




1. Опис навчальної дисципліни  

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни вибіркова 

Мова викладання, навчання та 

оцінювання 
українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 8 / 240 

Курс 3  

Семестр 5-6  

Кількість змістових модулів з 

розподілом: 
8 

Обсяг кредитів 8  

Обсяг годин, в тому числі: 240  

Аудиторні 112  

Модульний контроль 16  

Семестровий контроль 30  

Самостійна робота 82  

Форма семестрового контролю залік, екзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета навчальної дисципліни «Актуальні проблеми соціально-

гуманітарного знання» полягає у допомозі студентам сформувати світоглядні 

основи теоретично-наукового мислення та філософської культури 

світорозуміння в контексті сучасних потреб вищої школи й актуальних завдань 

університетської освіти. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

оволодіти наступними компетентностями: 

 Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у галузі філософії та гуманітаристики або у процесі навчання, що 

передбачає застосування філософських теорій та методів і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов (Інтегральна компетентність). 

 Вирішення комплексних проблем (розвиненість рефлексії). 

Здатність до багатоступеневої практичної і пізнавальної діяльності, направленої 

на подолання великої кількості перешкод між численними динамічними 

змінними цілями та умовами (ЗК-01). 

 Навички оцінювання. Здатність оцінювати об’єкти філософського 

знання, їх основні проблеми та суперечності (ФК-05). 

 Аналітичні компетенції. Спроможність отримувати якісну 

інформацію на основі кількісних даних; спроможність розробляти 

експериментальні та спостережні дослідження й аналізувати дані, отримані на 

їхній основі (ФК-09). 

 

3. Результати навчання за дисципліною  

 Здатність показати основи науково-теоретичної діяльності, 

принципи методології філософського мислення, принципи логічного аналізу та 

оцінки; основи логіки і типову стратегію аргументації (ПРН-03-з). 

 Здатність співвідносити різні філософські традиції, встановлювати 

їх особливості; встановити зв’язок між основними філософськими 

субдисциплінами (ПРН-04-у). 

 Здатність описати права і свободи людини та громадянина та 

інтерпретувати їх в контексті сучасних трансформаційних процесів (ПРН-05-с). 

 Для тематичної спеціалізації «Аналітика соціальних процесів». 

Здатність використовувати знання об’єктивних законів розвитку суспільства, 

вивчення уроків історії й наукове прогнозування майбутнього, що надають 

можливість виробити і здійснити правильну політику, стратегію і тактику 

майбутніх процесів в суспільному житті. (ДПРН-01). 



4. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план  

 

1 семестр 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

разом у тому числі 

л пр с.р. 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Предмет і завдання курсу 

«Актуальні проблеми соціально-

гуманітарного знання».  

9 2 2 5 

Тема 2. Культурно-історичні та етичні 

передумови виникнення соціального та 

гуманітарного дискурсу.  

11 2 4 5 

Модульний контроль 2 

Разом за змістовим модулем 1 22 4 6 10 

Змістовий модуль 2. Етичні засади європейської соціальності 

Тема 3. Етичні засади європейської 

соціальності.  
11 2 4 5 

Тема 4. Етика як основа соціальної інтеграції 

в європейських соціальних спільнотах. 
11 2 4 5 

Модульний контроль 2 

Разом за змістовим модулем 2 24 4 8 10 

Змістовий модуль 3.  

Тема 5. Етичні виміри українських спільнот.  11 2 4 5 

Тема 6. Місто як уособлення цінностей та 

сенсів. 

22 4 8 10 

Модульний контроль 2 

Разом за змістовим модулем 3 35 6 12 15 

Змістовий модуль 4. 

Тема 7. Базові теоретичні підходи щодо 

розвитку до модерного і модерного міста.  

18 4 4 10 

Тема 8. Місто і держава. 19 4 4 11 

Модульний контроль 2 

Разом за змістовим модулем 4 39 8 8 21 

Разом годин 120 22 34 56 

 



2 семестр 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

разом у тому числі 

л пр с.р. 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Сучасні концепти розвитку міста та 

їх інтерпретація 

9 2 4 3 

Тема 2. Мегаполіс як уособлення розвитку 

сучасної цивілізації. 

9 2 4 3 

Модульний контроль 2 

Разом за змістовим модулем 1 20 4 8 6 

Змістовий модуль 2. 

Тема 3. Міські та сільські спільноти в 

контексті глобальних викликів. 

9 2 4 3 

Тема 4. Премодерні та модерні засади 

соціального розвитку в сучасному світі 

9 2 4 3 

Модульний контроль 2 

Разом за змістовим модулем 2 20 4 8 6 

Змістовий модуль 3. 

Тема 5. Філософський вимір як інструмент 

соціальних змін. 
9 2 4 3 

Тема 6. Трансформації модерну 11 2 6 3 

Модульний контроль 2 

Разом за змістовим модулем 3 22 6 10 6 

Змістовий модуль 4. 

