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1. Мета дисципліни - навчання студентів основам соціальних досліджень науки і технологій.
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:

1. Мати базові уявлення про ключові принципи наукового пізнання
2. Вміти працювати з онлаии-каталогами наукової літератури
3. Володіти базовими навичками проектування соціологічного дослідження

3. Анотація навчальної дисципліни:
Сучасне суспільство активно технологізується та цифровізується, у зв'язку з чим відбуваються 
грунтовні зсуви у соціальній структурі, соціальних практиках та культурних ідентичностях. 
Впродовж останніх десятиліть увага багатьох соціальних вчених була прикута до умов виробництва 
наукових фактів та технологічних артефактів, а також до процесів їх імплементації в суспільне 
життя. Соціальні дослідження науки і технології сильно поглибили сучасні знання про суспільну 
роль науки та про неочікувані наслідки діяльності вчених та інженерів. Дисципліна «Наука, 
технології та суспільство» спрямована на розширення знань студентства про науку й винахідницьку 
діяльність як соціальну практику, а також про її сплановані та непередбачені наслідки.

4. Завдання (навчальні цілі):
• Розкрити специфіку соціальних досліджень науки і технологій як міждисциплінарного 

дослідницького поля
• Реконструювати методологічні засади ключових підходів у соціальних дослідженнях науки 

і технологій
• Навчити проектувати STS-дослідження

Це спрямовано на формування компетентностей:
• ЗКО1. здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
• СКОЗ. здатність проектувати і виконувати соціологічні дослідження, розробляти й 

обґрунтовувати їхню методологію
• СК06. здатність дотримуватися у своїй діяльності норм професійної етики соціолога та 

керуватися загальнолюдськими цінностями
• СК07. здатність розробляти та оцінювати соціальні проекти і програми

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 
підсумковій 

ОЦІНЦІ 3 
дисципліниКод Результат навчання

1.1 Знати ключові характеристики 
соціальних досліджень науки і 
технологій як дослідницького поля

Лекція, практична робота, 
самостійна робота

практична 
робота, тест

10

1.2 Вміти застосовувати методологічні 
принципи STS в дизайні 
дослідницьких проектів

Лекція, практична робота, 
самостійна робота

практична 
робота, тест

15

2.1 Знати основні поняття й категорії із 
теоретичного доробку ключових 
авторів із області STS

Лекція, практична робота, 
самостійна робота

практична 
робота, тест

15

2.2 Вміти використовувати 
категоріально-понятійний апарат 
ключових теоретичних підходів у 
STS для концептуалізації об’єкту 
дослідження

Лекція, практична робота, 
самостійна робота

практична 
робота, тест

20

3.1 Знати особливості використання 
семіотичного аналізу та стратегії 
case-study при реалізації STS- 
дослідження

Лекція, практична робота, 
самостійна робота

практична 
робота, тест

40

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання
~------------Результати навчання дисципліни (код)

Програмні результати навчання (нїізва) -———.______ 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1
ПР01: Аналізувати соціальні явища і процеси, використовуючи 
емпіричні дані та сучасні концепції і теорії соціології + + + + +

ПРОЗ: розробляти і реалізовувати соціальні та міждисциплінарні 
проекти з урахуванням соціальних, економічних, правових, 
екологічних та інших аспектів суспільного життя

+ + -1-

ПР09. Планувати і виконувати наукові дослідження у сфері 
соціології, аналізувати результати, обґрунтовувати висновки. + + +

7. Схема формування оцінки.
7.1 Форми оцінювання студентів:

- семестрове оцінювання:
1. Участь у дискусіях - на заняттях будуть запропоновані форми індивідуальної та групової 

роботи за різними завданнями з аналізу прочитаних матеріалів, аналізу кейсу та обґрунтування 
засад дослідницького проекту, РН 1.1., РН1.2, РН2.1, РН2.2, РНЗ. 1 (20 балів максимум, 12 балів 
мінімум)

2. Підготовка дослідницького проекту з побудовою концептуальної схеми об’єкту дослідження, 
яка спирається на один із теоретичних підходів, РН1.1., РН1.2, РН2.1, РН2.2, РНЗ. 1 (20 балів 
максимум, 12 балів мінімум).

3. Складання 2 контрольних тестів за матеріалами лекцій та семінарів (20 балів максимум, 12 
балів мінімум - 2 контрольні тести по 10 максимальних та 6 мінімальних балів за кожен).

