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1. Опис  дисципліни 

 

Найменування показників 
Характеристика  дисципліни 

денна форма навчання заочна форма навчання 

Кількість кредитів   

– 6 

Обов’язкова 

 

 
                          

Загальна кількість годин –  

180 

Семестр 

І-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента –9,8 

26 год.  год. 

Практичні/семінарські заняття 

26 год.  год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

128 год.  год. 

Вид контролю:  

екзамен 

 

 

2. Мета та завдання дисципліни 

       Мета : надання знань, про сутність історичного процесу, взаємодії влади та 

народу, розвитку суспільства, розуміння балансу інтересів учасників 

суспільного розвитку, механізмів суспільного розвитку,  ролі ціннісних 

орієнтацій. 

       Завдання: ознайомлення з категоріальним апаратом, надання знань щодо 

особливостей сутності суспільно-політичного розвитку суспільства; етапів 

соціального становлення суспільства; загальносвітового суспільно-історичного 

процесу. Формування уміння поєднувати матеріал в цілісну концепцію; 

аналізувати факти, дати, суспільно-політичні процеси, прив’язувати матеріал до 

географічних районів, враховувати культурологічні складові суспільного 

розвитку; виявляти причини, суть та наслідки найбільш важливих суспільно-

політичних подій (реформи, революції). Застосовувати набуті знання для 

прогнозування суспільних процесів; формування свідомості громадянина й 

патріота України. 

 

 

 



3. Структура  дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

л п/с лаб. 

сам. 

робота 

 
л п/с лаб. 

сам. 

робота 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи курсу «Соціальний розвиток» 

Тема 1. 

Соціальний 

розвиток як 

наукова категорія 

27 4 4  19       

Тема 2. Історичні 

орієнтації – 

перспективи 

розвитку 

23 2 2  19       

Разом за змістовим 

модулем 1 

50 6 6  38       

Змістовий модуль 2. Соціальна динаміка та структура 

Тема 3. Суб’єкти 

соціальної 

динаміки 

26 4 4  18       

Тема 4. Вплив 

соціальних 

організацій на 

суспільний 

розвиток 

26 4 4  18       

Тема 5. Вплив 

державних 

інституцій на 

особливості 

соціального 

процесу  

26 4 4  18       

Тема 6. 

Соціальний 

розвиток важлива 

складова 

демократичного 

розвитку 

26 4 4  18       

Тема 7. Соціальні 

перетворення  

26 4 4  18       

Разом за змістовим 

модулем 2 

130 20 20  90       



Усього годин  180 26 26  128       

 

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять 

№ 

з/п 

Вид та тема заняття Кількість 

годин 

1 Семінар – розгорнута бесіда. 

Соціальний розвиток як наукова категорія 

4 

2 Семінар запитання і відповіді. 

Історичні орієнтації – перспективи розвитку 

2 

3 Семінар – дискусія. 

Суб’єкти соціальної динаміки 

4 

4 Семінар – розгорнута бесіда. 

Вплив соціальних організацій на суспільний розвиток 

4 

5 Семінар запитання і відповіді. 

Вплив державних інституцій на особливості соціального 

процесу  

4 

6 Семінар – дискусія. 

Соціальний розвиток важлива складова демократичного 

розвитку 

4 

7 Семінар – розгорнута бесіда. 

Соціальні перетворення  

4 

 

5.Індивідуальні завдання 

 

1. Огляд періодичної і монографічної наукової літератури. 

2. Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою. 

3. Добір статистичної інформації щодо динаміки соціального розвитку 

суспільства: чисельності населення, рівня життя, структури соціальних груп. 

4. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, 

всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях.  

 

6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи 

 

Вид та тема 

занять  

Кількість 

годин  

самостій-

ної роботи 

Зміст самостійної роботи 

Засоби 

діагностик

и 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи курсу «Соціальний розвиток» 

Тема 1. 

Соціальний 

розвиток як 

наукова 

категорія 

19 1. Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для обговорення  

питань: становлення поняття «розвиток», 

передумови розвитку; ресурси розвитку; 

«Розвиток» як наукова категорія; наукові 

підходи до розуміння проблеми розвитку. 

Джерело: [1, 4,5,6,7,9]. 

2. Самотестування. 

Тестування, 

фронтальне 

та 

індивідуаль 

не 

опитування, 

заслуховува

ння та 



3. Підготовка до презентації доповіді. обговорюва

ння 

доповідей 

Тема 2. 

Історичні 

орієнтації – 

перспективи 

розвитку 

19 1. Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для обговорення  

питань: роль цінностей та норм; класифікація 

орієнтацій розвитку; місце особи в системі 

ціннісних орієнтацій розвитку; особа як 

головний об’єкт та суб’єкт соціального 

розвитку; ідеології в соціальному розвитку. 

