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2 Попередні иимої и ,іо опанування або вибору навчальної дисци пліни:
/. Знати історію соціологічної думки та теорію стратифікації.
2. Вміти аналітично мислити.
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Схема формування оцінки.

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

мобільності та уявлень та Тхне соціальне значення.

К1З навчально-дослідне завдання (дослідницький проект): РІ 14

(5).

20 балів (мінімум 12).

4 Завдання (навчальні цілі); вивчення теорії та »раки...... .. основ управління . .......................
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балів.

ч і -

5. Результати навчання за дисципліною:
Резулі.іиі нявчання (1’11)
( 1. знані; 2. иміпц 3. комунікація: 41ІНГПНОМІІІСІІ. ІЗ КІ.ІІІПВІ ОІ.'ІЫІІСН.)
Код

Резулыят навчання

7~ Знати зміст та сутність понять
(мобільність» га «переміщення»,
і 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

Методи
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і технології)
ОЦІНЦІ і
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викладання і
ДНСНІІІІЛІНИ
критерій
навчання
оцінювання
контрольна
Лекції, практичні
робота: тест та
занятгя, самостійна
розгорнуте есе;
робота
практичні
35
завдання(кейси)

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)

3

Організовувати та презентуваїи

4

Вести аналітичну, дослідницьку та
пошукову ДІЯЛЬНІСТЬ

Самостійна робота,
практичні заняття
Самостійна робота,
практичні занятгя

Презентація.
колоквіум
контрольна
робиш тест та
розгорнуте есе;
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завдання

(дослідницький

проект)

виконується

протягом

семестру,

презентується на двох останніх за графіком навчання практичних заняттях.
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/ Соціальна стратифікація та соціальна мобільність.
4
2
2
Поняття і ший соціальної мобільності
1
4
2
7
Основні поняття теорій мобільності
7
6
2
Класичні теорії соціальної мобільності
3
4
2
іпьна побота 1
2. Переміщення в соціальному просторі.
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4
6
2
2
переміщень
Статуспі переміщення в соціальному
4
5
2
2
просторі
4
2
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____
? Мігпаиія як mid просторового переміщення.
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4
2
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7
6
4
2
процесів
4
2
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4. Туристичні практики переміщень.
6
2
4
1 Поняття туризму-та практики мандрівок
8
4
2
2
Соціологічні дослідження туризму
9
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12
4
№
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Номер і назва теми

1 Всього:

Лекції
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ЗО

Ким С., Бахлайтнер Р. Социология туризма, или о социологии путешествий И РЖ. Серия 11.

Социология.-2006.-№3.-С. 90-97.
_
9. Макканелл Д. Турист. Новая теория праздного класса. - М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. С.
81-102 (280 с.)
10 Парк Р Э Чсловеческая миграцію и маргинальный человек И Социальные и гуманитарные
науки. Сер. 11. Сошюлогня. - 1998. - № 3. - С. 167-176 [полн. ориг. текст cm.: Park R.E. Human
Migration and the Marginal Man // American Journal of Sociology. - 1928. - Vol. XXXIII. № 6. J.
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11.1 lapK P. Созпаііис бродя i I«: рассуждсния ПО поводу соотношеніи! сознанію и іісрсмсшения /.
Социологнчсскос обозрснис. - 2003. - №1 I ом 3. - С. 35-37.
12. Соціальна мобільність // Соціологія: Павч.иосіб. за рел. С Макеева. - К : І-во «Знання».
2008.
-С.
180-192.
,
„
г
13. Чеснокова В. Из исіории пзучения соииалыюй стратификацію и соцналыюй мобильности
(П. Сорокин, У. Уорнер)//Соцпальная реальность.-2008. - №5.-С.81-92.
14. Чурсина Ю. «Уехать от» vs «Уехать для». Качество городской среды как фактор
мііграционных установок населення // Социология власти. - № 2. 2014. - С. 142-164

я) для поглті іепого ііисчеііпя:
,
15. Мссто как обьект желапия: путенісствнс, паломничество, туризм, миграціи (тема номера) /
Лабнрішт. Журнал социально-гумаиитарных нсследований. -№2 (марг-апрель). - 2013. - 122 с.
16 Переведснцев В.И. Методы пзучения миграцію населення.- М., 1975.- 232 с.
17 Подвижность структуры. .................... . процессы соштаііыіой мсб.і.іыгости / Макссв L.A.,
ПрпбыткОва И.М., Симоіічук Е.В. и др. - К.: Ин-тугсоциолоіни 1 ІАНУ, 1999. -204 с.
18. Соціолоі ія туризму: Підручник / Лукашевич М.П., Мошак С.М., ІПандор Ф.Ф. - К : Знання.
( 19. Юлина I II. Миірация: словарь основних іермпноп: Учсб. нособне. - М.: Издательство

І’ГСУ. Академический Проект, 2007.-472 с
20. Юдина Т.Н. Социология миграции: к формированью нового научиого направлення. - М.,
2004.-400 с.
_
. „
21. Юдина Т.11. Социология миграции: Учебное пособне дтя вузов. - М Академический
Проект, 2006. - 272 с.
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