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1. Мета дисципліни - формування в студентів міцних знань з соціології соціальної сфери, а
також набуття ними відповідних умінь і навичок застосування отриманих знань у практичній
діяльності суспільного життя.
2. Попередні вимоги до Опанування або вибору навчальної дисципліни:
1. знати ключові засади загальної соціології, соціології організацій та управління
2. володіти навичками проектування соціологічних досліджень та використання емпіричних
методів соціологічного обстеження соціальних об’єктів , явищ і процесів.
3. Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Соціологія соціальної сфери» входить до
циклу професійної підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр», спеціальності «соціологія»;
освітньої програми «соціологія» і відноситься до вибіркового блоку дисциплін «Соціологія
трудових відносин» та передбачає вивчення наукового статусу соціологічної теорії механізмів
утворення соціальної сфери, понятійно-категоріального апарату, генезису, змісту, предметної
сфери, структури та функцій даної галузі соціологічного знання.
Засвоєння змісту даної дисципліни передбачає набуття студентами навичок роботи з
сучасною науковою і спеціальною літературою, критичного осмислення першоджерел,
оцінювання пізнавальних можливостей різних концепцій теорії соціальної взаємодії, а також
здатностей володіння методологічним інструментарієм соціології та іншими інноваційними
засобами дослідження суб’єктів управлінської діяльності в умовах суспільних змін і
глобальних трансформацій. Отримані знання і навички сприятимуть підвищенню фахового
рівня та професійної компетентності майбутніх фахівців соціології у процесі соціологічного
вимірювання впливу організаційно-управлінських чинників на функціонування та розвиток
соціальної сфери сучасного суспільства-.
Програма дисципліни складається з двох взаємопов’язаних змістовних частин: частина 1
«Вступ до соціології соціальної сфери; частина 2 «Механізми формування та відтворення
соціальної сфери в сучасному суспільстві».
4. Завдання (навчальні цілі):
- надання студентам міцних знань про науковий статус, зміст, предметну сферу, структуру,
функції, основні категорії, закономірності та концептуальні засади соціології соціальної
сфери; ■
- набуття студентами відповідних умінь і навичок використання соціологічного підходу до
вивчення ролі організаційно-управлінських явищ і процесів суспільних змін, а також
виявлення ролі механізмів щодо впорядкування соціальної сфери сучасного суспільства;
- розширення в студентів наукового світогляду щодо характеру та особливостей
використання механізмів та технологій організації соціальної сфери
Це спрямовано на формування наступних компетентностей:
- Фк47. . здатність виявляти та аналізувати форми взаємодії між роботодавцями та
найманими працівниками, відношення до праці в умовах глобалізації .та постмодерного
капіталізму
■
- ФК49. Вміння регулювати трудові конфлікти (індивідуальні та колективні). .

2.1 Вміти аналізувати процеси управління
соціальною сферою в сучасному
суспільстві, визначати механізми
забезпечення функціонування та
розвитку
2.2 Вміти визначати основні проблеми
функціонування та тенденції розвитку
соціальної сфери
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Вміти організовувати і презентувати
індивідуальний науково-дослідний проект
щодо аналізу соціальної сфери

Вміти самостійно здійснювати
аналітичну, пошукову та дослідну
діяльність особливостей соціальної
політики в сучасних умовах

усна відповідь,
тематична
доповідь,
контрольна
робота
усна відповідь,
тематична
доповідь,
контрольна
робота
тематична
доповідь,
презентація
результатів
науководослідного
проекту
тематична
практичні
заняття, дослідні
доповідь,
завдання, .
науководослідний проект
самостійна
робота

лекції,
практичні
заняття,
самостійна
робота
лекції,
практичні
заняття,
самостійна
робота
самостійна
робота, науководослідний
проект

10

10

20
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання:

—------ ———Результати навчання дисципліни (код)
П рогра м н і результати на в ча і і 11 я (назви)
--------------- ----

ПРН53. Виявляти та аналізувати форми взаємодії між
роботодавцями та найманими працівниками, відношення до праці
в умовах глобалізації та постмодерного капіталізму.
. .
ПРІ155. Регулювати трудові . конфлікти (індивідуальні, та
колективні)
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2.1

2.2
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7. Схема формування оцінки.
7.1. Форми оцінювання знань студентів:
- семестрове оцінювання:

1. оцінювання активної роботи студентів під час проведення практичних занять (усна
відповідь, тематична доповідь, дослідні завдання) (PH 1; РН2 ; РНЗ; PH 4)- 60/ 36 балів;
2. виконання двох контрольних робіт (РН1; РН2; РНЗ; РН4) - 20/12 балів (2 роботи по 10
максимальних або 6 мінімальних балів за кожну);
3. виконання та презентація результатів індивідуального науково-дослідного проекту . (РНЗ;
РН4) - 20/12 балів

- підсумкове оцінювання: здійснюється у формі заліку - як сумарного результату накопичених
студентом балів протягом усього семестру; якщо протягом семестру студент набрав менше ніж
60 балів, то він додатково виконує комплексну письмову (реферативну) роботу, яка за змістом і
обсягом відповідає кількості неопрацьованих ним тем навчальної дисципліни.