Джерело: [1, 4,5,6,7,9]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування, 

фронтальне 

та 

індивідуаль

не 

опитування, 

заслуховува

ння та 

обговорюва

ння 

доповідей 

Разом 

змістовий 

модуль 1 

38   

Змістовий модуль 2. Соціальна динаміка та структура 

Тема 3. 

Суб’єкти 

соціальної 

динаміки 

18 1. Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для обговорення  

питань: роль класів в соціальній динаміці; 

соціальні рухи: значення, роль; типологія 

соціальних рухів; розвиток соціальних рухів 

на сучасному етапі. 

Джерело: [1, 4,5,6,7,9]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування, 

фронтальне 

та 

індивідуаль 

не 

опитування, 

заслуховува

ння та 

обговорюва

ння 

доповідей 

Тема 4. Вплив 

соціальних 

організацій на 

суспільний 

розвиток 

18 1. Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для обговорення  

питань: роль соціальних організацій в 

розвитку суспільства; типи соціальних 

організацій; механізми перетворення 

соціогрупи в соціальну організацію; ознаки та 

елементи управління в соціальній організації; 

роль організацій в розвитку сучасного 

українського суспільства. 

Джерело: [1, 4,5,6,7,9]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування, 

фронтальне 

та 

індивідуаль 

не 

опитування, 

заслуховува

ння та 

обговорюва

ння 

доповідей 

Тема 5. Вплив 

державних 

інституцій на 

особливості 

соціального 

процесу  

18 1. Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для обговорення  

питань: соціальні інститути – значення, роль; 

вплив державних інституцій на соціальний 

розвиток; функції соціального інституту. 

Джерело: [1, 4,5,6,7,9]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування, 

фронтальне 

та 

індивідуаль 

не 

опитування, 

заслуховува

ння та 

обговорюва

ння 



доповідей 

 Тема 6. 

Соціальний 

розвиток 

важлива 

складова 

демократично

го розвитку 

18 1. Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для обговорення  

питань: демократичний процес – суть, роль, 

значення; еволюція демократичного розвитку; 

демократичний процес в Україні; досягнення 

та проблеми демократичного процесу на 

сучасному етапі; роль ЗМІ в становленні 

демократичного процесу; глобалізація та 

демократичний процес. 

Джерело: [1, 4,5,6,7,9]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування, 

фронтальне 

та 

індивідуаль 

не 

опитування, 

заслуховува

ння та 

обговорюва

ння 

доповідей 

Тема 7. 

Соціальні 

перетворення  

18 1. Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для обговорення  

питань: стабільність – як вид спрямованості 

соціальних перетворень; соціальні 

перетворення модернізаційного характеру; 

історичний розвиток соціальних систем; роль 

особистості та мас в соціальному 

перетворенні? 

Джерело: [1, 4,5,6,7,9]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування, 

фронтальне 

та 

індивідуаль 

не 

опитування, 

заслуховува

ння та 

обговорюва

ння 

доповідей 

Разом 

змістовий 

модуль 2 

90   

Разом 128   

 
7. Матриця зв’язку між дисципліною/ змістовим модулем, 

результатами навчання та компетентностями  

Результати навчання Компетентності  

Загальні Предметно-спеціальні 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

1 Знання сутності суспільно-

політичного розвитку суспільства 
 +           

2 Знання особливостей, етапів та 

методики соціального становлення 

суспільства 

 +           

3 Знання загальносвітового 

суспільно-історичного процесу 
 +           

4 Уміння поєднувати матеріал в 

цілісну концепцію 
+            

5 Уміння аналізувати факти, дати, 

суспільно-політичні процеси, 

прив’язувати матеріал до 

географічних районів, враховувати 

культурологічні складові 

  +          



суспільного розвитку 

6 Уміння виявляти причини, суть та 

наслідки найбільш важливих 

суспільно-політичних подій 

(реформи, революції). 

Застосовувати набуті знання для 

прогнозування суспільних 

процесів; формування свідомості 

громадянина й патріота України 

  +          

7 Здатність орієнтуватися в 

суспільно-історичному матеріалі 

використовуючи причинно-

наслідковий принцип 

  +          

8 Уміння аналізувати та зіставляти 

суспільні процеси, що відбувалися 

на території України з іншими 

подіями всесвітньої історії 

  +          

9 Уміння працювати з картою, 

статистичними та соціологічними 

даними 

  +          

 
8. Форми навчання 

Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій, 

рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним 

переліком літератури). 

 

9. Методи оцінювання 

Контрольні заходи включають: вхідний, поточний і підсумковий 

контроль, які виконуються у письмовій формі. 

