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1. Теми семінарських занять  

 

ТЕМА 3. Організація соціологічних досліджень. Методи збору збирання та 

аналізу соціологічної інформації. 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Поняття, етапи, види та функції соціологічних досліджень. 

2. Програма соціологічного дослідження. 

3. Методи збору соціологічної інформації (опитування), аналіз документів і 

спостереження і експеримент в соціології. 

4. Прогнозування соціальних явищ і процесів, якісні методи соціологічного 

дослідження. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

“соціальні стосунки”, “соціальне життя суспільства”, “рівень життя”, “стиль 

життя”, “якість життя”, “соціальні гарантії”, “соціальний захист”, “соціальна 

політика”, “соціальна сфера”. 

Рекомендована література до Теми 3: 

1. Общая социология: Учебное пособие. Под ред Л.Г. Эфендиева. - М., 

2008. 

2. Бачинин В. Социология. Три курса лекций студентам-юристам. – Х., 

2003. 

3. Соціологія. Підручник. За ред. Проф. В.Г. Городяненко. - 3-тє вид., 

перероблене доповнене. - К., 2008. 

4. Докаш В.І., Ципко С.Ю, Яремчук С.С. Соціологія. – Чернівці, 2011. 

5. Волков  Ю.Г. Социология. – М., 2010. 

 

 

ТЕМА 7. Соціологія молоді у аспекті соціальних конфліктів 

Семінарське заняття № 2 – 2 год. 

План 

1. Молодь у соціальній структурі суспільства, основні соціологічні поняття і 

категорії. 

2. Загальна характеристика основних етапів розвитку вітчизняної соціології 

молоді з 20 років до сьогодення. 

3. Проблеми сучасної молоді України. 

4. Ціннісний світ сучасної молоді України. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

“молодіжна культура”, “молодь”, “молодіжна політика”, “молодіжна державна 

політика”, “молодіжна соціальні проблеми”, “студентство”, “трудова 

адаптація”, “ціннісні орієнтації”, “демографічне покоління”, “антропологічне 

покоління”, “історичне покоління”, “хронологічне покоління”, “символічне 

покоління”. 
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Рекомендована література до Теми 7: 

1. Соціологія. Підручник. За ред. Проф. В.Г. Городяненко. - 3-тє вид., 

перероблене доповнене. - К., 2008. 

2. Підлісний М.М., Шубін В.І. Молодь як об’єкт соціологічного аналізу: 

монографія. – Дніпропетровськ:  ДДФА, 2011. - 270 с. 

3. Чупров В. И., Зубок Ю. А. Социология Молодѐжи. М.,2011. 

4. Ісаєва В. Українське суспільство на шляху перетворення. – К., 2004. 

5. Соціологія молоді : навч. посібник. К. Ю. Богомаз, І.І. Мачуліна, Л.М. 

Сорокіна. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2011 – 355 с. 

6. Студент ХХІ века: социальный портрет на фоне общественных 

трансформаций : монография ; под общ. ред  д.ист.н. В.И. Астаховой. – 

Харьков, Издательство. НУА,2010. – 401 с.  

7. Социология молодежи. Энциклопедический словарь / авторы-

составители Ю.А. Зубок, В.И.Чупров. – Москва, Аcademia, 2008.- 606 с. 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

здобувачів вищої освіти на практичних (семінарських) заняттях 

 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання з соціології та застосування соціологічних знань у правоохоронній 

діяльності, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні 

сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, передбачені 

планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття продемонстрована 

стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 

практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 

ґрунтується на глибокому знанні соціологічних засад юридичної діяльності та  

практики їх застосування у правоохоронній діяльності. 

4 

Теоретичні питання з основ соціології та застосування соціологічних знань у 

правоохоронній діяльності, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в 

основному сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом 

заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. 

Під час заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, 

розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних 

питань переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та 

правозастосовної практики. 

3 

Теоретичні питання застосування соціологічних знань у правоохоронній діяльності, 

винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та вміння мають 

поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та закріплення; 

навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані 

з помилками. 

2 

Теоретичні питання застосування соціологічних знань у правоохоронній діяльності, 

винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять істотного 

характеру; практичні навички та вміння використання психологічних знань 

сформовані недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних 

завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Здобувач вищої освіти не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 

матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, з 

соціології що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє 

відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

 


