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1. Мета дисципліни полягає у формуванні у студентів сучасного професійного світогляду
шляхом розкриття суті, змісту та світового досвіду технологічного використання потенціалу
соціологічних знань.

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
1. Знати основні етапи розвитку соціології, ключові напрямки сучасної соціологічної
теорії.
2. Вміти працювати з наукової літературою та першоджерелами
3. Володіти понятійним апаратом сучасної соціологічної теорії
3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна сприяє вивченню специфічного кола
актуальних для сучасної соціологічної науки теоретичних питань, які відображують її
технологічні і дослідницькі можливості в аспектах оптимізацїї та регулювання процесів
соціальної життєдіяльності, отримання знання стосовно специфіки соціально-технологічної
діяльності та провідних напрямків розробки та впровадження традиційних та інноваційних
соціальних технологій в основних сферах суспільного життя.

при вирішенні завдань ідентифікації
ступеня можливої технологізації соціальних
об’єктів та з’ясування практичної
доцільності впровадження традиційних та
інноваційних соціальних технологій
2.2 оцінювати концептуальну основу
інноваційних соціально-технологічних
проектів гуманізації суспільних відносин в
середовищах економічних, політичних та
соціокультурних взаємодій та комунікацій
3
дослідницький проект

4

аналітична, дослідницька та пошукова
діяльність

4. Завдання (навчальні цілі): формування у студентів сучасного професійного світогляду
шляхом розкриття суті, змісту та світового досвіду технологічного використання
соціологічних знань в аспектах розуміння специфіки соціально-технологічної діяльності та
провідних напрямків розробки та впровадження традиційних та інноваційних соціальних
технологій в основних сферах суспільного життя.
Що спрямовано на формування наступних компетентностей:
- Здатність виявляти проблеми, пов’язані з реалізацією рівних можливостей у суспільстві
(зк9).
- Здатність застосовувати соціологічні поняття, концепції, теорії та методи для аналізу й
інтерпретації соціальних явищ і процесів, соціальних проблем та конфліктів в Україні та
світі у їхньому сучасному та/або історичному контексті. (фк2)
- Здатність використання теоретичних знань щодо ефективності соціальних технологій для
різних соціальних груп (фкі 1)
- Вміння використовувати методи та форми соціальних технологій з метою прогнозування
та аналізу тенденцій суспільного розвитку залежно від суб’єктів соціальної взаємодії
(фк21)
- Вміння використовувати соціальні технології для аналізу соціальних потреб різних
суспільних груп та розвитку соціальної сфери суспільства (фк24)

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
Результат навчання
Код
навчання
1.1 загальні теоретичні основи оціальнолекції, практичні
технологічної діяльності та типологічну
заняття,
специфіку соціальних технологій в аспектах самостійна
розуміння технологічної спрямованості
робота
соціологічного знання, ризиків і чинників
соціальної напруженості та історичного
досвіду розробки і впровадження соціальних
технологій,
1.2 тенденції концептуального розвитку та
лекції, практичні
напрямки інституціоналізації традиційних заняття,
та інноваціних соціальних технологій XX та самостійна
XXI ст. в основних сферах суспільної
робота

Методи
Відсоток у
оцінювання та
підсумковій
пороговий
ОЦІНЦІ 3
критерій
дисципліни
оцінювання
контрольна
робота,
практичні
завдання
25
(кейси), іспит

контрольна
робота,
практичні
завдання

20

(кейси), іспит

життєдіяльності

2.1 визначити смисл процесів, що відбуваються лекції, практичні контрольна
заняття,
самостійна
робота

робота,
практичні
завдання
(кейси)

лекції, практичні
заняття,
самостійна
робота

контрольна
робота,
практичні
завдання
(кейси), іспит
презентація
дослідницького
проекту

самостійна
робота,
виконання
дослідницького
проекту,
колоквіум
самостійна
робота,
виконання
дослідницького
проекту

презентація
дослідницького
проекту,
контрольна
робота,
практичні
завдання
(кейси)

