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1. Мета дисципліни - ознайомити студентів із головними дослідницькими парадигмами, що 
закріпилися в ході еволюції соціального пізнання; розвити здатність до методологічної рефлексії.
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:

1. 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: Навчальна дисципліна “Дослідницькі парадигми в 
соціальних науках” є однією із основних у підготовці магістрів-соціологів. Предметом дисципліни 
виступає методологічна та концептуальна специфіка дослідницьких парадигм в соціології. В ході 
вивчення дисципліни студенти зможуть розкрити понятійний апарат і методологічну специфіку 
дослідницьких парадигм; визначити пізнавальний потенціал дослідницьких парадигм в у мовах 
сучасної дослідницької практики.
4. Завдання (навчальні цілі): ознайомити студентів з основним підходами до класифікації 
дослідницьких парадигм в соціальних науках.
Це спрямовано на формування компетентностей:

• Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (зкі)
• Здатність до аргументованого представлення власної думки, компетентної та толерантної 

дискусії з опонентами (зк7)
• Здатність аналізувати соціальні явища та процеси (скі)

5. Результати навчання за дисципліною:

Здійснювати пошук, аналізувати та оцінювати необхідну інформацію 
в науковій літературі, банках даних та інших джерелах (прн5) + + + +

7. Схема формування оцінки.
7.1 Форми оцінювання студентів:
- семестрове оцінювання:
1. активна робота на практичних заняттях: РН1.1, РН1.2, РН2.1, РН2.2-22 балів/11 балів
2. виконання контрольних робіт: РН1.1, РН1.2, РН2.1, РН2.2, РН4 - 20 балів/14 балів (2 роботи 
по 10 максимальних або 7 мінімальних бали за кожну)
3. виконання та презентація результатів дослідницького завдання: РНЗ, РН4 — 18 балів/11 балів

- підсумкове оцінювання: письмовий іспит РН1.1, РН1.2, РН2.2 (білет містить два питання)
— 40 балів (20 максимальних балів або 12 мінімальних балів за кожне питання білету). 
Мінімальний бал успішного складання (отримання загальної позитивної оцінки) іспиту - 24 бали.

- умови допуску до підсумкового іспиту: Для студентів, які набрали сумарно за модулі меншу 
кількість балів за критично-розрахунковий мінімум - 36 балів для одержання допуску до іспиту 
обов’язковим є повторне складання модульних контрольних робіт.

7.2 Організація оцінювання:
1. Робота на практичних заняттях з тем 1-6 РН1.1, РН1.2, РН2.1, РН2.2 — протягом 

семестру
2. Кр 1 з теми 1-3, РН 1.2, РН 1.2 - після теми З
3. Кр 2 з теми 4-6, РН 2.1, РН 2.2 - після теми 6
4. Презентація з дисципліни, РН 1.1, РН 1.2, РН 2.1, РН 2.2, РН З, РН 4 - після теми 6

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 основні методологічні принципи 
отримання знання в позитивістській, 
інтерпретативній, критичній парадигмах

Лекція, практичне 
заняття, самостійна 
робота

Аналіз та 
реферування 
першоджерел

10

1.2 понятійний апарат і предметну специфіку 
означених парадигм

Лекція, практичне 
заняття, самостійна 
робота

контрольна 
робота

10

2.1 визначати пізнавальний потенціал 
парадигм в дослідницький практиці

Лекція, практичне 
заняття, самостійна 
робота

контрольна 
робота

10

2.2 оцінювати евристичні можливості 
дослідницьких парадигм в пізнанні 
сучасних соціальних явищ і процесів

Лекція, практичне 
заняття, самостійна 
робота

контрольна 
робота; 
практичні 
завдання (кейси)

20

3 Презентувати дослідницький проект самостійна робота, 
презентація

Презентація ЗО

4 Здійснювати самостійно аналітичну, 
дослідницьку та пошукову діяльність

самостійна робота практичні 
завдання (кейси)

20

7.3 Шкала відповідності оцінок

Відмінно / Excellent 90-100
Добре / Good 75-89

Задовільно / Satisfactory 60-74
Незадовільно / Fail 0-59

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

Програмні результати навчання(назва) ----------------- 1.1 1.2 2.1 2.2 3 4

Аналізувати соціальні явища та процеси, використовуючи емпіричні 
дані та сучасні концепції і теорії соціології (прні) + + + +
Здійснювати діагностику й інтерпретацію соціальних проблем 
українського суспільства та світової спільноти, причини їхнього 
виникнення та наслідки (прн2)

+ + + +

З 4



8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій та практичних занять
№ 
п/п Номер і назва теми

Кількість годин
лекції практичні Самостійна 

робота
1. Методологічні засади парадигмального nidxodv

1 «Дослідницька парадигма»: походження і зміст 
поняття. 2 2 12

2
Можливості та перспективи застосування 
парадигмального підходу до систематизації 
соціологічного знання. 4 4 14

3
Критерії систематизації парадигм в соціології: 
специфіка історичного та методологічного 
підходів 4 2 14
Контрольна робота 1 2

2. Парадигмальний підхід в сучасній соціологічній теорії

4 Поліпарадигмальний характер сучасного 
соціологічного теоретизування 4 2 12

5

Альтернативи парадигмальному підходу для 
опису розвитку та систематизації наукового 
знання: теорія «дослідницьких програм» 
І.Лакатоса та «дискурсивної формації» М.Фуко. 4 4 14

6 Актуальність парадигмального підходу для 
сучасного соціологічного теоретизування 2 2 14
Контрольна робота 2 2
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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