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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання1. Мета дисципліни - оволодіння методиками викладання соціології у закладах вищої освіти, 
принципами і методиками студентоорієнтованої освіти, активними методами викладання 
соціології.
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
1. Знати основні соціологічні напрямки, компоненти соціології як дисципліни, її термінологію, 
специфіку в порівнянні з повсякденним знанням та іншими дисциплінами.
2. вміти чигати професійні наукові публікації, працювати з соціологічними даними та 
формулювати власні ідеї українською науковою мовою.
3. мати навички пошуку та вибору відповідної інформації, роботи в групі, створення проектів та 
дискусії.
3. Анотація навчальної дисципліни: Дисципліна «Теорія і практика викладання соціології у 
закладах вищої освіти» спирається на знання здобуті в результаті опанування різних соціологічних 
дисциплін. Дисципліна складається з двох тематичних частин, пов’язаних між собою. Перша 
частина містить теоретичні дискусії вітчизняного та міжнародного обширу про зміни в сучасній 
системі освіти та роль соціології як навчальної дисципліни. Друга частина поєднує спеціальні 
методики, що забезпечують технологію викладацько-навчальної роботи.

4. 'Завдання (навчальні цілі):
- обґрунтувати «прив’язку» методики до викладання різних соціологічних дисциплін;
- познайомити студентство з диференційованими методичними принципами, прийомами, що 

застосовуються у викладанні соціологічних дисциплін;
- охарактеризувати викладацьку роль в опануванні соціологічних дисциплін.

Що спрямовано на формування компетентностей:
- ЗК05. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт
- СК06. Здатність дотримуватися у своїй діяльності норм професійної етики соціолога та 

керуватися загальнолюдськими цінностями
- СК09. Здатність здійснювати педагогічну та/або науково-педагогічну діяльність у закладах 

освіти.
5. Результати навчання за дисципліною:

Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність)

Форми 
викладання і 

навчання
Методи оцінювання

Відсоток у 
підсумковій 

ОЦІНЦІ 3 
дисципліниКод Результат навчання

1.1 Знати основні види освітніх парадигм, 
дискусії у вітчизняній та світовій освіті

Лекція, практичні, 
самостійна робота

Групова та індивідуальна 
робота на практичних, 
контрольна робота

10

1.2 Знати основні методи та методики 
викладання, оцінювання, зворотного 
зв’язку

Лекція, практичні, 
самостійна робота

Групова та індивідуальна 
робота на практичних, 
контрольна робота

10

2.1 Застосовувати теоретичні знання у 
практиці підготовки методичних
матеріалів

практичні, 
самостійна робота

Групова та індивідуальна 
робота на практичних 
заняттях

15

2.2 Вміти критично працювати з 
науковими, публіцистичними і
повсякденними текстами та даними

Лекція, практичні, 
самостійна робота

Групова та індивідуальна 
робота на практичних, 
Контрольна робота

15

2.3 Використовувати сучасні інформаційно- 
комунікативні технології, вміти готувати 
презентації, наочність із врахуванням 
авторського права

Самостійна 
робота, практичні 
заняття

Групова та індивідуальна 
робота на практичних 
заняттях

10

3.1 Демонструвати навички
аргументованого представлення
власної думки, компетентної та 
толерантної дискусії з опонентами.

практичне заняття Групова та індивідуальна 
робота на практичних 
заняттях

20

4.1 Здійснювати самостійно пошукову 
бібліографічну діяльність за темою

Самостійна 
робота, практичне 
заняття

Групова та індивідуальна 
робота на практичних 
заняттях, контрольна 
робота

20

-----Результати навчання дисципліни (код) 
Програмні результати навчання (назва)"------ ---------------- 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1
ПР07. Вирішувати етичні дилеми відповідно до норм 
професійної етики соціолога та загальнолюдських цінностей

+ +

ПР08. Зрозуміло і недвозначно доносити знання, власні 
висновки та аргументацію з питань соціології та суміжних 
галузей знань до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які 
навчаються

+ +

ГІР 10. Викладати соціологічні та суміжні з ними дисципліни в 
закладах освіти

+ + +

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

1. Групова та індивідуальна робота на практичних заняттях: РН1.1, РН1.2, РН2.І, РН2.2, РН2.3, 
РНЗ. 1, РН4.1 - 50 балів (ЗО мінімально балів).

2. виконання контрольної роботи: РН1.1, РН1.2, РН2.1, РН2.2, РН4.1 - 50 балів (ЗО мінімальних 
бали)

- підсумкове оцінювання у формі заліку

7.2 Організація оцінювання:
1. групова та індивідуальна робота на практичних заняттях за темами І -7 - протягом семестру
2. контрольна робота за темами 1 -7 - після теми 7

7.3 Шкала відповідності оцінок

'Зараховано / Passed 60-100
Не зараховано / Fail 0-59
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8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій та практичних занять
№ 
п/п Номер і назва теми

Кількість годин
лекції практичні Самостійн 

а робота
1. Основні виклики викладання соціологіїу вищій школі

1.
Зміна парадигми освіти: основні проблеми 
сучасної освіти та шляхи їх подолання

2 2 10

2. Соціологія як предмет викладання у вищій 
школі

- 2 10

3. Соціологічна освіта в Україні: основні завдання, 
тенденції, стратегії

2 - 10

4. Форми контролю знань та зворотного зв’язку у 
викладанні соціології

2 2 8

2. Методика викладання соціологіїу вищій школі
5. Методики проведення семінарських, практичних 

занять та організації роботи студентів
2 2 10

6. Методика використання засобів навчального 
процесу

2 - 10

7. Методика оцінювання, підготовки та виконання 
рецензій, презентацій та підсумкових робіт

- 2 10

Контрольна робота 2 -
І ВСЬОГО 10 12 68

Загальний обсяг 90 год., в тому числі:
Лекції - 10 год.
Практичні заняття - 12 год.
Самостійна робота - 68 год.
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