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7. Схема формування оцінки.

1. Мста дисципліни - з опорою на теоретико-методологічні засади наукового вивчення
суспільства, розкрити особливості гносеологічного статусу та пізнавального потенціалу
соціологічних теорій середнього рівня в системі соціології та прикладних соціологічних
дослідженнях.
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: Дисципліна «Соціологічні теорії середнього рівня в
прикладних дослідженнях» відноситься до вибіркового блоку дисциплін «Прикладні соціологічні
дослідження». Соціологічні теорії середнього рівня - це галузі соціологічного знання, які мають
' своїм предметом дослідження відносно самостійні специфічні підсистеми суспільства і соціальних
процесів. Це своєрідний другий зріз у структурі соціологічного знання. З одного боку, це
конкретизація загальної соціологічної'теорії, залежно від предмета .дослідження, з іншого своєрідне узагальнення конкретних соціологічних досліджень. В результаті опанування
дисципліни у студентів будуть сформовані здатності до критичної саморефлексії у процесі
пізнання складної соціальної реальності, спираючись на досягнення сучасної соціологічної теорії.
4. Завдання (навчальні цілі): пояснити гносеологічну специфіку, структурну будову та
функціональні особливості соціологічних теорій середнього рівня в прикладних дослідженнях.
Це спрямовано на формування компетентносте)"::

•

7.1 Форми оцінювання студентів:

- семестрове оцінювання:
1. Робота на практичних заняттях: РН1.1, РН1.2, РН2.1, РН2.2-30/18 балів
2. виконання контрольних робіт: РН1.1, РН1.2, РН2.1, РН2.2, РН4 — 20/12 балів (2 роботи по 10
максимальних або 6 мінімальних бали за кожну).
3. виконання та презентація результатів дослідницького завдання: РНЗ, РН4- 10/6 балів
- 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': Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів
за критично-розрахунковий мінімум — 36 балів для одержання допуску до іспиту' обов’язковим є повторне
складання контрольних робіт.

7.2 Організація оцінювання:
1. Робота на практичних заняттях- протягом семестру
2. Контрольна робота 1 з теми 1-3 - після теми З
3. Контрольна робота 2 з теми 4-7 - після теми 7.
4. Презентація з дослідницького завдання - після теми 7
7.3 Шкала відповідності оцінок

Здатність обгрунтовувати доцільність використання сучасних методів збору та аналізу
соціальної інформації (фк!8)

5. Результати павчаннязадисципліною:
Результат нявчання

Метоли
Форми (та/або методи
Відсоток у
оцінювання та
і технології)
підсумковій
пироговий
викладання і
ОЦІНЦІ 3
критерій
Код
Результат навчання
навчання
дисципліни
оцінювання
1.1 Типологічні особливості, пізнавальну та
Аналіз та
10
Лекція,
практичне
функціональну специфіку соціологічних
реферування
заняття,
самостійна
теорій середнього рівня
першоджерел
робота
1.2 Світоглядну детермінацію та основні Лекція, практичне
контрольна
10.
с 11 стемно-структурн і
хара ктеристи к 11 заняття, самостійна
робота
соціологічних теорій середнього рівня
робота
2.1 визначати пізнавальний потенціал
Лекція, практичне
контрольна
10
соціологічних теорій середнього рівня в
заняття, самостійна
робота
дослідницький практиці
робота
2.2 оцінювати евристичні можливості
Лекція, практичне
практичні
20
соціологічних' теорій середнього рівня в
заняття, самостійна
завдання (кейси)
пізнанні соціальних явищ і процесів
робота
□■у
Презентувати дослідницький проект
самостійна робота,
Презентація
ЗО
презентація
4
Здійснювати самостійно аналітичну,
самостійна робота
Презентація,
20
дослідницьку та. пошукову діяльність
практичні
завдання (кейси)

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

Відмінно / Excellent
Добре / Good
Зало вільно / Satisfactory
Незадовільно / Fail

90-100
75-89
60-74 .
■ 0-59

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання
-------------- Результати навчання дисципліни (код)
1.1 1.2 2.1 2.2 3
4
Програмні результати навчання(назва)
—
застосовувані логіку наукового пошуку при проведені соціологічного
+
+
+
дослідження та її викладення в програмі соціологічного дослідження
(прн24)

3.

4

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій та практичних занять
Кількість годин
№
Номер і назва теми
п/п
лекції
практичні Самостійна
робота
1. Світоглядна детермінація та основні системно-структурні характеристики
соціологічних теорій середнього рівня
Світоглядні га концептуальні засади процесу
1
генези та розвитку спеціалізованих теоретичних
знань в соціології
4
4
10
Соціологічна теорія: поняття та її об’єктна та
2
пізнавальна специфіка
4
4
8
Соціологічні теорії середнього рівня в системі
3
соціологічного знання та їх науковий статус
4
4
8
Контрольна робота 1
2
2. Типологічні особливості, пізнавальна та функціональна специфіка соціологічних
теорій середнього рівня
І Іроблема концептуальної диференціації
4
соціологічних теорій середнього рівня
4
4
8
Системна типологія соціологічних теорій
5
середнього рівня
4
4
8
Типологія пізнавальних функцій соціологічних
6
теорій середнього рівня
.2
4
10
Тенденції концептуального розвитку
7
соціологічних теорій середнього рівня
4
6
■ 8

Контрольна робота 2
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Загальний обсяг 120 год., втому числі:
Лекцій — 26 год.
Практичні заняття— 34год.
Самостійна робота - 60 год.
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