Тема 7. Діалогічність та конфліктність 12 4 4 4 

Тема 8. Місто як уособлення солідарності та 

конфлікту 

14 4 6 4 

Модульний контроль 2 

Разом за змістовим модулем 4 28 8 10 8 

Семестровий контроль 30  

Разом годин 120 20 36 26 

Всього 240 42 70 82 

 



5. Програма навчальної дисципліни 

1 семестр  
 

Змістовий модуль І. 

 

Тема 1. Предмет і завдання курсу «Актуальні проблеми соціально-

гуманітарного знання» 

Структура  викладання курсу «Актуальні проблеми соціально-

гуманітарного знання». Місце навчального курсу «Актуальні проблеми 

соціально-гуманітарного знання» в системі соціальної та гуманітарної освіти. 

Соціологія знання як драйвер соціального та гуманітарного начала. Теоретичне 

та поза теоретичне знання. Соціальне конструювання реальності (П.Бергер. 

Т.Лукман). Суспільство  як об’єктивна та суб’єктивна реальність. Роль 

суспільства в сучасному світі. Інституціоналізація. Значення предмету в 

контексті ствердження «життєсвіту», гуманізації і гуманітаризації освіти. 

Поняття та категорії  соціального (М.Вебер) та гуманітарного(Г. Вайт). Загальні 

принципи осмислення соціальної та гуманітарної культури 

(М.Вебер,Б.Констан). Європейські та азійські інтерпретації до автентичної 

соціальності. Спільноти та групи як предмет соціального та гуманітарного 

аналізу.  Базові соціальні та гуманітарні наративи. Історична репрезентація. 

 

Тема 2. Культурно-історичні та етичні передумови виникнення 

соціального та гуманітарного дискурсу 

Гуманітарний та соціальний досвід як предмет аналізу. Досвід як 

уособлення різних онтологій. Гуманістичний етос та формування спільного 

блага. Спільноти та суспільство (Ф.Тьоніс). Механічна та органічна 

солідарність як осмислення культурно-історичного досвіду. Поняття обов’язку. 

Співвідношення трансцендентного та іманентного, ідеального та реального. 

Європейський та вітчизняний досвід Магдебурзьке право. Від традиційного до 

модерного світу. Формально-інструментальна раціональність (М.Вебер) та 

ціннісна раціональність (М.Вебер, Ю.Габермас (як базові засади європейської 

соціальності). Від ієрархічної спільноти до раціонально влаштованої громади. 

Від етики блага (Аристотель) до формування сучасних підходів до соціальної 

етики. Ціннісна раціональність та цілераціональність. Сучасні підходи до 

гуманітарного знання. Школа «Аналів». Інтепретація ментальності як картини 

світу. Характерні риси і спроби визначення сучасних підходів до гуманітарного 

знання. Ранке проти М.Фуко. 

 

 



Змістовий модуль ІІ. 

 

Тема 3. Етичні засади європейської соціальності.  

«Протестантська» та «гедоністична» етика як діаметральні стратегії 

розвитку модерного світу. Вебер проти Зомбарта: концептуалізація підходів. 

Ощадливі та корисні  для суспільства форми моральної поведінки versus 

споглядально - спекулятивні стратегії: співжиття індивідів, спільнот та груп в 

міському середовищі. Зомбартівський «буржуа» як «Анти-Вебер».  

 

Тема 4. Етика як основа соціальної інтеграції в європейських соціальних 

спільнотах 

Етика свободи проти етики підлеглості. Хакерська етика. Інтелектуали та 

буржуа як носії етичних засад «середнього класу». Формування 

адміністративної культури в європейській соціальності. Бюрократія як 

«ідеальний тип» та соціальне обґрунтування її ролі. Вихідні та концептуальні 

пункти суперечностей Вебера та Зомбарта. Гроші як символ професійної та 

громадянської успішності. Публічні та приватні засади. Нові форми 

співіснування. Формування єдиної універсалізованої культури .Модерна 

ідентичність. Модульні особистості( Е.Гелнер) та їх історичні супротивники. 

Традиції Магдебурзького права в нових умовах. 

 

Змістовий модуль ІІІ. 

 

Тема 5. Етичні виміри українських спільнот.  

Українська полісна культура та імперська держава. Адміністративні 

засади імперського міста. Роль бюрократії та інтелігенції в формуванні 

міського простору. Український урбанізм як нова стратегія розвитку в нових 

історичних умовах. Формування стабільної української міської ідентичності як 

соціальний «виклик» сучасності. 

 

Тема 6. Місто як уособлення цінностей та сенсів 

Від Магдебурзького права до сьогодення. Соціально-політичні та етичні 

виміри розвитку українського самоврядування. Премодерні та модерні засади 

розвитку українських спільнот. Спільноти як уособлення приватного та 

публічного існування. Українське місто в умовах втрати автокефалії. 

«Клієнтелізм» як наслідок руйнації традицій Магдебурзького права.  

 

Змістовий модуль IV 

 

Тема 7. Базові теоретичні підходи щодо розвитку до модерного і модерного 

міста 

Досвід премодерного міста як уособлення традицій та звичаїв. 

