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1. Мета дисципліни -  формування у студентів комплексу соціологічних знань інноваційного 
характеру, пов’язаних з науковим розумінням змісту новітніх концептуальних стратегій, які 
відображають характерні тенденції трансформації пізнавального статусу теоретичної соціології.

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
/. Знати основні етапи розвитку соціології, ключові напрямки сучасної соціологічної теорії.
2. Вміти працювати з наукової літературою та першоджерелами
3. Володіти понятійним апаратом сучасної соціологічної теорії

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна сприяє вивченню специфічного кола 
актуальних для сучасної соціологічної науки теоретичних питань, які відображують тенденції 
концептуальної еволюції соціології як науки, трансформацію усталених наукових уявлень щодо її 
наукового статусу, функцій та місця в системі сучасного суспільствознавства.

4. Завдання (навчальні цілі): надання студентам поглиблених теоретичних знань та допомога в 
оволодінні прикладними навичками соціологічного теоретизування шляхом розкриття 
когнітивних аспектів зміни: 1) наукових уявлень про предмет, структуру та функції соціологічного 
знання; 2) поглядів на атрибутивні об’єктивні та суб’єктивні онтологічні властивості 
організованих форм колективного життя людей як прояву соціальної реальності; 3) дослідницьких 
позицій стосовно типологічних особливостей та специфіки соціальних взаємодій та комунікацій.

Що спрямовано на формування наступних компетентностей:
• Здатність до абстрактного та конкретного мислення, аналізу та синтезу (зк І)
• Здатність до аргументованого представлення власної думки, компетентної та толерантної 

дискусії з її опонентами (зк8)
• Здатність діяти соціально відповідально, маючи за опертя професійної етики соціолога. (зк9)

5. Результати навчання за дисципліною:
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

Відсоток у 
підсумкові
Й О Ц ІН Ц І 3

дисциплін
и

Код Результат навчання

1.1 новітні теоретичні підходи до дослідження 
концептуальної динаміки розвитку соціології 
як науки та її наукового статусу в аспектах 
розкриття когнітивних змін наукових 
уявлень про предмет, структуру та функції 
соціологічного знання, теоретичний синтез 
макросоціологічних парадигм та 
категоріальний апарат соціологічної теорії;

лекції, семінарські 
заняття,
самостійна робота

контрольна робота, 
практичні завдання, 
іспит

15

1.2 новітні концептуальні стратегії 
соціологічного дослідження 
фундаментальних онтологічних чинників 
суспільного життя та суспільства як системи 
соціальних взаємодій та комунікацій

лекції, семінарські 
заняття,
самостійна робота

контрольна робота, 
практичні завдання, 
іспит 20

2.1 розуміти смисл новітніх пізнавальних 
процесів, що відбуваються при формуванні 
інноваційних стратегій соціологічного 
теоретизування під впливом глобальних 
соціальних змін кінця ХХ-го та XXI ст.

лекції, семінарські 
заняття,
самостійна робота

контрольна робота, 
практичні завдання, 
іспит ¥ 15

2.2 виокремлювати головні проблеми та новітні 
тенденції інституціоналізації соціології як 
науки, самостійно розбиратися в питаннях, 
стосовно онтологічних проявів соціальної 
реальності, типології суспільств як 
соціальних систем, характеру соціальних 
взаємодій та комунікацій

лекції, семінарські 
заняття,
самостійна робота

контрольна робота, 
практичні завдання, 
іспит

15



3 дослідницький проект самостійна робота,
семінарські
заняття

презентація
дослідницького
завдання

20

4 аналітична, дослідницька та пошукова 
діяльність

семінарські
заняття,
самостійна робота

презентація 
дослідницького 
завдання, практичні 
завдання

15

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни ід програмними результатами навчання
Результати навчання дисципліни (код) 

Програмні результати нан'ГаїіііяТназва)-------- 1.1 1.2 2.1 2.2 3 4

Демонструвати навички аргументованого представлення власної 
думки, компетентної та толерантної дискусії з опонентами (прн5) + + + + + +
Демонструвати здатність діяти соціально відповідально на 
основі принципів професійної етики соціолога (прн!2) + +

7. Схема формування оцінки
7.1 Форми оцінювання студентів:
- семестрове оцінювання:

1. Індивідуальна та групова робота на семінарських заняттях: РН 1.1, РН1.2, РН2.1, РН2.2
-  30/20 балів

2. виконання контрольних робіт: РН1.1, РН1.2, РН2.1, РН2.2, РН4 -  40/20 балів (2роботи 
по20 максимальних або 10 мінімальних балів за кожну)

3. виконання та презентація результатів дослідницького завдання: РНЗ, РН4 -  ЗО балів/20 
балів (за результат -  максимум 20;мінімум 10); за презентацію здобутків -  максимум 10; 
мінімум - 5)

-  підсумкове оцінювання: залік
7.2 Організація оцінювання:

1. Семінарські заняття оцінюються по факту проведення, бали накопичуються протягом 
семестру.

2. Контрольна робота №1 виконується студентами після вивчення тем 1-5.
3. Контрольна робота №2 виконується студентами після вивчення тем 6-10.
4. Дослідницьке завдання виконується протягом семестру, презентується на останньому 

за графіком навчання семінарському занятті.

73 Шкала відповідності оцінок

Зараховано / Passed 60-100
Не зараховано / Fail 0-59



8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій та семінарських занять
Номер і назва теми Кількість навчальних годин

Лекції Семінари Самост.
Робота

1. Новітні теоретичні підходи до дослідження концептуальної динаміки розвитку 
соціології як науки та її наукового статусу

1. Проблема інтелектуальної ідентичності 
соціології як науки: класична традиція та 
сучасність

2 8

2. Соціологія як наука на межі третього 
тисячоліття: проблема трансформації об’єкта, 
предмета та функцій соціології

2 8

3. Концептуальна диференціація сучасної 
соціології

2 8

4. Новітні концептуальні стратегії теоретичного 
синтезу макросоціологічних парадигм

2 2 12

5. Гносеологічна специфіка категоріального 
апарату теоретичної соціології та новітні 
пізнавальні стратегії його розвитку.

2 2 10

2. Новітні концептуальні стратегії соціологічного дослідження фундаментальних
онтологічних чинників суспільного життя та суспільства як системи 
взаємодій

соціальних

6. Новітні концептуальні стратегії 
соціологічного дослідження онтологічних 
чинників суспільного життя.

2 2 8

7. Суспільство як система соціальних взаємодій. 2 - 10
8.Антагоністичні феномени суспільного життя 
як детермінанти соціальних конфліктів та 
соціальної напруженості.

2 2 8

9. Ненасильницькі феномени суспільного життя 
та їх вплив на стан соціальної напруженості.

2 2 8

10. Комунікація як теоретико-методологічна 
проблема сучасної соціологічної науки.

- 2 10

УСЬОГО: 14 16 90

Лекції-14 год.
Семінари -  16 год. 
Самостійна робота -  90 год.
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