослідження 

6. Перехіднісоціальні процесиусуспільстві.Аномія. 8 1 1 - 6 

7. Девиація: сутність, видиіформидевиаціївсуспільстві. 8 1 1 - 6 

8. Маргинальність.Маргінальнесередовище 
10 2 2 - 6 

9. 

 

10. 

Соціологічнедослідження:видиіформісоціологічногодослідження

.Програмасоціологічногодослідження 

Методисоціологічногодослідження:анкетування,інтерв’ювання,е

ксперт-опитування,соціометричнеопитування, 

Соціологічнеспостереження,експеримент,діловіімітаційніігри,ан
аліздокументівзпроблемидослідження. 

8 

 

8 

1 

 

1 

1 

 

1 

          - 

 
- 

6 

 

6 

Усьогогодин 
90 15 15 - 60 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕЗАБЕЗПЕЧЕННЯДИСЦИПЛІНИ 

 

 

НоутбукHPLaptop15(ЦПDualCoreAMD,відеоадаптерAMDRadeon(TM)R4Graphics,ОЗП4ГБDDR4-2666), браузерEdge44.18362.449.0,мультимедійнийпроекторEpsonH429B-

1од.,презентерSamsungSDP-6500DXA-1од. 

ПК10од.,веб-версіїMicrosoftOffice365(безкоштовна),ArisExpress(безкоштовна),RamusEducational(безкоштовна).БраузерOpera66.0.3515.103. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕЗАБЕЗПЕЧЕННЯДИСЦИПЛІНИ 
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1. Соціологія:підручникдлястудентіввищіхнавчальнихзакладів/В.І.Волович,М.І.Горлач,В.Г.Кременьтаін.6-тевид. 

К:Центручбовоїлітератури,2019.808с. 

2. Соціологія:підручник/В.Г.Городяненко,О.В.Гілюн,А.В.Демічева,С.В.Легеза,Н.А.Липовська.3-

евид.переробл.,доповн.К. :Акад.,2018. 544c. 

3. МакеєвС.О.Соціологія: Навч.посіб.К.:Знання,КОО,2018.566с. 

4. РущенкоІ.П.Загальнасоціологія:підручник.Х.:Вид-воНац.ун-тувнутр.справ,2020. 

5. Соціологія:підручникдлястудентіввищихнавчальнихзакладів/В.І.Волович,М.І.Горлач,В.Г.Кременьтаін.6-тевид., 

К:Центручбовоїлітератури,2019. 808с. 

6. Соціологія:словниктермінівіпонять.К.: 

Кондор,2016.372с.URL:http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI/KONDOR/SOCIOLOGIA_SL_2006.pdf 

Web-ресурси 
1. ІнститутсоціологіїНАНУкраїни.Видання.СоціальнівимірисуспільстваURL:https://i-soc.com.ua/ua/edition/socialni-

vimiri-suspilstva/ 

2. InternationalSociology:SAGEJournals.URL:https://journals.sagepub.com/home/iss 

3. Київськийміжнароднийінститутсоціології.URL:https://www.kiis.com.ua/ 

4. Портал«Медіаосвітаімедіаграмотність».URL:http://medialiteracy.org.ua/ 

5. СоціологічнаасоціаціяУкраїни.URL:http://www.sau.kiev.ua/ 

6. Соціологічнагрупа«Рейтинг».URL:http://ratinggroup.ua/ 

7. Соціологіятасоціальнідослідження:що,як,навіщо?ОнлайнкурснаплатформіPrometheus.URL:https://courses.promet

heus.org.ua/courses/IRF/SOC101/2015_T1/about 

8. SOCIS:Центрсоціальнихтамаркетинговихдосліджень.URL:http://socis.kiev.ua/ua/ 

9. ІнститутдемографіїтасоціальнихдослідженьіменіМ.В.ПтухиНаціональноїакадеміїнаукУкраїни,публікаціїURL:ht

tps://idss.org.ua/public 

10. Статистичні матеріалиДержкомстатуУкраїниURL:  ukrstat.gov.ua 
11. СоціологічнаасоціаціяУкраїни,дослідженняURL:http://sau.in.ua/doslidzhennya/ 
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1. Лукашевич М. П., Туленков М.В. 

Соціологія.Основизагальної, 

спеціальнихігалузевихтеорій:підручник.К. 

:Каравела,2008. 

2. ЛяпінаЛ.А.Етносоціологія:навч.посіб.Миколаїв 

: ЧНУ ім.ПетраМогили,2018. 372 с. 

3. ПічіВ.М.Соціологія:підручник. 

Л.:Новийсвіт,2017. 280с. 

4. Сірий Є. В. Соціологія: загальна теорія, 

історіярозвитку,спеціальнітагалузевітеорії:навч.по

сіб.К.:Атіка, 2019.URL: 

http://westudents.com.ua/knigi/571-sotsologya-sriy-
v.html 

5 Танчин І. З. Соціологія : навч. посіб. К. : 

Знання,2018. 351 с. 

URL:http://westudents.com.ua/knigi/572-sotsologya-

tanchin-I3.html. 

6. Черниш Н. Соціологія : підруч. за рейтингово-

модульноюсистемою.К. :Знання,2019.430 с. 

