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СОЦІОЛОГІЯ 

1. Кафедра: Соціально-економічних дисциплін 

2.Інформація про 

викладачів 

Пальшков Костянтин Євгенович - кандидат політичних 

наук, доцент, доцент кафедри соціально-економічних 

дисциплін факультету підготовки фахівців для підрозділів 

кримінальної поліції. Автор більше 30 наукових праць, 

досвід роботи більше 15 років. 

У 2019 р. пройшов стажування на базі університету 

Collegium Civitas у м. Варшава, Польща. 

Сфера наукових інтересів: Реформування політичних 

систем постсоціалістичних країн, трансформація ЗМІ, 

соціально-філософське осмислення суспільних змін. 

З викладачем можна зустрітися за адресою: 65014, м. 

Одеса, пров. Сабанський, 4, каб. 235, тел. (067) 906 36 36 

Viber, Telegram, kostyantynpalshkov@gmail.com 

3. Ступінь вищої освіти Бакалавр 

4. Форма навчання  Денна, заочна  

5. Статус навчальної 

дисципліни 

Обов’язкова  

6. Місце в структурно-

логічній схемі 

Викладається у третьому семестрі на другому році 

навчання на денній формі навчання та у третьому 

семестрі на другому році навчання на заочній формі. 

7. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин:  

- з них аудиторних годин: 

- лекції:  

- семінарські заняття: 

- самостійна робота: 

3 

 

90 (денна)   90 (заочна) 

 

40 (денна)   16 (заочна) 

20 (денна)   8 (заочна) 

20 (денна)   8 (заочна) 

50 (денна)   74 (заочна) 

 

8. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Соціологія представляє собою масив соціальних 

знань дослідницьких технологій, методик, з допомогою 

яких вона охоплює особливий аспект суспільства – 



соціальну реальність процеси і явища соціального життя 

людей, соціальної сфери. 

Метою навчальної дисципліни є підготовка фахівця 

із широким колом знань у галузі регулювання суспільних 

відносин, ознайомлення здобувачів вищої освіти з 

основними поняттями, якими оперує наука соціологія. 

Формування у них цілісної системи знань щодо норм та 

законів розвитку суспільства. Допомогти оволодіти 

навичками наукового аналізу, об'єктивного наукового 

підходу до проблем вивчення суспільних явищ; зрозуміти 

головні закони суспільства; під новим кутом зору 

побачити знайомі усім буденні стосунки між людьми та 

їх об'єднаннями. 

 

9. Міждисциплінарні 

зв’язки 

«Теорія держави та права», «Кримінологія», 

«Запобігання та протидія домашньому насильству». 

 

10. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій та семінарських 

занять. Лекції здійснюються з ключових проблем курсу. 

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, проблемно-пошуковий та 

дослідницький методи. 

 

11 Форма контролю: Залік 

12. Методи та критерії 

оцінювання: 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 

балів з кожної навчальної дисципліни, які 

перераховуються в національну шкалу та шкалу 

оцінювання ЄКТС.  

Встановлюються: максимальні суми балів за 

виконання завдань у рамках аудиторної, самостійної 

роботи та модульної контрольної роботи - 60 балів;            

40 балів - за виконання завдань, винесених на 

підсумковий контроль. 

 

 



Оцінювання компетентностей здобувача вищої 

освіти з навчальної дисципліни та виставлення 

підсумкової кількості балів за аудиторну роботу 

здійснюється шляхом встановлення відповідного рівня 

знань за кожне навчальне заняття та виставлення балів від 

3 до 5. Підсумкова кількість балів визначається, як сума 

всіх отриманих під час проведення навчальних занять 

балів розділена на кількість семінарських/практичних 

занять, передбачених тематичним планом у семестрі та 

помножена на коефіцієнт відповідності максимально 

можливого балу: 

ПК = 
∑ПК 

× КВ, 
КЗ 

де: 

           

   ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 

≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е 

≤100 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна робота ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 
≤ 20 ≤ 40 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е 

≤100 



ПК – підсумкова кількість балів за аудиторну 

роботу; 

∑пк – сума всіх отриманих балів за 

семінарські/практичні заняття; 

КЗ – кількість семінарських/практичних занять, 

передбачених тематичним планом за семестр; 

КВ – коефіцієнт відповідності максимально 

можливого балу (6 – для денної форми навчання; 4 – для 

заочної форми навчання). 

