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Соціологія та соціальні технології
3
18 г. – 9лк, 10 г. – 5 пз, 6 г. – 3 конс, 56 г. – самостійна
робота, вид контролю: залік
3-й рік, 5-й або 6-й семестр
Раніше має бути вивчена дисципліна «Філософія»

Дисципліна за вибором, містить змістові модулі:
Змістовий модуль 1. Соціологія і суспільство (Тема 1.
Соціологія як наука. Тема 2. Суспільство як соціальна
система).
Змістовий модуль 2. Культура і особистість як соціальні
явища (Тема 3. Культура як соціальний феномен. Тема 4.
Особистість в системі соціальних зв’язків).
Змістовий модуль 3. Соціальна структура суспільства,
соціальна нерівність та стратифікація (Тема 5. Соціальна
структура суспільства. Тема 6. Соціальна стратифікація та
соціальна мобільність).
Компетентності, знання,
Застосовувати основи соціологічної теорії для аналізу
вміння, розуміння, якими соціальних явищ і процесів на мікро-, мезо- та макрорівні;
оволодіє здобувач вищої
використовувати на практиці результати емпіричних
освіти в процесі навчання соціологічних досліджень, коректно інтерпретувати їх.
Результати навчання
Володіння навичками застосування положень основних
здобувача вищої освіти
класичних та сучасних соціологічних теорій для аналізу
соціальних проблем, властивих сучасному українському
суспільстві; навичками коректної подачі емпіричної
соціологічної
інформації;
навичками
використання
соціальних технологій при роботі з персоналом організацій,
для поліпшення соціально-психологічного клімату в
колективі, розв`язання міжособистісних і трудових
конфліктів.
Система оцінювання
1. Виконати поточні перевірочні тести (модуль 1, модуль 2).
відповідно до кожного
2. Виконати 1 домашню контрольну роботу.
завдання для складання
3. Виступити з доповіддю (презентацією) на семінарі.
заліку
4. Виконати підсумковий перевірочний тест.
5. Отримати за семестр не менше 60 балів.
Якість освітнього процесу - На кожному практичному занятті викладач здійснює
поточний контроль знань і оцінює підготовлені студентами

15. Методичне забезпечення

16. Розробник силабусу
(посада, ПІБ, ел. пошта)

доповіді, їхні виступи, активність у дискусії, уміння
формулювати і захищати свою позицію тощо.
- Отримані студентом оцінки на практичних заняттях
враховуються при визначенні підсумкової оцінки з даної
навчальної дисципліни.
- Участь студента у НДР (публікація тез доповідей та участь
у наукових конференціях) з тематики дисципліни, входить у
складову балів, які враховуються при семестровому
контролі.
- Семестровий контроль з дисципліни у формі заліку
оцінюється рейтинговою оцінкою, яка визначається як
кількість балів, отриманих студентами за виконання певних
видів поточного контролю протягом семестру.
- Студент, який пропустив заняття або отримав незадовільну
оцінку, має під час самостійної роботи вивчити або
опрацювати матеріал заняття (за допомогою методичних
матеріалів з дисципліни) і відповідно розкладу консультації
відпрацювати тему заняття.
- Студент, який потребує додаткових роз’яснень викладача,
може звернутися за консультацією відповідно розкладу
консультацій.
Дотримання принципів академічної доброчесності
(http://lib.nure.ua/plagiat). Оновлення робочої програми
дисципліни – 2019 р.
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