15

10

15

15

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами
навчання
—Результати навчання дисципліни (код)
1.1 1.2 2.1 2.2 3 4
Програмні результати навчання (назва)
Володіти базовим концептуальним апаратом класичної та
+
+
+
+
сучасної соціологічної теорії (прні)
Демонструвати знання щодо еволюції та сучасного стану
+
+
соціологічного теоретизування (прн8)
Здійснювати пошук, обробку та презентацію соціальної
+ +
інформації (прн14)
Планувати та ефективно використовувати час, працювати
самостійно, систематично підвищувати свій професійний рівень
+ + + +
шляхом самоосвіти. Порівнювати та узагальнювати результати
різних соціологічних досліджень, (прні5)
Знати ефективні соціальні технології, враховуючи особливості
+ + + + +
+
різних соціально-демографічних груп (прні8)
7. Схема формування оцінки.

7.1 Форми оцінювання студентів:
- семестрове оцінювання:
1. активна робота на практичних заняттях: PH 1.1, PH 1.2, РН2.1, РН2.2 -17/1 Обалів
2. виконання контрольних робіт: РН1.1, РН1.2, РН2.1, РН2.2, РН4 - 30/18 балів (3 роботи
поЮ максимальних або 6 мінімальних бали за кожну)
3. виконання та презентація результатів дослідницького проекту: РНЗ, РН4 -13/8 балів

- підсумкове оцінювання: письмовий іспит (білет містить два питання) - 40 балів (20
максимальних балів або 12 мінімальних балів за кожне питання білету). Мінімальний бал
успішного складання (отримання загальної позитивної оцінки) іспиту - 24 бали.

- умови допуску до підсумкового іспиту: студент не допускається до іспиіу, якщо за семестр
він набрав менш ніж 36 балів. Такий студент допускається до іспиту за умови написання
реферативної роботи змістом та обсягом відповідним кількості неопрацьованих ним
протягом семестру тем дисципліни

7.2 Організація оцінювання:
1. Практичні заняття оцінюються по факту проведення, бали накопичуються протягом
семестру
2. Контрольна робота №1 виконується студентами після вивчення Тем 1-3.
3. Контрольна робота №2 виконується студентами після вивчення Тем 4-6.
4. Контрольна робота №3 виконується студентами після вивчення Тем 7-9.
5. Дослідницьке завдання виконується протягом семестру, презентується на останньому за
графіком навчання практичному занятті. РНЗ, РН4

7.3 Шкала відповідності оцінок
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно / Fail

90-100
75-89
60-74
0-59

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій та практичних занять
Кількість навчальних годин
Лекції
Практичні
Самост.
робота
1. Соціальні технології: сутність, теоретико-пізнавальний та організаційно-управлінський
статус
4
2
6
1. Соціальні технології як тип науково-пізнавальної
та організаційно-практичної діяльності
2
2
6
2.Специфіка пізнавальних та практичних функцій
соціальних технологій
2
2
6
3. Соціальний ризик, чинники соціальної
напруженості та етичні проблеми розробки та
впровадження соціальних технологій
2
Контрольна робота 1
2. Генеза та етапи історичного розвитку соціальних технологій: ідеї та проекти оптимізації
соціальної життєдіяльності від античності до XX століття
4
2
6
4. Ідеї та проекти гармонізації соціального
середовища в античній та середньовічній культурі
2
2
6
5. Ідеали соціального розвитку в епоху відродження;
проекти гуманізації суспільних відносин в XVIIXVIII ст.
4
2
8
6. Ідеали соціального розвитку в XIX ст. Революційні
та реформістські проекти перебудови
капіталістичного устрою суспільства
2
Контрольна робота 2
3. Інноваційні соціальні технології XX століття: провідні напрямки розвитку та
інституціоналізації в суспільному житті
4
4
7. Соціальні технології економічної сфери суспільної
8
життєдіяльності
4
4
8. Соціальні технології політичної сфери суспільного
8
життя
4
4
9. Соціальні технології духовно-інформаційної сфери
6
суспільного життя
2
Контрольна робота 3
34
26
60
ВСЬОГО:

Назва і номер теми

Загальний обсяг - 120 год., в тому числі:
Лекції - 26 год.
Практичні заняття -34 год.
Самостійна робота - 60 год.
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