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1. Мета дисципліни - формування знання про ключові соціальні проблеми сучасних суспільств 
на основі моніторингових досліджень, порівняльного аналізу соціологічних досліджень, роботи з 
статистичними та іншими соціальними даними, застосування соціологічного підходу в 
дослідженні соціальних проблем сучасного суспільства та пошуку варіантів їх вирішення.
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:

/. Знати специфіку соціологічного підходу до вивчення суспільства та соціальних проблем; 
чинники ключових соціальних проблем суспільства (нерівність, бідність, корупція, 
злочинність, агресія, міграція), деякі можливі способи їх вирішення в різних суспільствах 
та відповідні соціальні наслідки цих рішень; моніторингові проекти соціологічних 
досліджень сучасних соціальних проблем українського суспільства, порівняльні 
дослідження соціальних проблем європейських суспільств та світу.

2. Вміти описувати та аналізувати сутність основних соціальних проблем сучасного 
суспільства із застосуванням результатів соціологічних досліджень; мати уявлення про 
особливості представлення результатів соціологічних досліджень у ЗМІ та вміти визначати

. та аналізувати основні помилки та маніпуляції із представленням соціологічних даних; 
коректно представляти результати порівняльних досліджень соціальних, проблем сучасних 
суспільств, готувати аналітичну записку одної з соціальних проблеми базуючись на 
порівняльному аналізі соціологічних даних.

3. Володіти навичками пошуку та відбору релевантно! інформації та джерел; володіння базовою 
соціологічною термінологією; розрізнення повсякденного знання (здорового глузду) та наукового 
соціологічного знання щодо соціальних проблем; групової роботи та публічної дискусії.

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна пропонується в межах вибіркового блоку 
«Соціальна аналітика» і розвиває навички аналізу соціальних проблем. Практичною підсумковою 
роботою з дисципліни є підготовка порівняльного аналізу соціальних проблем, які представлені у 
повсякденних уявленнях, в масмедійних продуктах та за результатами соціологічного 
дослідження. Критичний аналіз підвалин упереджень, стереотипів, розповсюдженого 
«загальновідомого» та обґрунтованого знання щодо соціальних проблем дає можливість 
критичного осмислення представлення результатів соціологічних досліджень соціологічними 
компаніями та ЗМІ. Творчі завдання, індивідуальна та групова робота формує навички навчання в 
парадигмі студентоцентрованої освіти, навчання на основі дослідження та підготовки аналітичної 
записки як підсумкової роботи з аналізу одної з соціальних проблем.
4. Завдання (навчальні цілі):

- Опрацювання результатів соціологічних досліджень щодо основних соціальних проблемам 
сучасного суспільства.
Критичне осмислення запропонованих концепцій та публікацій.
Робота над вмінням аналізу, інтерпретації, презентації ідей, порівняльного аналізу 
результатів соціологічних досліджень, робота над вмінням критичного мислення, групової 

. роботи та її презентації,
Що спрямовано на формування наступних компетентностей:

СК06. Здатність. аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати 
аргументовані висновки та рекомендації.
СК16. Здатність аналізувати прояви соціокультурного розмаїття суспільства, причини і 
наслідки соціальних проблем, соціологічно обґрунтовувати способи їх регулювання.

5. Результати навчання за дисципліною:
Результат навчання

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

Форми (та/або 
методи і технології) 

викладання і 
навчання

Методи оцінювання 
та нороговий 

критерій 
оцінювання

Відсоток у 
підсумковій 

ОЦІНЦІ 3 
дисципліниКод Результат навчання

1.1
знати результати соціологічних досліджень та 
теоретичного знання щодо соціальних 
проблем сучасного суспільства

лекції, практичні, 
самостійна робота

усна відповідь, 
контрольна робота 20

2.1

описувати та аналізувати соціальні 
проблеми із залученням соціологічних 
понять, результатів соціологічних 
досліджень та презентацій у ЗМІ

лекції, практичні, 
самостійна робота

усна відповідь, 
контрольна робота, 
групова підсумкова 
робота

ЗО

2.2
визначати зміст та розкривати сутність 
основних соціальних проблем сучасного 
суспільства

