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Опис дисципліни 

Найменування показників Характеристика дисципліни

Обов язкова вибіркова дисципліна Обов язкова
Семестр ІІ
Кількість кредитів
Загальна кількість годин
Кількість модулів
Лекції годин
Практичні семінарські годин
Лабораторні годин
Самостійна робота годин
Тижневих годин для денної форми навчання
аудиторних
самостійної роботи студента
Вид контролю Екзамен

Мета та завдання дисципліни 

Мета забезпечення повноцінної та різнобічної підготовки фахівців у галузі
соціологічного знання формування уявлень щодо соціальних законів та
особливостей існування суспільства

Завдання охарактеризувати соціологічний підхід до культури освіти праці й
управління пояснювати появу феномена особистості чинники що сприяють
формуванню особистості механізми соціалізації засвоїти визначення поняття
соціальний процес виділення основних видів процесів диференціації інтеграції

мобільності соціального конфлікту зміни в системі цінностей та інше



Структура дисципліни

Кількість годин
Назви змістових модулів і тем усього У тому числ

л п с лаб срс

Модуль І
Змістовий модуль І Загальна соціологія

Тема Сутність та зміст соціології
Тема Історія соціології
Тема Сучасні соціологічні вчення
Тема Українська соціологічна думка
Тема Методика соціологічних
досліджень
Тема Суспільство як предмет
соціології
Модульна контрольна робота №
Разом за І модуль

Змістовий модуль ІІ Окремі соціологічні теорії
Тема Соціальна структура суспільства
Тема Соціологія культури
Тема Соціологія особистості
Тема Креативна соціологія
Тема Соціологія родини
Тема Соціологія конфлікту
Модульна контрольна робота №
Разом за ІІ модуль
Усього годин

Теми семінарських практичних лабораторних занять

№ з п Вид та тема заняття Години
Сутність та зміст соціології
Історія соціології
Сучасні соціологічні вчення Українська соціологічна думка
Методика проведення соціологічних досліджень
Суспільство як предмет соціології
Соціальна структура суспільства Соціологія культури
Соціологія особистості Креативна соціологія
Соціологія родини Соціологія конфлікту

Індивідуальні завдання

Розроблення програми та проведення соціологічного дослідження
Підготовка та захист доповідей презентацій



Обсяги зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Вид та тема
занять

Кількість
годин

самостійної
роботи

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Модуль І

Змістовий модуль № Загально теоретична соціологія

Семінар
запитань і
відповідей

Сутність та зміст
соціології

Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань поняття об єкту
предмету законів методів сутність феномену

соціальне як похідної соціології
Джерела

Самотестування

Тестування фронтальне
опитування

Семінар
запитань і

відповідей Історія
соціології

Опрацювання теоретичного матеріалу історія
соціології в давньому світі Країни Сходу Давня
Греція Рим в період Середніх віків Відродження
Новий Час
Джерела

Підготовка до захисту презентацій
Розробка проектів соціологічних досліджень

Заслуховування
доповідей з

презентаціями

Семінар
запитань і
відповідей

Сучасні
соціологічні

вчення
Українська

соціологічна
думка

Опрацювання теоретичного матеріалу соціологічні
концепції Конта Вебера Спенсера Тьонніса Зіммеля
тощо Історія соціологічної думки в історії України
період Київської Русі Кирило Мефодієвське братство
тощо
Джерела

Підготовка до самотестування

Тестування
Опитування

Семінар
запитань і
відповідей
Методика

проведення
соціологічних
досліджень

Опрацювання теоретичного матеріалу поняття та
різновиди соціологічних досліджень поняття програми
соціологічного дослідження частини програми групи
методів соціологічних досліджень
Джерела

Підготовка до самотестування

Тестування Подання
соціологічних

досліджень на перевірку

Змістовий модуль ІІ Окремі соціологічні теорії

Семінар
запитань і
відповідей

Суспільство як
предмет соціології

Опрацювання теоретичного матеріалу поняття про
суспільство в соціології теорії виникнення суспільства
поняття про прості суспільства індустріальне
мумпільство інформаційне суспільство
Джерела