Громадянське суспільство як  чинник солідарності міських спільнот. Роль 

зовнішніх та внутрішніх чинників в розвитку українських міст. Російський та 

європейський  соціальний вплив на формування міського самоврядування. Роль 



розподілу праці на формування міської солідарності. Традиційне місто як 

уособлення життєсвіту. Модерне місто як чинник інституционалізації. Сучасне 

місто як уособлення соціальної мозаїчності.  

 

Тема 8. Місто і держава 

Адміністративне місто як уособлення впливу держави. Місто як 

уособлення суспільного діалогу. Суперечності розвитку сучасного міста. 

Поняття «міська культура». Мережева культура міста.  

 

2 семестр 
 

Змістовий модуль І. 

 

Тема 1. Сучасні концепти розвитку міста та їх інтерпретація 
Функціоналістська традиція Е. Дюркгайма, щодо вирішальної ролі 

диференціації праці як соціальній основі функціонування міста та держави. 

Дослідження проблем міста в теорії Чикагської школи (Р.Парк,Р.Маккензі). 

Теоретичні підходи до розвитку міста в неомарксизмі та неовеберіанстві 

 

Тема 2. Мегаполіс як уособлення розвитку сучасної цивілізації 
Суперечливі тенденції в розвитку сучасного мегаполісу. Глобальні  

культурні тенденції та втрата сенсів. Гедонізм та демонстративне споживання 

(Веблен) як матриці нового соціального життя (Ж.Бодріяр) та руйнуючі етичні  

стратегії розвитку особистості versus мережева культура (М.Кастельс, 

П.Хіманен). Маргінальні та іновативні групи в міському середовищі. Цінність 

вільного часу та ідеал нероби. Туристи і бродяги (З.Бауман). Проблема 

добробуту в сучасному мегаполісі. Розкіш та вражаюча бідність. Етичні 

проблеми «зайвого» населення. Егоізм та індиферентизм. Космополітичні 

стратегії існування спільнот та груп. Гетерономія поведінки та виміри 

соціального відчуження. Проблема зростання соціальних патологій. 

 

Змістовий модуль ІІ. 

 

Тема 3. Міські та сільські спільноти в контексті глобальних викликів 
Індивідуальні та комунітарні цінності спільнот та груп. Регламентація 

життя і формування нормативних вимог в місті. Тотальний інституційний 

контроль і проблема Паноптикуму (М.Фуко). Транснаціональні практики 

соціального життя в містах versus локальні автономії та регіональні культурні 

ідентичності. Проблема  глобальних ризиків та онтологічної безпеки (У.Бек) в 

містах. Ослаблення та поступова руйнація традиції як чинника патріархальної 

моралі. Тенденції до гендерної уніфікації та трансвестизму як втрати соціальної 

довіри в міському просторі. Одноманітність бажань та стратегій життя. 

Проблема самоідентифікації в «глобальному селі». Ціннісні суперечності та 

соціальні конфлікти. 

 



Тема 4. Премодерні та модерні засади соціального розвитку в сучасному 

світі 
Поява дисциплінарного суспільства та його обґрунтування.  Соціальність 

як об’єктивована реальність. Ідея цивільності як приборкання дикунства та 

природного в людині. Розум як чинник,що сприяє свободі волі, яка впроваджує 

дисципліну. Вплив праць Юлія Ліпсія  на програми суспільних та гуманітарних 

змін. Влив ідей Ліпсія на європейські реформи, діяльність громадських 

службовців, адміністраторів, які розпочали реформи задля перетворення різних 

вимірів суспільства. Ідея морального служіння загальному соціальному 

добробуту людей. Поява організованого суспільства, яке здатне впорядковувати 

хаос. Ідеї кальвінізму в європейських країнах. 

 

Змістовий модуль ІІІ. 

 

Тема 5. Філософський вимір як інструмент соціальних змін 
Філософія як соціальний інструмент «еліти» Філософія як чинник 

теоретичного і практичного вдосконалення. Філософія в інтерпретації 

інтелектуалів як чинник конструювання нових сенсів, впровадження етики 

соціальної відповідальності. Франкфуртська школа.  Агло-саксонські та 

континентальні виміри філософії. І.Бентам versus С.Кольрідж. Істина проти 

сенсу. Критична деструкція проти герменевтичної реконструкції. Соціальні 

зміни, реформи проти соціального консерватизму. Прогрес проти 

традиції..Впровадження ідей свободи і рівності. Втрата  відповідальності еліти і 

зменшення ролі філософії в ХХ столітті. Філософія в добу соціального 

адміністрування.. Філософія в «постметафізичну добу». Зміна фокусу філософії 

в сучасному світі та її соціальні функції. Практичний характер філософії в 

сучасних умовах та її  можлива інтегративна соціальна роль. 

 

Тема 6. Трансформації модерну. 