лекції, практичні, 
самостійна робота

контрольна робота, 
групова підсумкова 
робота

20

3.1 удосконалення навичок комунікації практичні
усна відповідь, 
групова підсумкова 
робота

10

3.2. робота в групі практичні
групова підсумкова 
робота, творче 
завдання

20

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

Програмні результати навчання(назвар ——----------- 1.1 2.1 2.2 3.1 3.2

РН08. Обґрун товувані власну позицію, робити та аргументувати 
самостійні висновки за результатами досліджень і аналізу 
професійної літератури.

+ + +

РН13. Застосовувати інструментарій соціологічної науки в 
дослідженні різних сфер суспільного життя.

+ + + +

РН20.. Володіти навичками соціологічного' аналізу ■ соціальних 
проблем та соціологічного обгрунтування. рішень їхнього 
регулювання.

+ + +

7. Схема формування оцінки.
7.1 Форми оцінювання студентів:

- семестрове оцінювання:
Кількість балів

Міп. Мах.
Усна відповідь (РН1.1, РН2.1, РН3.1) 14 ЗО
Творче завдання (РНЗ.2) . 16 25
Контрольна робота (РН1.1, РН2.1, РН2.2) 15 20 ■
Підсумкова групова робота (РН2.1, РН2.2, РН3.1, РН3.2) 15 .25
Разом 60 100

- підсумкове оцінювання: у формі заліку: залік виставляється за результатами роботи студента 
впродовж усього семестру і не передбачає додаткових заходів оцінювання для успішних студентів. Для 
студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж- критично-розрахунковий мінімум - 60 балів 
протягом семестру за поважних причин для одержання заліку обов’язково наткати контрольну та 
підсумкову роботи та виконати завдання для самостійної роботи до .6 (60%) тем дисципліни.

3.2 Організація оцінювання:
1. Усна відповідь — протягом тем 1-12.
2. Творче завдання — протягом тем 1-12.
3. Контрольна робота - після теми 5.
4. Підсумкова групова робота-після теми 12.

7.3 Шкала відповідності оцінок

Зараховано / Passed 60-100
Не зараховано / Fail 0-59
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8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій та практичних занять

№ 
п/п Номер і назва теми

Кількість годин

лекції практичні Самостійна 
робота

1
Моніторингові дослідження соціальних проблем: 
проекти та результати

2 2 6

2 Глобальний вимір соціальних проблем 2 2 2

3
Соціальні проблеми українського суспільства в 
соціологічному вимірюванні

2 2 2

4
Представлення соціальних проблем українського 
суспільства в ЗМ1

2 2 4

5
Соціологічні дані щодо соціальних проблем у ЗМІ: 
представлення, маніпулювання, моральні паніки

2 2 2

Контрольна робота 2 6

6 Соціологічні дослідження бідності, розшарування, 
безробіття, бездомності

2 ' ' 2 4

7 Соціологічні дослідження соціальних наслідків 
пандемії Соуі4і9

4 4 4

8 Соціологічні дослідження війни (АТОХОСС, ВПО, 
гібридна війна, інформаційна війна)

2 2 4

9 Соціологічні дослідження корупції та її наслідків 2 2 4
10 Соціологічні дослідження тендерних нерівностей . 2 4 4 .

11
Соціологічні дослідження проблем релігійності, 
(не)толерантності, радикалізму та релігійного 
фундаменталізму

2 . 2 4

12 .
Соціологічні дослідження проблем міграції в 
сучасній Європі та Україні.

2 2 4

Підсумкова робота 4 10
всього 26 34 60

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

9. Рекомендовані джерела:
Основнії:

1. ШтомпкаП. Соціологія. Аналіз суспільства. Львів.2020, глава 1, глава 16-18, 22
2. The Sociology of Social Problems: Theoretical Perspectives and Methods of Intervention ./Adam 

Jamrozik et al., 2008 Cambridge Univetsity press, 256 p.
3. Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Випуск 7 (21) / Головні редактори 

д.екон.н. В.М.Ворона, д.соціол.н. М.О.Шульга. - Київ : Інститут соціології НАМ України, 
2020. - 547 с. https://i-soc.com.^

4. Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Випуск 6 (20) / Головні редактори 
д.екон.н. В.М.Ворона, д.соціол.н. М.О.Шульга. - Київ : Інститут соціології НАН України, 
2019. - 517 с. Додаток: таблиці моніторингового опитування "Українське суспільство - 
2018".