Підсумкова кількість балів за самостійну роботу з 

навчальної дисципліни визначається науково-

педагогічним працівником, як сума отриманих 

здобувачем вищої освіти балів за всі види виконаних 

завдань, які передбачені відповідними методичними 

матеріалами із зазначенням балів за виконання кожної 

самостійної роботи відповідно до тематичного плану.        

Модульна контрольна робота є обов’язковою для 

здобувачів вищої освіти денної форми навчання. Кожна 

кафедра самостійно визначає і розробляє форму 

проведення модульної контрольної роботи, структуру 

завдань, систему та критерії оцінювання результатів їх 

виконання. До модульної контрольної роботи 

допускаються всі здобувачі вищої освіти.  

 Умови допуску здобувача вищої освіти до 

складання підсумкового контролю: 

Для денної форми навчання: 

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36; 

- має не більше трьох невідпрацьованих пропусків; 

- має не більше трьох невідпрацьованих незадовільних 

оцінок за поточний контроль. 

Для заочної форми навчання: 

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36. 

З метою підвищення поточного рейтингу успішності 

здобувач вищої освіти має право перескладати аудиторну 

та самостійну роботу відповідно до графіку, 

встановленого науково-педагогічним працівником до 

підсумкового контролю і не більше двох пропусків та/або 

незадовільних оцінок у один робочий день. 



Здобувач вищої освіти, який за результатами 

поточного контролю накопичив менше 60 балів, 

зобов’язаний складати підсумковий контроль. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами 

поточного контролю протягом семестру накопичив 60 

балів, має можливість: 

- не складати підсумковий контроль і отримати 

накопичену кількість балів як підсумкову оцінку; 

- складати підсумковий контроль відповідно до 

розкладу. 

13. Результати навчання:  

У результаті засвоєння матеріалу навчальної 

дисципліни "Соціологія" здобувачі вищої освіти повинні 

оволодіти певним обсягом знань, умінь і навичок, а саме:  

знати: сутність основних проблем соціології; 

характерні риси сучасних тенденцій розвитку 

суспільства; структуру соціальних інститутів, соціальних 

спільнот, особливості соціальних процесів, формування 

нормативних поведінкових структур та девіантних 

проявів; особливості світової та національної 

соціологічної думки; 

уміти: аналізувати основні тенденції розвитку 

суспільства та його груп; давати фахову оцінку подій і 

явищ у суспільно-політичному житті; застосовувати 

данні соціології у трудовій діяльності; формувати, 

висловлювати та аргументувати власну позицію щодо 

обговорюваних проблем, аналізувати інші позиції. 

14. Основні 

інформаційні джерела 

1. Соціологія : навчальний посібник / О. 

О. Титаренко. – Київ: ВД «Дакор»,. 2020. – 210 с. 

2. Соціологія: навчальний посібник для студентів для 

студентів усіх спеціальностей денної форми навчання, що 

вивчають «Соціологію» / О. В. Горпинич, О. Ю. 

Клименко, Л. М. Москаленко, М. С. Труш, В. Ф. Ятченко 

— Київ : ДУТ, 2019. — 235 с. 

3. Кузьменко Т. М. Соціологія : навч. посіб. / Т. М. 

Кузьменко. – К.: Центра навчальної літератури, 2019. – 

320 с. 

4. Курчаба Т. Соціологія : навч.-метод. посіб. / Тетяна 

Курчаба. – Львів: ПП Сорока Т. Б., 2015. – 183 с. 
 


