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1. Мста дисципліни - надання студентам системних і фундаментальних знань про 
соціологію освіти як окрему' галузь сучасного соціологічного знання.
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:

/. Знати сучасні соціологічні теорії, основи соціології культури, соціальної 
статистики та демографії
2. Володіти елементарними навичками використання методів соціологічного 
дослідження

3. Анотація навчальної дисципліни: соціологія освіти, як специфічна галузь соціології, 
досліджує, перш за все, загальні питання взаємовідносин та взаємодії суспільства і освіти, 
її місця та ролі в соціальній системі. Сюди належатъ проблеми соціальних умов 
становлення, функціонування та розвитку різних систем освіти; соціальні функції 
інституту освіти та його ролі в суспільному житті; роль системи освіти у відтворенні та 
змінах соціальної структури, реалізації принципу соціальної рівності (або нерівності) в 
системі освіти, її взаємозв’язок із соціальною мобільністю; відображення в системі освіти 
потреб та інтересів суспільства, соціальних груп та особистості; взаємовідносини освіта з 
іншими соціальними інститутами суспільства та ін.
4. Завдання (навчальні цілі): отримання студентами грунтовних знань про науковий 
статус, зміст, структуру, предметне поле, понятійно-категоріальний апарат, 
закономірності, функції та місце соціології освіти у системі сучасного соціологічного 
знання;поглиблення уявлень студентів про роль освіти у соціальних змінах, в структурній 
і функціональній перебудові суспільства; набуття студентами грунтовних вмінь 
застосовувати соціологічний підхід та методичний інструментарій соціологічної науки до 
аналізу основних проблем функціонування та розвитку освіти, як соціального інституту; 
Що спрямовано на формування наступних компетентностей:

- СКОЗ. Здатність аналізувати соціальні зміни, що відбуваються в Україні та світі в 
цілому.

- СК09. Здатність визначати теоретико-методологічні засади й формулювати ключові 
результати досліджень окремих галузей соціологічного знання.

- СК16. Здатність аналізувати прояви соціокультурного розмаїття суспільства 
причини і наслідки соціальних проблем, соціологічно обгрунтовувати 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 

порогові« її 
критерій 

оцінювання

Відсоток у 
підсумковій 

опійні 3 
ДИСЦИПЛІНИКод Результат навчання

1.1 знати історію та сучасний стан соціології 
освіти

лекції, семінарські 
заняття, 
самостійна робота

контрольна робота
5

1.2 знати основи загальнотеоретичних висновків 
та методологічних підходів соціології освіти, 
зміст основних концепцій, теоретичних 
позицій та ключових понять, котрі 
використовуються соціологічною наукою в 
галузі досліджень освіти

лекції, семінарські 
заняття, 
самостійна робота

контрольна 
робота; письмова 
робота; 20

2.1 розуміти смисл процесів, що відбуваються в 
системі освіти, зокрема, на глобальному, 
національному, локальному рівнях

лекції, семінарські
Йняття, 
самостійна робота

контрольна 
робота;есе. 15

2.2 виокремлювати головні проблеми та 
тенденції розвитку освіти, самостійно 
аналізувати та узагальнювати соціальну

лекції, семінарські 
заняття, 
самостійна робота

контрольна 
робота;рецензуван 
ця, презентація

15

Інформацію про місце і роль освіти в 
сучасному світовому та вітчизняному 
суспільному житті

результатів 
індивідуального 
завдання

3 публічно презентувати результати 
самостійної роботи

Семінарське 
заняття,самостійна 
робота, 
презентація,

Виступ, аналіз 
практичної 
ситуації, 
підготовка 
коротких 
повідомлень по 
гемі

зо

4 самостійно розробляти дослідницький проект 
по освітній проблематиці на засадах пошуку 
та аналізу результатів соціологічних 
досліджень

самостійна робота контрольна 
робота; практичні 
завдання, аналіз 
практичної 
ситуації

15

навчання
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами

 —Резущтати навчання дисципліни (код) 
Програмні результати навчання (іійтааТ-———— 1.1 1.2 2.1 2.2 3 4
РНОЗ. Застосовувати положення соціологічних теорій та 
концепцій до дослідження соціальних змін в Україні та світі. + +' 4- +

РН 13. Застосовувати інструментарій соціологічної науки в 
дослідженні різних сфер суспільного життя + + +

РН 14. Визначати теоретико-методологічні та концептуальні 
засади дослідження окремих галузей соціологічного знання + + + +

РН20. Володі гн навичками соціологічного аналізу соціальних 
проблем та соціологічного обгрунтування рішень їхнього 
регулювання.

+ +

7. Схема формування оцінки.
7.1 Форми оцітповання студентів:

- семестрове оцінювання:
1. письмова робота по темі і : РН !. І, PH 1.2 -5/3 батів
2. письмове завдання по темі 2: РН1.1.РШ.2 -3/1,8 балів
3. написання есе по темі 3:РН 2.1, РН 2.2. - 5/3 балів
4. презентація результатів індивідуального завдання по темі 4: РНЗ, РН4 -10/6 балів
5. підготовка коротких повідомлень по темі 5: РН2.1, РН2.2 - 2/1,2 бали
6. рецензування статті по темі 6: РН1.2, РН2.1, РН 2.2- 5/3 балів
7. аналіз практичної ситуації по темі 7: РН2.1, РН 2.2 -5/3 балів
8. аналіз практичної ситуації по темі 8: PH З.РН2.2, РН4 - 5/3 балів
9. виконання контрольних робіт: РНІ.І, РН1.2, P112.Í, PÍ12.2, РН4 - 20 балін/12 (2 

роботи по 10 максимальних або 6 мінімальних балів за кожну)

- підсумкове оцінювання: письмовий іспит РНІ.І, РН1.2, РН2.1, РН2.2, РН4 (білет 
містить дві частини: перша - тести, друга - проблемне зашггання/ситуація) - 40 балів (20 
максимальних балів або 12 мінімальних балів за кожне питання білету). Мінімальний бал 
успішного складання (отримання загальної позитивної оцінки) іспиту - 24 бати.