2. Богданова О. Рівень та специфіка релігійності європейських суспільств: чи все ще має 
шанси на справдження теорія секуляризації? http://visnyk-psp.kpi.ua/article/view/31203/278l 1

3. Манес Л.В. Числові дані як створення тендерних дискусій та дискурсів 
// Гендер для медій: Підручник із тендерної теорії для журналістики та 
іи. / за ред. М.Маєрчик. - І{.:Критика. - 2013. -С. 165-175

4. The Sage Handbook of Sociology (2005) Craig Calhoun (Ed.) 
http .//www.sagenub.com/books/Book21038 l#tabview=toc

5. XapapiЮвал Ной. 21 урок для 21 століття. - К.2018-с. 70-115,228-303
6. Російсько-українська гібридна війна: погляд соціолога : монографія /. І. П. Рущенко. - X.: 

ФОП Павленко О. Г„ 2015.-268 с. ISBN 978-966-2901-18.4.
7. Брік Т., Казанова X. Тридцять років релігійного плюралізму в Україні. З книги From ‘The 

Ukraine’ to Ukraine: A Contemporary History (1991-2021) httr>s://kse.ua/ua/about-the- 
schoolZnews/u-kse-vidbulasva-prezentatsiva-knigi-pro-transfomiatsiyu-nezalezhnovi-ukravini- 
from-the-ukraine-to-ukraine-a-contemnorarv-historv-1991-2021/

8. Лоїк Вакан Тюрми для бідних \\ Спільне. - 2010. - №1 .Криміналізація соціальних проблем. - 
С. 127-137

9. Рябчук А. Криміналізація бездомності на пострадянських теренах \\ Спільне. -2010. - 
№1.Криміналізація соціальних проблем. - С.45-55

10. Міжнародна міграція : теорія та практика : монографія / О. А. Ровенчак, В. В. Володько. - 
Львів :'Львівський національний університет імені Івана Франка, 2Ö15. - 412 с. Глава 1 
(книга є в 504)

11. Досліження ООН "Економічні наслідки насильства щодо жінок" 
https./Zukraine,unfna.org/sites/defaull/files/Dub-pdf/lnfographics UKR l.pdf

12. Звіт . національної системи моніторингу ВПО 2020 р. 
https://www.iom.org.iia/sites/defaull/files/nms round 17 ukr web.pdf

10. Додаткові ресурси:
Інтернст ресурси
1. Банк соціологічних даних пандемії COV1D-19 httns:/Zi-soc.com.üa/ua/bank-socio!ogichnih-danih-

pandemii-covid-19/ ' .
2. Державна служба Статистики України - www.ukrstat.gov.ua
3. Київський міжнародний інститут соціології. ІІрес-релізи досліджень
4. http://kiis.com.iia/?lang-iikr&cat=reports

. 5. Дослідження Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка
http://www.iiisr.org.ua/

6. Дослідження Фонду демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва https7/diforg,ua/
7. Дослідження центру Разумкова https://razumkov.org.ua/
8. Дослідження соціологічної групи рейтинг https://ratinggroup.ua/

Додаткова:
1. Бекешкіна І.Е.(ред.) Опитування громадської думки: як правильно розуміти та 

інтерпретувати соціологічні дані. Посібник для журналістів. Київ 2020. Фонд Демократичні 
. ініціативи. 110 с. ІіІіп://гасііткт\<>г'г.иа/иі)Іоаііх/%Р0%9Н%О0%

ВЕ%Р1%81 %Р1 %96%Р0%ВІ %О0%ВР%Р0%В8%Р0%ВА.р<Л
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