Підготовка до самотестування

Тестування опитування

Семінар
запитань і
відповідей
Соціальна
структура

суспільства
Соціологія
культури

Опрацювання теоретичного матеріалу поняття про
стратифікацію джерела та критерії стратифікації види
стратифікацій класи страти верстви населення
поняття про середній клас його значущість Культурні
особливості соціології культурний лаг культурна
дифузія культурна трансмісія
Джерела

Підготовка до самотестування

Тестування опитування

Семінар
запитань і
відповідей
Соціологія

особистості
Креативна
соціологія

Опрацювання теоретичного матеріалу поняття про
особистість в соціології теорії особистості принцип
креативності в соціології креативне суспільство
креативна економіка
Джерела

Підготовка до самотестування

Опитування



Вид та тема
занять

Кількість
годин

самостійної
роботи

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Семінар
запитань і
відповідей
Соціологія

родини
Соціологія
конфлікту

Опрацювання теоретичного матеріалу родина та рід
людини шлюб та сім я нуклеарна сім я види шлюбу
крос кузенний шлюб поняття про конфлікт теорія
конфлікту методи вирішення конфліктних ситуацій
Джерела

Підготовка до самотестування

Тестування

Результати навчання

Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя дотримуватися принципів
безперервного розвитку та постійного самовдосконалення прагнути професійного
зростання проявляти толерантність та готовність до інноваційних змін
Мислити креативно та критично мати навички тайм менеджменту критично оцінювати
наслідки продукованих ідей
Планувати організовувати мотивувати оцінювати та підвищувати результативність
колективної праці здійснювати дослідження в групі під керівництвом лідера з
урахуванням вимог та особливостей сьогодення в умовах обмеженості часу
Володіти технологіями та методами у сфері соціальних відносин

Форми навчання
Лекції семінарські заняття самостійна робота підготовка до практичних

занять самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком
літератури розроблення індивідуальних завдань

Методи оцінювання
Письмові тестові завдання індивідуальне завдання



Розподіл балів які отримують студенти
Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ рівень

сформованності компетентностей студента оцінюються у випадку проведення
екзамену на протязі семестру балів та при проведені підсумкового контролю
екзамену балів

Оцінювання протягом семестру
Вид роботи бали

№ теми
практичного

заняття
Тестові

завдання
Задачі

завдання
кейси тощо

Обговорення
теоретичних
питань теми

Індивідуальне
завдання ПМК Сума

балів

Модуль №
Змістовий модуль № Загально теоретична соціологія

Тема

Тема

Тема
Тема

Змістовий модуль № Окремі соціологічні розділи

Тема

Тема
Тема

Тема



Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням
комп ютерної програми

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів
балів теоретична частина тестування
балів практична частина розрахункове завдання
Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються Сума

складає загальну кількість балів отриманих за екзамен
Теоретична частина екзамену включає тестові завдання тестових завдань
Оцінювання тестових завдань тестових завдань по балу проводиться на

основі інформації яку надає комп ютер за результатами тестування кількість
правильних відповідей Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в
один бал

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом
підбиття підсумку або сумування балів які набрали студенти під час тестування

Оцінювання результатів виконання практичної частини розрахункове
завдання на балів здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної
частини

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання
Завдання виконано у повному обсязі відповідь обґрунтована висновки і
пропозиції аргументовані розрахунки правильні оформлення відповідає вимогам
Завдання виконано у повному обсязі але допущено незначні неточності в
розрахунках або оформленні прийняті рішення недостатньо аргументовані
Завдання виконано не менше ніж на при правильному оформлені або не
менше ніж на якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні
Завдання виконано менше ніж на допущені помилки в розрахунках чи
оформленні прийняте рішення не аргументовано



Оцінювання студентів при проведенні екзамену без використання
комп ютерної програми

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів
балів теоретична частина тестування
балів практична частина розрахункове завдання
Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються

Сума складає загальну кількість балів отриманих за екзамен
Теоретична частина екзамену включає тестові завдання тестових завдань

Оцінювання тестових завдань тестових завдань по балу проводиться на
основі підрахунку кількості правильних тестів Правильна відповідь на одне тестове
завдання оцінюється в один бал