 
10. Розподіл балів, які отримують студенти 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 

сформованості компетентностей  студента  оцінюється на протязі семестру (50 

балів) та при проведені підсумкового контролю - екзамену (50 балів); 

 

Оцінювання протягом семестру (50 балів – екзамен) 

№ теми 

практичного 

заняття 

Вид роботи/бали 

Тестові 

завдання 

Ситуаційні 

завдання 

Обговорення 

теоретичних 

питань теми 

Індиві-

дуальне 

завдання 

ПМК 
Сума 

балів 

Змістовий модуль 1 

Тема 1 1  3   4 

Тема 2 2  3 2 8 15 



Разом змістовий 

модуль1 
3  6 2 8 19 

Змістовий модуль 2 
Тема 1 2  2   4 

Тема 2 2  2   4 

Тема 3 3  1   4 

Тема 4 2  2   4 

Тема 5 2  2 3 8 15 

Разом змістовий 

модуль 2 
11  9 3 8 31 

Разом 50 

 

Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням 

 комп’ютерної програми «TestXPro» 

 

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 

0-40 балів - теоретична частина (тестування); 

0-10 балів – практична частина (аналітичне завдання). 

 

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума 

складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен. 

 

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових 

завдань). 

Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 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 (1 аналітичне 

завдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 

частини. 

 

Шкала оцінювання практичної частини 

 

Сума балів Критерії оцінювання 

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, 

висновки і пропозиції аргументовані, висновки правильні, 

оформлення відповідає вимогам 

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні 

неточності в розрахунках або оформленні, прийняті висновки 

недостатньо аргументовані 



4 Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному 

оформлені або не менше ніж на 80%, якщо допущені незначні 

помилки в розрахунках чи оформленні 

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в 

розрахунках чи оформленні, прийняте рішення не аргументовано 

 

Оцінювання студентів при проведенні екзамену без використання 

комп’ютерної програми «TestXPro» 

 

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 

0-40 балів - теоретична частина (тестування); 

0-10 балів – практична частина (аналітичне завдання). 

 

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума 

складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен. 

 

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових 

завдань). Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 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 

підбиття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування. 

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 аналітичне 

завдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 

частини. 

 

Шкала оцінювання практичної частини 

Сума балів Критерії оцінювання 

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, 

висновки і пропозиції аргументовані, висновки правильні, 

оформлення відповідає вимогам 

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні 

неточності в розрахунках або оформленні, прийняті висновки 

недостатньо аргументовані 

4 Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному 

оформлені або не менше ніж на 80%, якщо допущені незначні 

помилки в розрахунках чи оформленні 

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, 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 

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала 

90-100 A 5, «відмінно» 

80-89 B 
4, «добре» 

75-79 C 

70-74 D 
3, «задовільно» 

60-69 E 

59-30 FX 
2, «незадовільно» 

0-29 F 

 

11. Методичне забезпечення 

1. Електронний конспект лекцій. 

2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни. 

3. Комплекти індивідуальних завдань. 

4. Навчальна та наукова література, нормативні документи. 

 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Історія України : тести для студ. екон. і торг. спец. / [Г.С. Бігун, 

О.І. Мармазова, О.М. Романуха та ін.]. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2009. – 44 с. 

2. Історія України : зміст. модулі : навч.-метод. посіб. для студ. екон. і 

торг. спец. / [Г.С. Бігун, О.І. Мармазова, О.М. Романуха та ін.]. – Донецьк : 

ДонНУЕТ, 2010. – 198 с. 

3. Гавриленко І.В. Соціальний розвиток / І.В. Гавриленко. – Державна 

податкова адміністрація України, Ірпінь, 2001. – 456 с. 

4. Романуха О.М. Хрестоматія з історії України : для студ. екон. та 

торг. профілю / О.М. Романуха. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. –  297 с. 

5. Історія України : навчальний посібник для студентів економічних і 

торгівельних спеціальностей та слухачів підготовчого відділення / 

О.І. Мармазова, О.М. Романуха. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2013. – 445 с. 

6. Лукашевич, М.П. Соціологія ринку : підручник / М. П. Лукашевич ; 

Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України. - К. : [ІПК ДСЗУ], 2011. 

- 231 с. 

7. Покулита, І.К. Соціологія культури : навч. посіб. для бакалаврів 

напряму підготов. 6.030101 "Соціологія" / І. К. Покулита ; Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т". - К. : Арістей, 2011. - 135 с. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9C$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%86$


8. Соціологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Докаш 

В. І. та ін. ; за заг. ред. В. І. Докаша] ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - 

Чернівці : Рута, 2011. - 359 с. 

9. Щербина, В.В. Постмодернізм як соціологія: витоки та генеза : 

монографія / В. В. Щербина ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя : Класич. 

приват. ун-т, 2011. - 216 с. 