Суперечності при переході від домодерну в модерн. Витоки модернізації 

та її суперечності. Вплив традиційного, модерного і постмодерного в сучасному 

світі. А. Селігман. Р. Фукуяма. П.Бурдьє. Історія як предмет світ-системного 

аналізу. І. Валерстайн. 

 

Змістовий модуль IV 

Тема 7. Діалогічність та конфліктність 

Консервативна традиційна етика проти етики космополітизму. 

Метанаративи. Норми. Правила. Проблема інновацій в статичному та 

динамічному суспільствах. Н.Еліас. З.Бауман. Проблема державної інтервенції 

та роль ринку в соціальній інтеграції суспільства. К.Поланьї. Проблема довіри 

та соціального капіталу в умовах сучасних соціальних трансформацій. 

 

Тема 8. Місто як уособлення солідарності та конфлікту 

Місто як результат історичного процесу розвитку соціальної системи і як 

місце концентрації виробництва і розподілу суспільної праці. Процеси 



формування і розвитку урбанізованих поселень в діалектико-матеріалістичному 

підході К. Маркса і Ф. Енгельса, а також у функціоналістській концепції 

Е. Дюркгайма. Теоретичні підходи М.Вебера. Від М. Вебера до 

М.Трудолюбова. 

 



6. Контроль навчальних досягнень  

6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів  

 

1 семестр 
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Вид діяльності студента 
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1 Відвідування лекцій 1 2 2 2 2 3 3 4 4 

2 
Відвідування практичних 

занять 
1 3 3 4 4 6 6 4 4 

3 
Робота на практичних 

заняттях  
10 3 30 4 40 6 60 4 40 

4 
Виконання завдань для 

самостійної роботи  
5 2 10 2 10 2 10 2 10 

5 
Виконання модульної 

контрольної роботи 
25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Разом - - 70 - 81 - 104 - 83 

Кількість балів 338 

Коефіцієнт 100/338=0,295 

 

 



2 семестр 

 

№ 

з/

п 

Вид діяльності студента 
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1 Відвідування лекцій 1 2 2 2 2 2 2 4 4 

2 
Відвідування практичних 

занять 
1 3 4 4 4 5 5 5 5 

3 
Робота на практичних 

заняттях  
10 3 40 4 40 5 50 4 50 

4 
Виконання завдань для 

самостійної роботи  
5 2 10 2 10 2 10 2 10 

5 
Виконання модульної 

контрольної роботи 
25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Разом - - 81 - 81 - 92 - 94 

Кількість балів 348 

Коефіцієнт 60/348=0,172 

 



6.2  Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

Самостійна робота – один з основних засобів оволодіння навчальним 

матеріалом. Упровадження в практику навчальної програми різноманітних 

форм самостійної роботи активно сприяє модернізації навчального процесу 

шляхом подолання протиріч між трансляцією знань і їх засвоєнням у 

взаємозв’язку теорії та практики. 

Мета самостійної роботи студентів:  

- розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності 

студентів;  

- формування умінь і навичок самостійної розумової праці;  

- розвиток морально-вольових зусиль;  

- формування в студентів потреби безперервного самостійного 

поповнення знань як необхідної умови професійного становлення.  

Завдання самостійної роботи студентів: 

 - навчання студентів самостійно працювати з різними джерелами 

інформації;  

- творче сприйняття і осмислення навчального матеріалу;  

- формування навичок щоденної навчальної самостійної роботи. 

Зміст самостійної роботи полягає в таких положеннях: 

– самостійне вивчення теоретичних, історичних і науково-практичних 

тем; 

– самостійна робота з джерелами та літературою з метою кращого 

засвоєння програмного матеріалу; 

– підготовка наукових повідомлень, інформаційних довідок; 

– підготовка вибіркового дослідного завдання на базі критичного огляду 

наукових публікацій, розроблення пропозицій щодо вирішення актуальних 

проблем або прогнозів за обраною тематикою; 

– презентація та захист результатів виконання вибіркового 

дослідницького завдання. 

Самостійна робота студентів повинна забезпечити:  

- системність знань та засобів навчання;  

- володіння розумовими процесами;  

- мобільність і критичність мислення;  

- володіння засобами обробки інформації;  

- здібність до творчої праці. 

 

 Критерії оцінювання – кожна робота оцінюється у 5 балів. 

№ 

з/п 
Критерії оцінювання роботи 

Максимальна 

кількість балів 

1 Глибина і повнота розкриття завдань 2 бали 

2 Повнота використання рекомендованої літератури 1 бали 

3 Обґрунтування висновків 0,5 бали 



4 Грамотність, стиль викладу, оформлення роботи 1 бал 

5 Обсяг виконаної роботи 0,5 бал 

 

1 семестр 

№ 

з/п Назва теми 
Кількість 

годин 
Бали 

Змістовий модуль 1.  10 10 

1 

В контексті першої теми студенти, використовуючи 

рекомендовану літературу, повинні самостійно опрацювати 

першоджерела за заявленою тематикою. 

