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1. Мета дисципліни “Теорія соціальних технологій” полягає у формуванні у студентів
сучасного професійного світогляду шляхом розкриття суті, змісту та світового досвіду
технологічного використання потенціалу соціологічних знань.
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 її
технологічні і дослідницькі можливості в аспектах оптимізації та регулювання процесів
соціальної життєдіяльності; набуттю знань стосовно теоретичних засад розробки та
впровадження інноваційних соціальних технологій XX та XXI ст. в основних сферах
суспільної життєдіяльності та формуванню практичних навичок та вмінь на основі набутого
досвіду використання соціальних технологій в сфері управлінської діяльності.
4. Завдання (навчальні цілі): надання студентам поглиблених теоретичних знань та
допомога в оволодінні прикладними навичками соціологічної стратегії теоретизування
стосовно специфіки соціально-технологічної діяльності та провідних напрямків розробки
та впровадження інноваційних соціальних технологій в основних сферах суспільного життя
та системі соціального управління
Що спрямовано на формування наступних компетентностей:
• Володіння державною мовою (зкЗ)
• Навички міжособистісної взаємодії та спілкування з представниками інших
професійних груп (зкб)
• Здатність працювати як автономно, так і у команді (зкІО)
• Здатність виявляти, діагностувати та інтерпретувати актуальні проблеми українського
суспільства та глобальної спільноти (фкЗ)
• Здатність використовувати сучасні концепції навчання у викладанні соціологічних
дисциплін (фк8)
• Вміння виявляти соціальні проблеми та обґрунтовувати способи їх регулювання
засобами соціальної політики та управління (фк 13)
• Вміння збирати з різних джерел, систематизувати та узагальнювати соціологічну
інформацію для підготовки аналітичних рішень, експертних висновків і рекомендацій
(фкіб)

5. Результати навчання за дисципліною:
Результат навчання
(і. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4.
автономність та відповідальність)

Методи
Форми (та/або методи
Відсоток у
оцінювання та
і технології)
підсумковій
пороговий
викладання і
оцінці 3
критерій
Результат навчання
Код
навчання
дисципліни
оцінювання
лекції, практичні
практичні
1.1 теоретичні основи соціальнозавдання (кейси),
заняття, самостійна
технологічної діяльності, типологічну
специфіку соціальних технологій, місце та робота
контрольна
15
робота
роль в системі соціологічного знання та їх
суспільне призначення
контрольна
1.2 концептуальні засади розробки та оцінки лекції, практичні
заняття, самостійна
робота,
соціальних ризиків при впровадженні
практичні
соціальних технологій розвитку
робота
завдання (кейси)
матеріально-ресурсного потенціалу
20
суспільної життєдіяльності, організації і
розвитку політичних взаємодій та
культурно-інформаційних процесів
суспільного життя

2.1 розуміти смисл процесів, що відбуваються лекції, практичні
при вирішенні завдань технологізації
соціальних об’єктів в середовищах
економічних, політичних та
соціокультурних взаємодій
індивідуальних та колективних суб’єктів
суспільного життя
2.2 виокремлювати головні проблеми та
тенденції інституціоналізації соціальних
технологій, самостійно розбиратися в
питаннях, що стосуються місця і ролі
управлінської діяльності в процесах
розробки та впровадження соціальних
технологій
3
дослідницький проект

4

аналітична, дослідницька та пошукова
діяльність

заняття, самостійна
робота

лекції, практичні
заняття, самостійна
робота

практичні
завдання (кейси),
контрольна
робота

15

контрольна
робота,
практичні
завдання (кейси)

15

самостійна робота,
дослідницьке
презентація, колоквіум завдання
самостійна робота
практичні
завдання (кейси),
дослідницьке
завдання

20

15

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

Бути критичним та самокритичним в оцінках своєї професійної
діяльності (прнЗ)
Здійснювати реферування наукових джерел (державною та
іноземною мовами), обґрунтовувати власну позицію, робити
самостійні висновки (прнб)
Демонструвати навички самостійної дослідницької роботи,
опанування новими знаннями (прнІО)
Зіставляти соціокультурні відмінності та соціальні нерівності;
причини їхнього виникнення та наслідки для розвитку соціуму
(прніб)
Використовувати знання сучасної соціологічної теорії та
методології для вирішення завдань прикладних досліджень
соціальних спільнот, інститутів, процесів та громадської думки
(прн21)
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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 -20 балів/12 балів
2. виконання контрольних робіт: РН1.1, РН1.2, РН2.1, РН2.2, РН4 - 20 балів/12 балів (2
роботи по 10 максимальних або 6 мінімальних бали за кожну)
3. виконання та презентація результатів дослідницького завдання: РНЗ, РН4 20 балів/12 балів
((максимум 15 (мінімум-8)-за результат, максимум 5 (мінімум -4)-за презентацію здобутків)
- підсумкове оцінювання: письмовий іспит РН1.1, РН1.2, РН2.1, 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: студент не допускається до іспиту, якщо за семестр він
набрав менше ніж 36 балів; такий студент допускається до іспиту за умови написання реферативної
роботи змістом та обсягом відповідним кількості неопрацьованих ним протягом семестру тем
дисципліни.

7.2 Організація оцінювання:
1. Практичні заняття оцінюються по факту проведення, бали накопичуються протягом семестру.
2. Контрольна робота №1 виконується студентами після вивчення тем 1-3.

3. Контрольна робота №2 виконується студентами після вивчення тем 4-6.
4. Дослідницьке завдання виконується протягом семестру, презентується на останньому за
графіком навчання практичному занятті.
7.3 Шкала відповідності оцінок
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно / Fail

90-100
75-89
60-74
0-59

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний плав лекцій та практичних занять
Кількість навчальних годин
Лекції
практичні
Самост.
Робота
1. Соціальні технології: сутність, теоретико-пізнавальний та організаційно-управлінський
статус
1. Соціальні технології як тип науково-пізнавальної
2
2
10
та організаційно-практичної діяльності
2. Місце та роль соціальних технологій в системі
2
4
10
соціологічного знання.
3. Соціальний ризик та етичні проблеми розробки
2
4
10
та впровадження соціальних технологій
2. Інноваційні соціальні технології XX століття: провідні напрямки розвитку та
інституціоналізації в суспільному житті
4. Соціальні технології розвитку матеріально2
4
14
ресурсного потенціалу суспільної життєдіяльності
5. Соціальні технології організації та розвитку
2
2
6
політичних взаємодій в умовах демократизації
суспільного життя
6.Соціальні технології культурно-інформаційних
2
2
10
процесів суспільного життя
3. Соціальні технології в сфері управлінської діяльності
7. Особливості технологізації управлінської діяльносі
4
2
10

Назва теми

8. Проблема технологічного забезпечення
управлінського впливу та організації виконання
управлінських рішень
9. Роль керованості в технологізації управлінської
діяльності
УСЬОГО:

2

6

2

-

4

20

20

80

Загальний обсяг - 120год. ,у тому числі
лекції - 20 год.
практичні заняття - 20 год.
самостійна робота - 80 год.

Рекомендована література
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