10. Соціологія та сучасні соціальні трансформації : матеріали III 

Міжнар. конф. студ. та молодих науковців (19-20 жовт. 2010 р., Київ) / Київ. 

нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т соціол. ; [під ред. В. І. Судакова]. - К. : Логос, 

2011. - 169 с. 

11. Балута, В.В. Соціологія праці : посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 

В. В. Балута ; Бердян. ун-т менедж. і бізнесу. - Донецьк : Юго-Восток, 2011. – 

378 с. 

12. Масальський, В.І. Соціологія у конспективному викладі : навч. 

посіб. для студ. несоціол. спец. вищ. навч. закл. / В. І. Масальський ; Донец. 

нац. ун-т, Каф. історії слов'ян Іст. ф-т, Підрозділ соціол. Ф-ту суміж. (дод.) 

професій. - 3-є вид., уточнене і допов. - Донецьк : Юго-Восток, 2011. - 319 с.  

 

Допоміжна 

13. Гавриленко, І.М. Сучасна зарубіжна соціологія : навч. посіб. / 

Гавриленко І. М. ; Акад. праці і соц. відносин Федер. профспілок України. - К. :, 

2011. – 479 с. 

14. Соціологія праці та зайнятості: шляхи інституціоналізації та 

перспективи розвитку : зб. наук. пр. ІІI Всеукр. наук.-практ. конф. / Ін-т 

підготов. кадрів держ. служби зайнятості України ; за заг. ред. М. П. 

Лукашевича, д-ра філос. наук, проф. ; [упоряд. М. В. Туленков та ін.]. - К. : ІПК 

ДСЗУ, 2011. – 252 с. 

15. Богомаз, К.Ю. Соціологія молоді : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. / К. Ю. Богомаз, І. І. Мачуліна, Л. М. Сорокіна ; Дніпродзерж. держ. техн. 

ун-т. - Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2011. - 355 с.  

16. Соціологія : підруч. для студ. заоч. форми навчання вищ. навч. закл. 

/ [Євтух В. Б. та ін.] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т соціол., 

психології та упр. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - 239 с. 

17. Соціологія науки : метод. рек. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія 

Федьковича ; [уклад. Кохан В. В.]. - Чернівці : Рута, 2011. - 79 с. 

18. Єнін, М.Н. Соціологія масової комунікації : навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл., що навчаються за спец. "Соціологія", "Реклама та зв'язки з 

громадськістю" / М. Н. Єнін ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка". - Луганськ : ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2012. - 167 с.  

19. Дороніна, М.С. Соціологія (візуалізація основних положень) : навч. 

посіб. / Дороніна М. С., Сасіна Л. О. ; Харк. нац. екон. ун-т. - Х. : Вид. ХНЕУ, 

2011. - 171 с. 

20. Пилипенко, В.Є. Українська соціологія сьогодні: дослідження 

основних сфер життєдіяльності суспільства : монографія / Валерій Пилипенко. - 

Л. : ЗУКЦ, 2012. - 329 с. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B0%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%86$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B7%20%D0%9A$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%84%D0%BD%D1%96%D0%BD%20%D0%9C$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92$


21. Соціологія політики : підручник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. : у 2 ч. / [за ред. В. А. Полторака, О. В. Петрова, А. В. Толстоухова] ; 

[Європ. ун-т], Центр практ. філос., Центр соціол. і політ. дослідж. та технологій 

"Соціополіс". - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2011 .Ч. 1. - 2011. - 398 с. 

22. Соціологія права : метод. рек. до вивч. дисципліни для студ. спец. 

8.13010201 "Соціальна робота" / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; 

[уклад.: В. О. Смірнова, І. О. Титаренко]. - К. : НТУУ "КПІ", 2012. - 51 с. 

23. Суровцева, І.Ю. Соціологія організацій: навч.-метод. посіб. / 

Суровцева І. Ю. ; Донец. держ. ун-т упр. - Донецьк : Технопак, 2012. - 131 с. 

 

Інформаційні ресурси 
24. Сайт «освіта UA» [Електронний ресурс]. – Режим  доступу: 

http://osvita.ua 

25. Сайт «електронні книги» [Електронний ресурс]. – Режим  доступу: 

http://eknigi.org 

26. Сайт «Liberfree.com» [Електронний ресурс]. – Режим  доступу: 

http://libfree.com 

27. Сайт «twirpx.com» [Електронний ресурс]. – Режим  доступу: 

http://www.twirpx.com/  

28. Сайт «Бібліотека Інокентія Ахмерова» [Електронний ресурс]. – Режим  

доступу:  http://ahmerov.com/ 

29. Сайт  «uareferats.com» [Електронний ресурс]. – Режим  доступу:  

http://uareferats.com 