- умови допуску до підсумкового іспиту: студені не допускається до іспиту, якщо за 
семестр він набрав менше ніж 36 батів; такий студент допускається до іспиту за умови 
написання рефераптвної робота змістом та обсягом відповідним кількості неопрацьованих ним 
протягом семестру тем дисципліни.
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7.2 Організація оцінювання:
Письмова робота - це вид самостійної роботи, який студенти виконують при 
опрацюванні теми 1, в 2 етапи: 1 етап - підготовка тексту роботи і надсипання його 
викладачу для перевірки і зарахування, 2 етап - обговорення і оцінювання результатів цієї 
роботи на 1 семінарському занятті.
Письмове завдання виконується як самостійна робота по темі 2, презентується на 
відповідному практичному занятті.
Есе - самостійна робота студента за підсумками вивчення теми 3. Надсилається викладачу 
для оцінювання за визначеним графіком.
Презентація результатів індивідуального завдання по темі 4 - цс вид самостійної 
роботи, який студенти виконують в 2 етапи: 1 етап - підготовка презентації і надсилання її 
викладачу для перевірки і зарахування, 2 етап - представлення презентації на 
семінарському занятті після вивчення теми 4.
Підготовка коротких повідомлень - самостійна робота студента за підсумками вивчення 
теми 5. Надсилається викладачу для оцінювання за визначеним графіком.
Рецензування статті - це вид самостійної роботи, який студенти виконують після 
вивчення теми 6 протягом 2 тижнів і надсилають для перевірки на електронну пошту 
викладача.
Аналіз практичної ситуації - це вид самостійної роботи, який студенти отримують разом 
із планом семінарського заняття по темах 7 і 8 і виконують у процесі підготовки до цих 
занять. Результати роботи презентуються на одному із семінарських занять по відповідних 
гемах.
Контрольна робота №1 виконується на семінарському занятті протягом наступного 
тижня після вивчення Тем 1-5.
Контрольна робота №2 виконується на семінарському занятті протягом наступного 
тижня після вивчення Тем 6-8 і охоплює всі теми дисципліни.

7.3 Шкала відповідності оцінок
Відмінно / Excellent 90-100

Добре 1 Good 75-89
Задовільно ! Satisfactory 60-74

Незадовільно ! Fail 0-59

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

№ Назва теми Кількість годин
лекції' семінари консультант самостійна робота

1. Соціологія освіти як галузь наукового знання
1 Соціологія освіти в соціологічному 

дискурсі
2 2 10

Письмова робота
2 Експлікація основних 

соціологічних підходів до вивчення 
освіти

2 2 4
Письмове завдання

2. Соціологічні виміри освіти
3 Освіта як соціальний інститут 2 2 4

Написання есе
4 Організації в освітньому просторі 2 2 10

Презентація 
індивідуального 

завдання
5 Групова структура освіти від 

одиничного до масового
4 4 2 

Підготовка 
коротких 

повідомлень
Контрольна робота 1 2

3. Актуальн і проблеми сучасної освіти
6 Реформи освітніх систем: 

порівняльна перспектива
4 4 6 

Рецензування
7 Тенденції розвитку сучасної освіти 2 2 5

Аналіз практичної 
ситуації

8 Сучасні соціальні практики та 
основні моделі управління 
освітніми системами

2 2 4
Аналіз практичної 

ситуації
Контрольна робота 2 2 1

ВСЬОГО 20 24 1 45
Загальний обсяг - 90 годин, в тому числі:
Лекції-20 годин
Семінарські заняття - 24 години
Консультації -1 година
Самостійна робота - 45 годин

9. Рекомендовані джерела:
Основна: (Базова)
1. Ґородняк І. В Соціологія освіти [навчальний посібник]/ 1. В. Городник. — Львів : 

«Новий світ-2000», 2011. - 265 с.
2. Нечітайло І.С Сучасна соціологія освіти: від соціологічної теорії до освітньої практики. 

— Х.:Кондор, 2019. - 296 с.(Розділ 1, с.8-64)
3. Купрій Т.Г. Соціологія освіти.Навчальний посібник. - К.:Логос, 2014. - 304 с. Режим 

доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/i<i/eprint/4497/l/T Kupriv SO IS.ndf (Розділ 1, c.6-25, 
Розділ 3, с.51-76, Розділ 7, с.189-243)

4. Курс лекцій із соціології освіти : навч. посібник для студентів закладів вищої освіти / 
Нар. укр акад. ; за заг. ред. К. В. Астаховой - 4-е вид., перероб. і дол. - Харків : Вид-во 
НУА, 2021.-300 с.
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С.А.Щудло. -Дрогобич - Зелена Гура:Трек-ЛТД 2017,- Вип 8. - С.128-136.
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