5 5 

2 

В контексті другої теми студенти, використовуючи 

рекомендовану літературу, повинні самостійно опрацювати 

першоджерела за заявленою тематикою. 

5 5 

Змістовий модуль 2.  10 10 

3 

В контексті третьої теми студенти, використовуючи 

рекомендовану літературу, повинні самостійно опрацювати 

першоджерела за заявленою тематикою. 

5 5 

4 

В контексті четвертої теми студенти, використовуючи 

рекомендовану літературу, повинні самостійно опрацювати 

першоджерела за заявленою тематикою. 

5 5 

Змістовий модуль 3.  15 10 

5 

В контексті п'ятої теми студенти, використовуючи 

рекомендовану літературу, повинні самостійно опрацювати 

першоджерела за заявленою тематикою. 

5 5 

6 

В контексті шостої теми студенти, використовуючи 

рекомендовану літературу, повинні самостійно опрацювати 

першоджерела за заявленою тематикою. 

10 5 

Змістовий модуль 4. 21 10 

8 

В контексті сьомої теми студенти, використовуючи 

рекомендовану літературу, повинні самостійно опрацювати 

першоджерела за заявленою тематикою. 

10 10 

9 

В контексті восьмої теми студенти, використовуючи 

рекомендовану літературу, повинні самостійно опрацювати 

першоджерела за заявленою тематикою. 

11 11 

Разом 56 40 

 



2 семестр 

 

№ 

з/п Назва теми 
Кількість 

годин 
Бали 

Змістовий модуль 1.  6 10 

1 

В контексті першої теми студенти, використовуючи 

рекомендовану літературу, повинні самостійно опрацювати 

першоджерела за заявленою тематикою. 

3 5 

2 

В контексті другої теми студенти, використовуючи 

рекомендовану літературу, повинні самостійно опрацювати 

першоджерела за заявленою тематикою. 

3 5 

Змістовий модуль 2.  6 10 

3 

В контексті третьої теми студенти, використовуючи 

рекомендовану літературу, повинні самостійно опрацювати 

першоджерела за заявленою тематикою. 

3 5 

4 

В контексті четвертої теми студенти, використовуючи 

рекомендовану літературу, повинні самостійно опрацювати 

першоджерела за заявленою тематикою. 

3 5 

Змістовий модуль 3.  6 10 

5 

В контексті п'ятої теми студенти, використовуючи 

рекомендовану літературу, повинні самостійно опрацювати 

першоджерела за заявленою тематикою. 

3 5 

6 

В контексті шостої теми студенти, використовуючи 

рекомендовану літературу, повинні самостійно опрацювати 

першоджерела за заявленою тематикою. 

3 5 

Змістовий модуль 4. 8 10 

8 

В контексті сьомої теми студенти, використовуючи 

рекомендовану літературу, повинні самостійно опрацювати 

першоджерела за заявленою тематикою. 

4 10 

9 

В контексті восьмої теми студенти, використовуючи 

рекомендовану літературу, повинні самостійно опрацювати 

першоджерела за заявленою тематикою. 

4 11 

Разом 26 40 

 

 

 

 



.3  Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

 

Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульно-

рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної 

звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи 

оцінювання рівня знань, умінь та навичок, розширення кількості підсумкових 

балів до 100. 

Оцінка за кожний змістовий модуль включає бали за поточну роботу 

студента на семінарських заняттях, за виконання індивідуальних самостійних 

завдань, за модульну контрольну роботу. Виконання модульних контрольних 

робіт здійснюється в електронному вигляді або з використанням роздрукованих 

завдань. Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 

вивчення навчального матеріалу змістового модуля. 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 

методи: 

а) Методи усного контролю: робота в малих групах, інтерактивні 

презентації, індивідуальний контроль, брифінг, дискусія, розгляд 

проблемних питань, фронтальне (комбіноване) усне опитування, 

колоквіум, ігрові ситуації, контрольна співбесіда з проблеми модуля, 

тренінг, підбір власної бібліотеки, складання тез. 

б) Методи письмового контролю: вхідні тести, соціопедагогічний 

практикум, контрольна робота, розробка графіків, таблиць, схем, діаграм, 

презентація соціального проекту, міні-диктант з визначення термінів, 

контрольна робота, творчі (дослідницькі) завдання, підготовка письмових 

відповідей на проблемні питання. 

в) Комп’ютерного (дистанційного) контролю: мережеве навчання, 

консультаційного форуму, практичних робіт в асинхронному режимі, 

навчального проекту (моделювання політичного процесу чи явища) в 

синхронному режимі, хмарні технології, заняття з представленням  знань 

та умінь моделі кореспондентського навчання, проект з залученням 

SMART- технологій. 

г) Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз.  

 

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 

оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти 

дисципліни (п. 7), де зазначено види контролю і кількість балів за видами. 

Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх 

переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано 

нижче у таблицях.  

 



6.4  Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 

методи: 

- Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 

опитування, співбесіда, залік. Методи письмового контролю: модульне 

письмове тестування; підсумкове письмове тестування, реферат.  