- підсумкове оцінювання - іспит: РН 1.1, РН 1.2, РН 2.1, РН 2.2, РН 3.1

- умови допуску до підсумкового оцінювання: Для студентів, які набрали сумарно меншу
кількість балів за критично-розрахунковий мінімум (36 балів) для одержання допуску до іспиту 
обов’язковим є повторне виконання контрольних тестів та/або дослідницького проекту.

7.2 Організація оцінювання:
1. Участь у дискусіях - 1-8 теми;
2. Підготовка дослідницьких проектів (практикум з концептуалізації) 1-6 теми;
3. Складання контрольного тесту 1 - 1-6 теми
4. Складання контрольного тесту 2 - 7-8 теми

7.3 Шкала відповідності оцінок
Відмінно / Excellent 90-100

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

Незадовільно / Fail 0-59
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8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій га практичних занять

№ 
п/п

Номер і назва теми
Кількість годин

Лекції Практичні Самостійна 
робота

1. Наука, технології та суспільство (STS) як дослідницька область
1 STS між соціологією науки та епістемологією 2 2 12
2 Міждисциплінарні витоки STS 2 2 12
3 Ключові напрями й принципи STS-досліджень 2 2 16

2. Основні теоретичні підходи в STS

4
Від функціоналістської соціології науки до 
антропології наукових практик 2 2 14

5
Ключові парадигми в соціальних дослідженнях 
науки і технологій 2 2 14

6 Феміністичні та екологічні підходи в STS 2 2 16
З.Методологічні засади STS-дослідження

7 Case-study та дизайн STS-дослідження 2 4 16

8
Семіотична й прагматична схематизація об’єкту 
дослідження 4 16
всього 14 20 116

8. Sayes, E. (2013). Actor-Network Theory and methodology: Just what does it mean to say that 
nonhumans have agency? Social Studies ofScience, 44(1), pp. 134-149.

9. Shapin, S., Schaffer, S. and Princeton University Press (2018). Leviathan and the air-pump : 
Hobbes, Boyle, and the experimental life. Princeton ; Oxford: Princeton University Press.

10. Verran, H. (2002). A Postcolonial Moment in Science Studies. Social Studies ofScience 32(5-6) 
pp.729-762.

10. Додаткові ресурси:

1. http://www.bnino-latour.fr/
2. http://heterogeneities.net/
3. https://ioumals.sagepub.com/home/sss
4. https://ioumals.sagepub.com/home/sth
5. https://ioumals.sagepub.com/home/sts

Загальний обсяг 150гад., втому числі: 
Лекцій -14 год.
Практичні заняття - 20 год.
Самостійна робота -116 год.

9. Рекомендовані джерела:

Основна: (Базова)
1. Bauchspies, W.K., Croissant, J. and Revisto, S. (2007). Science, technology, and society : a 

sociological approach. Malden: Blackwell.
2. Felt, U. (2017). The handbook of science and technology studies. Cambridge, Massachusetts: The 

Mit Press.
3. Gomm, R. (2011). Case study method : key issues, key texts. Los Angeles: Sage.
4. Hackett, E.J. and For, S. (2008). The handbook of science and technology studies. Cambridge, 

Mass.: Mit Press.
5. Latour, B. (2015). Science in action : how to follow scientists and engineers through society. 

Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press.
6. Sismondo, S. (2010). An introduction to science and technology studies. Malden, Mass. Blackwell.

Додаткова:
1. Bijker, W.E. and Law, J. (2010). Shaping technology/building society : studies in sociotechnical 

change. Cambridge, Mass. Mit Press.
2. Bloor, D. (1976). Knowledge and social imagery. London: Routledge & Kegan Paul.
3. Haraway, D. (1988). Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of 

Partial Perspective. Feminist Studies, 14(3), pp.575-599.
4. Helming Schmidgen and Custance, G. (2015). Bruno Latour in pieces : an intellectual biography. 

New York: Fordham University Press.
5. Hostaker, R. (2005). Latour - Semiotics and Science Studies. Science & Technology Studies, 18(2), 

pp.5-25.
6. Law, J. (2010). After method : mess in social science research. London ; New York: Routledge, , 

Cop.
7. Pickering, A. (1993). The Mangle of Practice: Agency and Emergence in the Sociology of Science. 

American Journal of Sociology, 99(3), pp. 559-589.

5 6

http://www.bnino-latour.fr/
http://heterogeneities.net/
https://ioumals.sagepub.com/home/sss
https://ioumals.sagepub.com/home/sth
https://ioumals.sagepub.com/home/sts

