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1. Мета дисципліни – систематизувати та поглибити знання студентів про класичні та сучасні 
дослідницькі парадигми і сформувати вміння використовувати пізнавальний потенціал основних 
дослідницьких парадигм при проведенні емпіричного дослідження в соціології. 

  

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за наявності) 1: 
1. Знати основні соціологічної теорії. 

2. Знати основні методи збору та аналізу соціологічних даних. 

3. Володіти навичками роботи з англомовною науковою літературою 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Дисципліна систематизує та поглиблює знання та вміння, які студенти здобули під час 
попереднього вивчення  комплексу дисциплін, що були присвячені соціологічним теоріям, історії 
соціології, методології та методам соціологічного дослідження. Студенти повинні навчитись 
використовувати пізнавальний потенціал сучасних соціологічних теорій і основних дослідницьких 
парадигм в соціальних науках при проведенні емпіричного дослідження в соціології. Опанування 
дисципліни допоможе студентам обґрунтувати концептуальний підхід і обрати оптимальні методи 
соціологічного дослідження при підготовці власної магістерської кваліфікаційної роботи. 

4. Завдання (навчальні цілі):  

Основними завданнями вивчення дисципліни є 

 Засвоєння знань про сучасні теоретичні підходи і дослідницькі парадигми в соціальних 
науках.  

 Поглиблення розуміння студентами актуальних проблем дослідницьких парадигм в 
соціальних науках. 

 Формування вмінь використовувати пізнавальний потенціал основних дослідницьких 
парадигм при проведенні емпіричного дослідження в соціології. 

 

Це спрямовано на формування компетентностей: 

• Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях (зк2)  
• Здатність здійснювати критичний аналіз теоретичної, методологічної та практичної фахової 

літератури (фк14) 
• Здатність обґрунтовувати доцільність використання сучасних методів збору та аналізу 

соціальної інформації (фк18) 

 

 

 

 

 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 

                                           
1 альтернативний варіант :  

Успішне опанування курсу _____________________________________________________ 

Знання теоретичних основ _______________________________________________________ 
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Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 

автономність та відповідальність) 
Форми (та/або методи 

і технології) 
викладання і 

навчання 

Методи 
оцінювання та 

пороговий 
критерій 

оцінювання (за 
необхідності) 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Сучасні теоретичні підходи і 
дослідницькі парадигми в соціальних 
науках 

Лекція, семінар, 
самостійна робота  

практичне 
завдання 

20 

1.2 Актуальні проблеми дослідницьких 
парадигм у сучасні соціології 

Лекція, семінар, 
самостійна робота 

практичне 
завдання 

40 

2.1 Визначати, оцінювати та 
використовувати пізнавальний 
потенціал основних дослідницьких 
парадигм при проведенні емпіричного 
дослідження в соціології 

Лекція, семінар, 
самостійна робота  

практичне 
завдання 

40 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до блоків спеціалізації) 

Результати навчання дисципліни  (код) 
Програмні результати навчання (назва) 1.1 1.2 2.1 

Застосовувати новітні соціологічні теорії та методи  аналізу 
соціальних явищ та процесів  (прн8) 

 

+  + 

Демонструвати вміння здійснювати критичний аналіз 
теоретичної, методологічної та практичної фахової літератури 
(прн20) 

+ + + 

Вміти обґрунтовувати вибір методів кількісного та  якісного 
аналізу даних та інтерпретувати результати досліджень (прн24) 

+ + + 
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7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  
 

- семестрове оцінювання:  
1. МКР 1  (груповий аналітичний письмовий звіт, презентація та обговорення 

«Пізнавальний потенціал дослідницьких парадигм») з теми 1, теми 2, теми 3, РН 1.1, РН 1.2, = 20 
балів/12 балів 

2. МКР 2 (груповий аналітичний письмовий звіт та презентація  «Актуальні проблеми 
дослідницьких парадигм у сучасні соціології»)  з теми 4, теми 5, РН 1.2, РН 2.1 з теми 2, РН 1.2  = 
20 балів/12 балів 

3. Підсумковий індивідуальний аналітичний звіт «Обґрунтування вибору дослідницької 
парадигми для магістерської кваліфікаційної роботи», РН 1.1, РН 1.2, РН 2.1  (письмовий звіт, 
презентація та обговорення) з теми 1, теми 2, теми 3, теми 4, теми 5, РН 2.1 = 20 балів/12 балів 
 

- підсумкове оцінювання (у формі екзамену/комплексного екзамену, диференційованого 
заліку)2:  

Екзамен 40 балів/24 бали (письмовий, білет містить два відкритих питання). 
 
- умови допуску до підсумкового оцінювання: 
Студент допускається до екзамену за лише за умови  успішного виконання (не нижче порогового рівня 

позитивної оцінки) всіх передбачених планом практичних завдань (практичне завдання 1 = 12 балів і 
вище, практичне завдання 2 = 12 бали і вище, практичне завдання 3 = 12 бали і вище). 

 

7.2 Організація оцінювання: (обов’язково зазначається порядок організації передбачених 
робочою навчальною програмою форм оцінювання із зазначенням орієнтовного графіку 
оцінювання).  

  
1.  МКР 1 індивідуальний аналітичний звіт та презентація «Пізнавальний потенціал 

дослідницької парадигми з теми 1, теми 2, теми 3, РН 1.1, РН 1.2 (презентація звіту 
проводиться на лекції) – після теми 3 

2.  МКР 2 груповий аналітичний звіт та презентація  «Актуальні проблеми 
дослідницьких парадигм у сучасні соціології»  з теми 4, теми 5, РН 1.2, РН 2.1  (презентація звіту 
проводиться на лекції) – після теми 5 

 3. Підсумковий індивідуальний аналітичний звіт «Обґрунтування вибору дослідницької 
парадигми для магістерської кваліфікаційної роботи», РН 1.1, РН 1.2, РН 2.1  (подається 
особисто у письмовому вигляді до встановленого терміну,  презентації звітів проводяться на 
практичному занятті)  – після теми 5 

 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 
Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 
Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
 

                                           
2  Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає 
додаткових заходів оцінювання для успішних студентів. 
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8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний  план  лекцій та семінарських занять 

№ 
п/п 

Номер і назва  теми* 
Кількість годин 

лекції практичні Самостійна 
робота 

1. Класичні соціологічні парадигми 

1 
Моделі наукового пояснення і дослідницькі 
парадигми 4 2 8 

2 
Формування і еволюція позитивістської 
парадигми в соціології. Об’єктивізм та його 
значення для становлення соціології 2 4 8 

3 
Проблема наукового розуміння та 
інтерпретативні парадигми в соціології 2 4 8 

 
Модульна контрольна робота 1 (презентація 
звіту) 2   12 

2. Парадигми сучасної соціології 

4 
Проблема мультипарадигмальності у сучасній 
соціології 4 2 10 

5 
Пізнавальний потенціал і вибір дослідницької 
парадигми при проведенні емпіричного 
дослідження в соціології 4 4 10 

 
Модульна контрольна робота 2 (презентація 
звіту) 2  12 

 
Підсумковий індивідуальний аналітичний звіт 
(презентація звіту)  4 12 

 ВСЬОГО 20 20 80 
 
Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 
Лекцій – 20 год. 
Практичні заняття - 20 год. 
Самостійна робота - 80 год. 
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2. Ritzer G., Stepnisky J. Modern sociological theory. – 8th ed. SAGE Publications, 2017. 
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Додаткова: 
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