- Комп’ютерного контролю: тестові програми.  

- Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз.  

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних 

заняттях, під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких 

вимог: 

- систематичність відвідування занять; 

- своєчасність виконання навчальних і індивідуальних завдань;  

- повний обсяг їх виконання;  

- якість виконання навчальних і індивідуальних завдань;  

- самостійність виконання;  

- творчий підхід у виконанні завдань;  

- ініціативність у навчальній діяльності; 

- виконання тестових завдань. 

 

6.5 Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю  

 

1. Визначте базові проблеми сучасної соціології знання. 

2. Обґрунтуйте поняття суспільства та  його роль в сучасному соціумі. 

3. Обґрунтуйте поняття інституционалізації та його роль в соціальних 

науках. 

4. Визначте роль соціальної взаємодії в підтриманні стабільності в 

суспільстві. 

5. Обґрунтуйте суспільство як об’єктивну і суб’єктивну реальність. 

6. Визначте витоки соціальної та гуманітарної культури та обґрунтуйте їх 

значення. 

7. В чому полягає значення Ф.Анкерсміта для розвитку сучасного 

гуманітарного та історичного знання? 

8. В чому полягають відмінності між академічною та не конвенційними 

вимірвами історії та гуманітаристики? 

9. В чому важливість гуманітарного досвіду для сучасних пострадянських 

країн. 

10. Розкрийте базові витоки гуманітарної кризи в пострадянських країнах. 

11. В чому полягає  важливість «етики протестантизму» для соціальних наук. 



12. Яким чином в  сучасному суспільстві співіснують «етика 

протестантизму» та «хакерівська етика». 

13. Визначте поняття «модульна особа». 

14. В чому полягає сутність бюрократії як «ідеального типу». 

15. Обґрунтуйте поняття «Магдебурзьке право. 

16. В чому полягає сенс «етики підлеглості». 

17. В чому полягають етичні засади «середнього класу». 

18. Яка роль інтелектуалів в дотриманні  гуманітарних стандартів. 

19. В чому полягають відмінності між теоретичними підходами М. Вебера та 

В.Зомбарта. 

20. Обґрунтуйте поняття приватного та публічного. 

21. Досвід премодерного міста як уособлення традицій та звичаїв. 

22. Громадянське суспільство як чинник солідарності міських спільнот. 

23. Роль зовнішніх чинників в розвитку українських міст. 

24. Російський та європейський вплив на формування міського 

самоврядування. 

25. Роль розподілу праці на формування міської солідарності. 

26. Традиційне місто як уособлення життєсвіту. 

27. Модерне місто як чинник інституционалізації. 

28. Сучасне місто як уособлення  соціальної мозаїчності. 

29.  Адміністративне місто як уособлення впливу держави. 

30. Місто як уособлення суспільного діалогу. 

31. Визначте в чому полягають позитивні та негативні наслідки 

дисциплінарного суспільства. 

32.  В чому полягає різниця між цивільним та дикунським суспільством. 

33. Обґрунтуйте вплив ідей Ю.Ліпсія на формування європейських 

соціальних ідей. 

34. Обґрунтуйте значення ідеї Кальвінізму для європейських змін. 

35. Поясніть вплив релігійних ідей на процес соціальних змін. 

36. Визначте критерії переходу від традиційного до модерного суспільства. 

37. Яку роль відіграє право в розвитку модерного суспільства. 

38. Поясніть вплив дисциплінарного суспільства на формування модерних 

соціальних відносин. 

39. Обґрунтуйте критерії раціональності сучасного європейського 

суспільства. 

40. Проілюструйте значення ідеї добробуту для модерного суспільства 

41. Військово-політична криза в Україні. 

 

 



6.6  Шкала відповідності оцінок 

 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

A 
90 – 100 

балів 

Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу з можливими незначними 

недоліками 

B 82-89 балів 

Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в 

межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) 

помилок 

C 75-81 балів 
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 

незначною кількістю помилок  

D 69-74 балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною 

кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання 

або професійної діяльності 

E 60-68 балів 
Достатньо – мінімально можливий допустимийрівень 

знань (умінь)  

FX 35-59 балів 

Незадовільно з можливістю повторного складання – 

незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 

перескладання за умови належного самостійного 

доопрацювання  

F 1-34 балів 
Незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), 

що вимагає повторного вивчення дисципліни  

 



 

7. Навчально-методична картка дисципліни  

1 семестр 

 

Разом: 120 год., лекції – 22год., семінарські – 34год., самостійна робота – 56 

год., модульний контроль – 8 год. 

