Розробник:
Черних Г. А., к.соц.н., асистент кафедри галузевої соціології

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ЗАТВЕРДЖЕНО
. "
Зав. кафедри галузевої соціології
Кафедра галузевої соціології

(підЛис)

■'/А')
.А /

Протоко^ №

'ссши* А. Я
(прізвище та ініціали)

від «

Схвалено науково - методичною комісією факультету' соціології

Протокол від

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Голова науково-методичної комісії

СОЦІОЛОГІЯ МОРАЛІ
для студентів

галузь знань

05 Соціальні та поведінкові науки

снеціал ьність

054 «Соціологія»

освітній рівень

бакалавр

освітня програма

«Соціологія»

вид ДИСЦИПЛІНИ

вибіркова

Форма навчання
Навчальний рік '
Семестр
Кількість кредитів ЕСТ5
Мова викладання, навчання
та оцінювання
Форма заключного контролю

денна
20 /20__
7
4

українська
залік

Викладач: Черних Г.А.
Пролонговано: на 20_ /20_ н.р.

)« »__ _20

(

р.

(підпис, ІІІБ. дані)

на 20__/20__ н.р.

(
(ііідііис, ІПБ. дата)

КИЇВ-2019

)«

»

2(

20__ р.

Петренко-Лисак А.О.

2019 р.

формування соціології моралі як галузі
соціологічного знання

1. Мста дисципліни - надання студентам цілісного уявлення про теоретичні та практичні
положення соціології моралі; висвітлення основних положень дисципліни.
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
/. Володіти понятійним апаратом соціологічної теорії.
2. Вміти отримувати необхідні соціологічні дані з різноманітних інформаційних та
наукових джерел.

2.2

Вміти порівнювати теоретичні моделі
Лекція, практичне
розвитку моралі як соціального інституту' заняття, самостійна
робота

3. Володіти такими базовими методами аналізу соціологічної інформації як контентаналіз — якісно-кількісним методом опрацювання документів.

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна відноситься до дисциплін вільного вибору
студента блоку дисциплін «Соціальні комунікації». Предмет навчальної дисципліни
«Соціологія моралі» включає вироблення у студентів здатності до обгрунтованого пояснення .
чинників й елементів моралі, моральних цінностей і норм, а також механізмів їх виникнення,
функціонування та зміни в певному суспільному середовищі.
4. Завдання (навчальні цілі):
- Засвоєння основних понять і структури соціології моралі;
- Вивчення методологічних засад соціології моралі;
- Формування теоретичних та наукових уявлень про мораль;
- Розкриття .значень основних понять дисципліни: мораль, цінності,, інтереси, етика
соціолога, ціннісні орієнтації, моральна культура, моральна свідомість, соціальні
очікування, статуси, тощо;
. Висвітлення, напрямків.сучасного теоретизування у дисципліні «Соціологія моралі»;

Це спрямовано на формування комистентносгей:
- здатність використовувати понятійний апарат та
методологічний інструментарій
соціології для дослідження комунікаційних процесів (фк26)
. - здатність здійснювати різноманітні аналізи комунікативних практик (як невербальної,
гак і візуальної та масової) (фк28)
- здатність планувати і здійснювати рекламні, пропагандистські та інформаційні кампанії
та заходи. (фк29)
5. Результати навчання за дисципліною:
Результат навчання
Методи
Форми (га/або методи
Відсоток у
(1. знати; 2. вміти: 3. комунікація; 4.
оцінювання та
і технології“)
підсумковій
автономність та відповідальність)
пороговий
викладання і
ОЦІННІ з
критерій
навчання
ДИСЦИПЛІНІ!
Результат навчання
Код
оцінювання
Усні відповіді та
1.1 Знат и основні етапи становлення і
10
Лекція, практичне
розвитку соціології моралі та соціальнодоповнення на
Заняття, самостійна
культурні детермінанти наукового
практичних,
робота
пізнання моралі
реферат,
контрольна
робота 1
Усні відповіді та
1.2 Знати статус моралі як специфічної форми Лекція, практичне
зо
заняття, самостійна
доповнення на
соціально-етичного становлення
особистості і міжособистісної взаємодії та робота
практичних,
основні етапи її інституціоналізації
реферат, .
контрольна
робота 1
Лекція, практичне
Усні відповіді та
зо
1.3 Знати особливості соціальних основ
доповнення на
формування моральних принципів норм
заняття, самостійна
практичних,
робота
реферат,
контрольна
робота 1
Усні відповіді та
Лекція, практичне
10
2.1 Вміти здійснити реконструкцію етапів