5. Результати навчання за дисципліною:

Результат навчання:
(1) знати; 2) вміти; 3) комунікація;
4) автономність та відповідальність
Результат навчання
Код
1.1 Знати науковий статус, генезис,
структуру, функції та основні категорії
соціології соціальної сфери

Методи оцінки Відсоток у
Форми
підсумкові
та пороговий
викладання та
критерій
й оцінці
навчання
дисципліни
оцінювання
усна відповідь,
лекції,
практичні
тематична
доповідь,
10
заняття,
контрольна робота
самостійна
робота
1.2 Знати зміст, структуру, форми й типи, а лекції, практичні усна відповідь,
заняття,
тематична
також механізми формування,,
20
доповідь,
відтворення та оцінювання особливостей
самостійна
контрольна робота
робота
соціальної сфери сучасного суспільства

7.2 Організація оцінювання:
1. Практичні заняття оцінюються за фактом їх реального проведення, а бали накопичуються
студентами протягом усього семестру.
2. Контрольна робота 1 виконується студентами самостійно в межах практичного заняття
після вивчення тем 1-4.
3. Контрольна робота 2 виконується студентами самостійно в межах практичного заняття
після вивчення тем 5-8.
4. Індивідуальний науково-дослідний проект виконується кожним студентом у межах

З
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самостійної роботи на протязі усього семссіру та презентується ним персонально під час
проведення 2-х останніх практичних занять за графіком навчального процесу.
7.3 Шкала відповідності оцінок:

Зараховано / Passed
Не зараховано / Fail

60-100
0-59

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій і практичних запить
Кількість годин:
№
Практичні Самостійна
Назва частин і тем
Лекції
з/п
робота
заняття
1. Вступ до соціології соціальної сфери
2
6
2
1
Концептуальні
основи
соціологічного
аналізу соціальної сфери
2
6
2
Становлення соціальної сфери в Україні
2
6
2
2
Соціальна сфера як категорія та об'єкт
3
соціологічного аналізу
2
6
■
2
4
Предмет, функції та понятійний апарат
соціології соціальної сфери
2
Контрольна робота і
2. Механізми формування та відтворення соціальної сфери в сучасному с успільстві
4
2
2
Структура соціальної сфери та її емпірична
5
модель
6
2
4
6
Соціальна сфера та соціальна політика
6
: 4
4
7
Особливості
методології та методики
дослідження соціальної сфери
4
5
Соціальне управління як фактор підвищення
2
8
компенсаторний можливостей соціальної
сфери
•2
Контрольна робота 2
24
45 ■
20
Всього

Загальний обсяг дисципліни - 90 годин, .в тому числі:
лекції - 20 годин;
практичні заняття — 24 години;
самостійна робота - 45 годин.
Консультації - 1 год.
9. Рекомендовані джерела:
Основні:
1. Проблемні питання реформування соціальної сфери //Заред. Т.М.Кір'ян. -К.: 2012.
2. Туленкрв М.В. Теорія і практика організаційної взаємодії: підручник /М.В.Туленков,К.:ІПК ДСЗУ,2011.
3. Шевчук П. 1. Соціальна політика та соціальна безпека людини: Навчальний посібник. Львів: Вид-во ЛРІДУ УАДУ, 2003.
4. Якість життя населення пострадянських країн у соціологічному вимірі: Колективна .
монографія/ В.С. Бакіров, В. Н. Ніколаєвський, О. 1. Кізілов, О, М. Плахова, О.. В.
Чернявська, Л. М. Хижняк, В. І. Лукащук, А. 1. Андрюшенко: За.ред. В. С. Бакірова. - X.:
ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008.
Додаткові:
5. Бех Ю.В. Філосософський модус загальної теорії управління: моногр./Ю.В.Бех.-К.:Видво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013.
6. Бек У. Влада і контрвлада у добу глобалізації: пер.з нім./У.Бек.-К.:Ніка-Цеитр,2011.
7. Данюк В.М. Організація праці менеджера: Навчальний посібник /В.М.Данюк /К.: КНЕУ,
2006.
8. Друкер П.Задачи менеджмента в ХХІвекс: пер. с англ./П.Друкер.-М.:Вильямс, 2000.
9. Навроцький В.В. Логіка соціальної взаємодії : моногр. /В.В.Навроцький,- Харків: Консул,
2005.
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10. Сурмин Ю.П. Теория социальных технологий: учебное пособие /Ю.П.Сумин, Н.В.Туленков
.-К.: МАУП, 2004.
11. Сурмін Ю.П. Соціологія управління: підручник /Ю.П.Сурмін, І.П.Бідзюра.К.: ОсвітаУкраїни,
2012.
12. Суіменко €.1. Соціальна інженерія: експериментальний курс лекцій: навч. посібник
Є.І. Суіменко ,-К.: Інститут соціології НАН України, 2011.
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