  

Модуль Змістовний 

модуль І 

Змістовний 

модуль ІІ 

Змістовний 

модуль III 

Змістовний 

модуль IV 

Кількість балів за 

модуль 70 81 104 83 

Лекції Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

Бали за 

відвідування 

лекцій 

1 1 1 1 1 2 2 2 

Бали за роботу на 

практичному 

10 20 20 20 20 40 20 20 

Бали за 

відвідування 

практичних 

1 2 2 2 2 4 2 2 

Бали за 

самостійну роботу 

5 5 5 5 5 5 5 5 

Види поточного 

контролю 

Модульна 

контрольна 

робота 

(25 балів) 

Модульна 

контрольна 

робота 

(25 балів) 

Модульна 

контрольна 

робота 

(25 балів) 

Модульна 

контрольна 

робота 

(25 балів) 

Підсум. контроль 
Залік 

 

 



2 семестр 

 

Разом: 120 год., лекції – 20год., семінарські – 36год., самостійна робота – 26 

год., модульний контроль – 8 год., семестровий контроль – 30 год. 

 

  

Модуль Змістовний 

модуль І 

Змістовний 

модуль ІІ 

Змістовний 

модуль III 

Змістовний 

модуль IV 

Кількість балів за 

модуль 81 81 92 94 

Лекції Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

Бали за 

відвідування 

лекцій 

1 1 1 1 1 1 2 2 

Бали за роботу на 

практичному 

20 20 20 20 20 30 20 30 

Бали за 

відвідування 

практичних 

2 2 2 2 2 3 2 3 

Бали за 

самостійну роботу 

5 5 5 5 5 5 5 5 

Види поточного 

контролю 

Модульна 

контрольна 

робота 

(25 балів) 

Модульна 

контрольна 

робота 

(25 балів) 

Модульна 

контрольна 

робота 

(25 балів) 

Модульна 

контрольна 

робота 

(25 балів) 

Підсум. контроль 
Екзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Рекомендовані джерела 

 

Основні (базові) 

1. Бауман З. Текучая современность / З. Бауман. – М., 2008. – 238 с. 

2. Карась А. Філософія громадянського суспільства в класичних теоріях і 

некласичних інтерпретаціях. - Київ-Львів. - Видавничий центр ЛНУ ім. 

І.Франка. - 2003. - 520 с. 

3. Колодій А. На шляху до громадянського суспільства / А. Колодій // 

Міські форми громадянської самоорганізації. – Львів, 2001. – 274 с. 

4. Лой А. Цінності громадянського суспільства в добу урбаністичного 

ренесансу / А. Лой. – К., 2008. – 214 с. 

5. Патнем Р. Творення демократії / Р. Патнем. – К., 2001. – 302 с. 

6. Соціальна і гуманітарна політика: підручник / [авт. кол. :В. П. 

Трощинський, В. А. Скуратівський, М. В. Кравченко та ін.] ; за заг. ред. Ю. В. 

Ковбасюка, В. П. Трощинського. Київ: НАДУ, 2016. 792 с. 

7. Управління соціальним та гуманітарним розвитком: курс лекцій. 

/Укладачі: С.М. Домбровська, В.П. Садковий. Харків: НУЦЗУ, 2018. 189 с. 

 

 

Додаткові: 

1. Constant B. Political Writings / В. Constant. – Cambridge, 1988. – 415 p. 

2. Freedman M. Capitalism and Freedom / М. Freedman. – Chicago. – P. 9. 

3. Lynch K. Good City Form. Cambridge, Massachusetts, and London: The MIT 

Press, 1981. 

4. Абенкроби Н. Глобальные измерения урбанизма / Н. Абенкроби, А. Ярда. 

– М. : Маргинем, 1998. – 123 с. 

5. Амин Э. Внятность повседневного города [пер. С.П. Баньковской] / 

Э. Амин, Н. Трифт // Логос. – 2002. – № 3-4. 

6. Арендт Х. VITA ACTIVA или о деятельной жизни / Х. Арендт. – Санкт-

Петербург, 2000. – 489 с. 

7. Батман З. Свобода / З. Батман. – М., 2005. – 248 с. 

8. Бордель Ф. Время мира / Ф. Бордель // Бордель Ф. Материальная 

цивилизация, экономика и капитализм ХV–ХVIII вв. – М., 1992. – Т. 3. 

9. Бродель Ф. Структуры повседневности: возможное и невозможное / Ф. 

Бродель. – М., 1986. – Т. 1. – 620 с. 

10. Вебер М. Город / М. Вебер // Вебер М. Избранное. Образ общества. – М. : 

Юрист, 1994.  

11. Вебер М. Избранное. Образ общества / М. Вебер // Попытка 

сравнительного исследования в области социологии религии. – М., 1994. – С. 

58. 

12. Вебер М. Избранное. Образ общества / М. Вебер. – М., 1994. – 698 с. 

13. Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму / М. Вебер. – К., 1994. – 

С. 47. 



14. Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика / М. Вебер. – 

К., 1998. – С. 41. 

15. Возняк Т. Великому городу нрав і права / Т. Возняк. – Львів, 2003. – 47 с. 

16. Вульф Л. Винайдення Східної Європи / Л. Вульф // Місця для нас геть 

невідомі. – К., 2008. – 283 с. 

17. Геллнер Э. Условия свободы : Гражданское общество и его исторические 

соперники /Э. Геллнер; Пер. М. Б. Гнедовского ; Ред. Б. Макаренко. – М. : 

Московская школа политических исследований, 2004. – 240 с. 