СИСТЕМАОЦІНКИ 

№ Назваістислийзмістконтрольногозаходудляденноїформинавчання Рейтинговаоцінка Тиждень 
min max 

1 Аудиторна робота здобувача оцінюється на основі його відповідей на заняттях, активності у роботі 

протягомсеместру. Поточний контроль – усне опитування в ході лекцій та практичних заняттях, оцінювання 

правильностівирішеннятестовихтаситуаційнихзавдань,кейсівнапрактичнихзаняттяхтапривиконаннісамостійноїр

оботи.Здобувачздатнийпродемонструватикритичнеосмисленнялекційноготапозалекційногоматеріалу, 
братикваліфіковануучастьудискусіїз наведенням аргументації. 

10 20 1-9 

2 Індивідуальнезавдання 
Підготовкапрезентаціїзаобраноютемоюівиступздоповіддюнапрактичнихзаняттях,тездоповідей,статті,роботинакон

курс,презентації,виступ здоповіддю наконференції 

5 20 1-9 

 

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI/KONDOR/SOCIOLOGIA_SL_2006.pdf
https://i-soc.com.ua/ua/edition/socialni-vimiri-suspilstva/
https://i-soc.com.ua/ua/edition/socialni-vimiri-suspilstva/
http://www.kiis.com.ua/
http://medialiteracy.org.ua/
http://www.sau.kiev.ua/
http://ratinggroup.ua/
http://socis.kiev.ua/ua/
https://idss.org.ua/public
https://idss.org.ua/public
http://sau.in.ua/doslidzhennya/
http://westudents.com.ua/knigi/571-sotsologya-sriy-v.html
http://westudents.com.ua/knigi/571-sotsologya-sriy-v.html
http://westudents.com.ua/knigi/571-sotsologya-sriy-v.html
http://westudents.com.ua/knigi/572-sotsologya-tanchin-I3.html
http://westudents.com.ua/knigi/572-sotsologya-tanchin-I3.html


3 Модульнаконтрольнаробота№1(Здобувачвиконуєтестовітарозрахунковізавдання,щовідповідаютьпрограмнимрезу

льтатамнавчаннязатемамизмістовогомодуля№1) 

15 20 4 

4 Модульнаконтрольнаробота№2(Здобувачвиконуєтестовітаситуаційнізавдання,щовідповідаютьпрограмнимрезуль
татамнавчаннязатемамизмістовогомодуля№2) 

15 20 8 

5 Колоквіум 5 20 9 

Оцінкапоточної успішності за100-бальноюшкалою(коефіцієнтвагомості=0,5) 55 100  

Підсумковийконтроль(коефіцієнтвагомості=0,5) 55 100  

Загальнийрейтинг=0,5*оцінкапоточноїуспішності+0,5*оцінкапідсумковогоконтролю 

№ Назваістислийзмістконтрольногозаходузаочноїформинавчання Рейтинговаоцінка 

min max 

1 Поточнийконтроль(коефіцієнтвагомості=0,4)Тестоваконтрольнаробота,якавиконуєтьсяздобувачеміндивідуальновсистемі 
«Moodle» 

55 100 

2 Підсумковийконтроль(коефіцієнтвагомості=0,6)Здобувачвиконавзавданнятанавіваргументованівідповідінапитання,щовідповідают

ь програмнимрезультатамнавчанняздисципліни 55 100 

Сума 

балів 

 
Оцінка

ECTS 

Оцінказанаціональною 
шкалою 

Рівенькомпетентності 

 
для екзамену 

длязаліку  

 
90–100 

 
А 

 
відмінно 

 
 

зараховано 

Високий.Повністюзабезпечуєвимогидознань, 

уміньінавичок,щовикладенівробочійпрограмідисципліни.Власніпропозиції здобувача в оцінки здобувачах і вирішенні 

практичних задач підвищує його вміння використовувати знання, 

яківінотримавпрививченііншихдисциплін,атакожзнання,набутіприсамостійномупоглибленомувивченіпитань,що 
відносятьсядодисципліни, якавивчається. 

81–89 В  
добре 

Достатній.Забезпечуєздобувачусамостійневирішенняосновнихпрактичних задачв умовах,коливихідніданівних 
змінюютьсяпорівнянозприкладами,щорозглянутіпрививченідисципліни 

75–80 С 
ДостатнійКонкретнийрівень,завивченим матеріаломробочоїпрограмидисципліни.Додаткові питанняпроможливість 
використаннятеоретичнихположеньдляпрактичноговикористаннявикликаютьутруднення. 

65–74 D 
задовільно 

Середній.Забезпечуєдостатньонадійнийрівеньвідтворенняосновнихположеньдисципліни 

55–64 Е Середній.Ємінімальнодопустимимувсіхскладовихнавчальноїпрограмиздисципліни 

 
30–54 

 
FX 

незадовільно 

зповторнимск

ладанням 

незараховано 

зможливістюпо

вторного 
складання 

Низький.Незабезпечуєпрактичноїреалізаціїзадач, щоформуютьсяпрививченідисципліни 

 

0–29 

 

F 

незадовільно 

зобов’язковим

повторнимвив
ченням 

дисципліни 

незараховано 

зобов’язковимп

овторнимвивче
нням 

дисципліни 

Незадовільний.Здобувачнепідготовленийдосамостійноговирішеннязадач, якіокреслюємета тазавданнядисципліни 

Силабусзазмістомповністювідповідаєробочійпрограмінавчальноїдисципліни. Інформація з опитування щодо якості викладання дисципліни в системі Moodle:  

http://moodle.dgma.donetsk.ua/mod/page/view.php?id=38903 
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