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□ [завдання(кейси)|

1 Мета дисципліни - ознайомлення з основними теоріями соціальних переміщень, способами

Z3S5KS да"■>»“' ..... ”"w““
переміщень в соціологічній евристиці
2 Попередні иимої и ,іо опанування або вибору навчальної дисци пліни:

/. Знати історію соціологічної думки та теорію стратифікації.
2. Вміти аналітично мислити. і„„-ѵиік-тоз Во’инііти „штиками роботи з сучасною коми ютерною та цифровою технікою. 

мобільності та уявлень та Тхне соціальне значення.

4 Завдання (навчальні цілі); вивчення теорії та »раки...... .. основ управління . .......................
спільнотами, що спрямовано на формування таких „ піяому
СКОЗ . Здпіність андчізуватн соціальні ЗМІНИ

СК<)‘>. Здатність визначати ..........................................і ыыідн ч і -
досліджень окремих галузей соціологічного знання.

5. Результати навчання за дисципліною:

(
Резулі.іиі нявчання (1’11)

1. знані; 2. иміпц 3. комунікація: 4-
1ІНГПНОМІІІСІІ. ІЗ КІ.ІІІПВІ ОІ.'ІЫІІСН.)

Pop ми (та/або методи 
і технології) 
викладання і

Методи 
оцінювання та 

пороговий 
критерій 

оцінювання

іідсумконій 
ОЦІНЦІ і 

ДНСНІІІІЛІНИ

Код Резулыят навчання навчання

7~

і

Знати зміст та сутність понять 
(мобільність» га «переміщення», 
юно вві теоретичні концепції, шо 
експлікують поняття мобільності; роль 1 
значення досліджень мобільності в 
соціології, а також сутність та зміст 
існуючих образів мобільності та н

Лекції, практичні 
занятгя, самостійна 
робота

контрольна 
робота: тест та 
розгорнуте есе; 
практичні 
завдання(кейси)

35

2 ІЗміти працювати з сучасною науковою 
літературою, критично опрацювання 
першоджерела, використовувати мегоди 
аналізу, порівнювати іа оцінювати 
методологічну спроможність різних 
концепцій та методологій вивчення

Лекції, практичні 
заняття, самостійна 
робота.

контрольна 
робота: тест та 
розгорнуте есе; 
практичні 
завдання (кейси)

35

3 Організовувати та презентуваїи Самостійна робота, 
практичні заняття

Презентація.
колоквіум

20

4 Вести аналітичну, дослідницьку та 
пошукову ДІЯЛЬНІСТЬ

Самостійна робота, 
практичні занятгя

контрольна 
робиш тест та 
розгорнуте есе; 
практичні

10

І --------------------- ----------------------------------------- -

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами
и а нча и и я--------------------------------- -------------- ;— .— __ ~ Результати нявчання диспиііліии (код)

Піки пампі результати навчання (наша) _=J
№03. Застосовувати положення соціологічних ісорш іа концепціи Ю

1

+

2

+-

3 4

І’НІЗ. Застосовували інструментарій соціологічної науки в дослідженні 4 4 4

№19. Здійснювати опис й осмислення соціальної, демографічної и 
економічної статистики та застосовувати методи оцінки, регулювання і 4

Прогнозування процесі» у|iv<inwaŁM. - --------------------

7. Схема формування оцінки.
7.1 Форми оцінювання студентів:

- семестрове оцінювання: і.
1. annòna робота на пракШйИХ заняттях: РН і. РН2 РН4 - 50 ттт (Ь .мінімум}.
2 виконання контрольних робіт: РІП, РІ12 - ЗО оплів (15 мт.мум): KI І-12 (6). КР2 (5). 

К1З навчально-дослідне завдання (дослідницький проект): РІ 14 20 балів (мінімум 12).

. підсумкове оцінювання: у формі заліку як сумарний результат накопичених за семестр 

балів.

ZZÄ завдання (дослідницький проект) виконується протягом семестру, 

презентується на двох останніх за графіком навчання практичних заняттях.

7.3 Шкала ві.чповиїиосії оцінок
Зарахованії 1 Passed 60-100 -1
Не зараховано / Fail . 0-59 1

З
4



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

№ 
п/п

Номер і назва теми Кількість годин
Лекції Практичні

занятія
Самостійна 

робота 
студентів

/ Соціальна стратифікація та соціальна мобільність.
1 Поняття і ший соціальної мобільності 2 2 4
7 Основні поняття теорій мобільності 7 2 4
3 Класичні теорії соціальної мобільності 2 6

іпьна побота 1 2 4
2. Переміщення в соціальному просторі.

4 Зміст та різновиди соціально-просторових 
переміщень

2 2 6

5 Статуспі переміщення в соціальному 
просторі

2 2 4

»циня побита 2 2 4
? Мігпаиія як mid просторового переміщення. ____

6 Поняття та різновиди міграції 4 2 6

7 Соціологічні дослідження міграційних 
процесів

2 4 6

ольна робота 3 2 4
4. Туристичні практики переміщень.

8 1 Поняття туризму-та практики мандрівок 4 2 6
9 Соціологічні дослідження туризму 2 2 4

Навчально-дослідне завдання (дослідницький 4 12

1 Всього: 20 ЗО 70

Загальний обсяг 120 год. в тому числі:
Лекцій - 20 год.
Практичні занятія -ЗО год.
Самостійна робота - 70 год.
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