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом під
биття підсумку або сумування балів які набрали студенти під час тестування

Оцінювання результатів виконання практичної частини розрахункове за
вдання на балів здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної
частини

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання
Завдання виконано у повному обсязі відповідь обґрунтована висновки і
пропозиції аргументовані розрахунки правильні оформлення відповідає вимогам
Завдання виконано у повному обсязі але допущено незначні неточності в
розрахунках або оформленні прийняті рішення недостатньо аргументовані
Завдання виконано не менше ніж на при правильному оформлені або не
менше ніж на якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні
Завдання виконано менше ніж на допущені помилки в розрахунках чи
оформленні прийняте рішення не аргументовано



Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів отриманих за

результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів
Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних результатів
вивчення дисципліни модулю

Оцінка

бальна шкала Шкала Національна шкала
відмінно

добре

задовільно

незадовільно

Методичне забезпечення

Електронний конспект лекцій
Методичні вказівки з вивчення дисципліни
Комплекти індивідуальних завдань
Навчальна та наукова література нормативні документи



Рекомендована література

Основна

Социология Учебное пособие для студентов всех специальностей дневной и
заочной формы обучения Рыбакова В В Андриенко Л К Крюкова Е В
Давыденко Э Н Донецк Дон НУЭТ с
Соціологія навч посіб кредитно модульний курс для студентів нефілос
спец Л М Нікітін Л К Андрієнко О В Андрієнко та ін за ред Л М
Нікітіна Донецьк ДонНУЕТ с
Соціологія плани семінарських занять для студентів денної та заочної форм
навчання В В Рибаков Л К Андрієнко К В Ніколенко Донецьк
ДонНУЕТ с
Давиденко Е М Кузьміна Ж Ю Навчальні тестові завдання для самостійної
роботи студентів з курсу Соціологія для студентів всіх спеціальностей
денної та заочної форм навчання Е М Давиденко Ж Ю Кузьміна
Донецьк ДонНУЕТ с
Авер янов В Б Алєксєєнко І В Андрєєв С С Соціологічний
енциклопедичний словник Ін т держави і права ім В М Корецького Укр
асоц політологів Ю С Шемшученко відп ред В П Горбатенко
упоряд вид доп і пер К Генеза с

Социология Общий курс Учебник для вузов В И Кондауров
А С Страданченков Н В Багдасарова и др М ИНФРА М с
Білоус В С Соціологія у визначеннях поясненнях схемах таблицях Навч
посіб К с
Батыгин Г С Лекции по методологии социологических исследований
Учебник для студентов гуманитарных вузов и аспирантов е изд М Изд во
РУДН с
Волков Ю Г Социология лекции и задачи М Мысль с
Городяненко В Г Социологический практикум Учеб метод по соб К

с

Допоміжна

Черныш Н І Соціологія Підручник за рейтингово модульною системою
навчання К Знання с
Амджадін Л Трансформаційні зміни інституту сім ї та шлюбних відносин в
українському суспільстві гендерний аналіз Соціологія теорія методи
маркетинг № С
Войтович С Проблема соціальних інститутів в соціології Соціологія
теорія методи маркетинг № С
Култыгин В П Исследования социальной структуры в переходных
обществах историко методологический обзор Социологические
исследования № С
Социологические методы в современной исследовательской практике
Материалы Всероссийской научной конференции памяти А О
Крыштановского Отв Ред Ю Н Толстова М Изд во ТЕИС с
Пузанова Ж В Троцук И В Витковская М И Практикум по курсу
Методология и методика социологических исследований М

Издательский дом Высшее образование и наука с

Інформаційні ресурси

Электронная полнотекстовая Библиотека Ихтика Электронный ресурс
Режим доступа Заголовок экрана



Социология Библиотека Гумер Электронный ресурс Режим доступа
Заголовок

с экрана
Электронная библиотека социологии психологии управления Электронный
ресурс Режим доступа Заголовок экрана
Электронная библиотека Социология по новому Электронный ресурс
Режим доступа
Научная єлектроная библиотека Е Электронный ресурс Режим
доступа Заголовок экрана