заняття, самостійна
робота

доповнення на
практичних,
реферат,
контрольна
робота 2
Усні відповіді та
доповнення на
практичних,
реферат,
контрольна,
робота 2

20

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами
навчання
— ---- —„Результати навчання дисципліни (код)
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2
Програмні результати навчання(назва)~
------ -----Прн32. використовувати соціологічний інструментарій та
+
+
+
методологічний арсенал соціології для аналізу комунікаційних
процесів у сучасному суспільстві
ПрнЗЗ. застосовувати теоретичні підходи та методологію
+
+’
+
аналізу до діагностики та вирішення проблем координації
взаємодій соціальних і руп українського суспільства
прн34. виявляти стереотипи та знати шляхи їх подолання в сфері
+
+
+
масових комунікацій

Схема формування оцінки.
7.1 Форми оцінювання студентів:
- семестрове оцінювання:
1. Індивідуальна та групова робота на практичних заняттях протягом семестру (геми 17): РН 1.1,ТН 1.2, РН 1.3, РН 2.1, РН 2.2 -25 балів (15 мінімальних)
2. реферат: РН 1.1. РН 1.2, РН 1.3, РН 2.1, РН 2.2-45 балів (23 мінімальних)
3. контрольна робота 1: РН 1.1, РН 1.2, РН 1.3, (теми 1-3): 15 балів (11 мінімальних)
4. контрольна робота 2: РН 2.1. РН 2.2 (теми 4-7): 15 балів (11 мінімальних)
- підсумкове оцінювання
залік виставляється за підсумком балів, отриманих за семестр.
- умови отримання заліку: якщо студент не .набрав критично-розрахунковий мінімум для
отримання заліку - 60 балів, то дня одержання заліку обов’язковим є написання реферативних робіт
за темами, не опрацьованими протягом семестру.

7.2 Організація оцінювання:

1. практичні заняття оцінюються но факту проведення, бали накопичуються протягом
семестру
2. контрольна робота 1 - виконується письмово на.лекції після вивчення тем 1-3
3. контрольна робота 2 - виконується письмово на лекції після вивчення тем 4-7.
4. реферативна робота виконуються в рамках самостійної роботи студента за графіком,
що визначається викладачем
7.3 Шкала відповідності оцінок

Зараховано / Passed
Не зараховано / Fail

60-100 .
0-59

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій та практичних занять

Кількість годин

№
теми

Назва теми

Лекції

Практичні

С/р

1. Соціологія моралі як наукова дисципліна

Соціологія моралі як емпірична наука про
моральні факти
Історичний контекст соціології моралі

4

Зв’язки соціології моралі з іншими
науками (етика, антропологія, психологія,
біологія, культурологія)
контрольна робота 1

1.

2
3.

6

10

4

6

8

2

4

8

2

-

2. Мораль як об’єкт соціологічного пізнання
4.

Моральні оцінки, цінності і норми

4

6

10

5.

Типологія моральних явищ
Мораль « предмет соціологічних
досліджень
1 Іроблсматика моральних змін в епоху
глобалізації
контрольна робота 2
Всього

2

4

8

4

4

8

2

4

8

2
26

34

60

6.
7.

Загальний обсяг 120 год., втому числі:
Лекції - 26 год.
Практичні - 34 год.
Самостійна робота - 60 год.
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современной нравственности. - Минск, 2015. -С. 129-136
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