18. Гоббс Т. Бегемот / Т. Гоббс. – К., 1996. – 456 с. 

19. Госепат Ш. Права людини в європейському місті / Ш. Госепат. – К., 2009. 

– 315 с. 

20. Гуревич А. Город / А. Гуревич // Путь в прошлое. – М., 2001. – С. 115. 

21. Гуревич А. Я. Словарь средневековой культуры / А. Я. Гуревич. – М., 

2008. – 630 с. 

22. Давыдов Ю. Макс Вебер и современная теоретическая социология / Ю. 

Давыдов. – М., 1998. – 535 с. 

23. Дюмон Л. Эссе об индивидуализме / Л. Дюмон. – Дубна, 1997. – С. 106–

107. 

24. Дюркгайм Э. О разделении общественного труда / Э. Дюркгайм. – М. : 

Наука, 1991.  

25. Запорожец О. Потеряться, чтобы увидеть : опыты фотографического 

восприятия города / О. Запорожец, Е. Лавринец // Визуальная антропология : 

новые взгляды на социальную реальность [под ред. Е.Р. Ярской-Смирновой, 

П.В. Романова, В.Л. Круткина]. –  Саратов : Изд-во «Научная книга», 2007. – С. 

61-78. 

26. Казанцев В.И., Светуньков М.Г. Социология города : [Учебно-

методическое пособие] / В. И. Казанцев, М. Г. Светуньков. – Ульяновск, 2004. 

27. Калашников Н. Москва. Окраины / Н. Калашников // Логос. – 2002. № 3-

4. 

28. Карпов А.Е. Различение. Пространство в городе / А. Е. Карпов // 

Социологическое обозрение. – 2001. – № 2. 

29. Киселева О. Онтологічні проблеми європейського міста / О. Киселева. – 

К., 1999. – 67 с. 

30. Круткин В. Фотографический опыт и его субъекты / В. Круткин // 

Визуальная антропология: новые взгляды на социальную реальность [под ред. 

Е.Р. Ярской-Смирновой, П.В. Романова, В.Л. Круткина]. –Саратов : Изд-во 

«Научная книга», 2007. – С. 43-61. 

31. Ле-Гофф Ж. Средневековая цивилизация / Ж. Ле-Гофф. – М., 1992. – 517 

с. 

32. Линч К. Образ города : [пер. с англ. В.Л.Глазычев; cост. А.В. Иконников; 

под ред. А.В. Иконникова] / К. Линч. – М. : Стройиздат, 1982. 

33. Маркс К. Капитал.– Т.1.// Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 изд. –Т.23– С.49-

50. 

34. Мещеркина-Рождественская Е. Визуальный поворот : анализ и 

интерпретация изображений / Е. Мещеркина-Рождественская // Визуальная 



антропология : новые взгляды на социальную реальность [под ред. Е.Р. Ярской-

Смирновой, П.В. Романова, В.Л. Круткина]. – Саратов : Изд-во «Научная 

книга», 2007. – С. 28-43. 

35. Неусыхин А. И. Социологическое исследование Макса Вебера о городе / 

А. И. Неусыхин // Вебер М. Избранные произведения. – М., 1994. – С. 658–692. 

36. Ньюман Л. Полевое исследование / Л. Ньюман // Социологические 

исследования. – 1999. – № 4. – С. 110-121. 

37. Парк Р. Экология человека / Р. Парк // Теоретическая социология : 

[антология]. – М. : Книжный дом «Университет», 2002. – Ч. 1. – С. 374–390. 

38. Пасько І. Громадянське суспільство і національна ідея / І. Пасько, Я. 

Пасько // Урбаністичний ренесанс і трансформація суспільних структур. – 

Донецьк, 1999. – 198 с. 

39. Патнем Д. Творення демократії / Д. Патнем. – К., 2001. – С. 158. 

40. Погорілий О. І. Соціологічна думка ХХ століття : [посібник] / 

О. І. Погорілий. – К., 1996. – С. 54–83. 

41. Портнов Б. А. Городская среда : феномен престижности / Б. А. Портнов // 

Социологические исследования. – 1991. – № 1. – С. 69-74. 

42. Теннис Ф. Общность и общество / Ф. Теннис. – СПб. : Владимир Даль, 

2002.  

43. Фролов Э. Д. Рождение греческого полиса / Э. Д. Фролов. – Ленинград : 

Изд-во Ленинградского университета, – 1988. – 415 с. 

44. Фурс В. Контуры современной критической теории / В. Фурс. – М., 2002. 

– 163 с. 

45. Шпенглер О. Закат Европы / О. Шпенглер. – Т. 1. – М., 1993. – 318 с. 

46. Эдельман О. Город чьей-то мечты / О. Эдельман // Логос. – 2002. – № 3-4. 

47. Элиас Н. О процессе цивилизации / Н. Элиас. – М., 2001. – Т. 1. – 330 с. 

 


