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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Успішне засвоєння курсу філософії вимагає систематичної самостійної 

роботи та активного ставлення студентів до опанування питань і завдань, що 

виносяться на такий вид освоєння матеріалу. Проблема якості підвищення 

професійної підготовки фахівця займає домінуюче положення серед завдань 

вищої школи, оскільки постійно змінюються економічні та соціальні умови, 

які вимагають відповідних методик і технологій, які б дозволили досягати 

високої якості спеціаліста при менших витратах часу. Самостійна підготовка 

студента – це різноманітні форми діяльності студентів з освоєння різних 

проблем філософського пізнання, у тому числі, в галузі філософії науки та 

філософії права. 

Самостійна  робота  студентів  повинна  допомагати  їм більш повно 

оволодіти предметом курсу, розширити  їхню ерудицію,  сформувати  

навички  науково-дослідницької  роботи.  З цією  метою  при  організації  

самостійної  роботи  студентів  слід органічно  поєднувати  ті  види  роботи,  

які  вимагають  уваги  та пильності, з тими, які стимулюють творчій пошук та 

мислення. І  це  дозволить  усебічно  підготувати  студента  до  самостійної 

праці.  Результатом  самостійної  роботи  має  стати  формування якісно 

нового рівня наукової підготовки студента, вміння вільно орієнтуватися в 

системі.  

Мета самостійної та індивідуальної роботи – формувати науковий 

світогляд і діалектичну культуру творчого мислення студентів, розвивати 

критичність самосвідомості, виробляти вміння аргументовано доводити свою 

думку у письмовому вигляді, прищеплювати навички формулювання 

громадянської позиції, навчити застосовувати загальні філософські принципи 

до аналізу суспільних явищ і даних спеціальних наук. Самостійна та 

індивідуальна робота мають різні форми: написання реферативних есе, 

виконання творчих завдань, виконання персональних завдань, отриманих від 

викладача, інколи виконання тестових завдань, підготовка наукових 

доповідей на конференції тощо. Оскільки в освітньому процесі розвиваються 

не тільки пізнавальні здібності, але і формуються стійка навчально-

професійна мотивація, соціальні та професійно-значущі якості, то побудова 

самостійної та індивідуальної роботи здійснюється з урахуванням таких 

вимог: 

– діалогічна робота з першоджерелами; 

– надання студенту необхідного простору, свободи для вибору і 

прийняття самостійних рішень; 

– діяльнісно-творчий характер навчання; 
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– спрямованість на підтримку індивідуального розвитку, суб’єктивних 

знань і досвіду. 

Для самостійної роботи необхідно самостійне вивчення першоджерел, 

навчальної, довідкової та науково-критичної літератури, зазначеної в планах. 

При виборі літератури слід орієнтуватися на більш нові видання, крім того, 

підібрана література повинна відображати різні точки зору на досліджуваний 

питання, щоб виключити метафізичне засвоєння матеріалу. 

Одним з видів самостійної роботи, що сприяє розкриттю творчої 

індивідуальності студента, може служити робота над реферативним есе як 

видом його навчально-дослідницької діяльності в процесі підготовки до 

модульного контролю або іспиту з теоретичного курсу. Підготовка планів-

конспектів питань, винесених на самостійне вивчення, реферативних есе, 

схем та таблиць за обраною проблематикою передбачає підбір літератури (не 

менше трьох джерел). Текст повинен містити посилання на використовувану 

літературу. Середній обсяг письмових робіт визначається студентом 

самостійно виходячи з змістовного наповнення питання. При підготовці 

даної роботи використання одних лише підручників і довідкових посібників 

заборонено. Рівень попередньої самостійної роботи  демонструє також 

готовність студента до семінарського заняття, знайомство з лекційним і 

навчальним матеріалом з даної теми. 

Питання для самоконтролю дозволять студенту адекватно визначити 

рівень засвоєння матеріалу і вкажуть теми або деякі аспекти питань, які 

вимагають більш ретельної підготовки. 

В окремих випадках викладачем може бути застосоване контрольне 

тестування для діагностики рівня самостійності виконаної роботи і 

охоплювати  як окремі розділи і теми курсу, так і програму навчальної 

дисципліни в цілому. Вони виступають як об’єктивна форма контролю та 

оцінки знання, заснованого на обов’язковому мінімумі вимог. Розуміння 

тесту як інструменту стандартизованої процедури проведення і заздалегідь 

спроектованої технології обробки та аналізу результатів дозволяє виділити 

наступні підтвердження його ефективності при оцінці викладачем роботи 

студента: 

– якість та об’єктивність оцінювання, яка досягається в результаті 

процедури проведення тестування та перевірки показників якості в цілому. 

– стандартизована форма оцінки, використовувана у вищому 

навчальному закладі, дозволяє співвіднести рівень досягнень студента з 

дисципліни в цілому і по окремих її розділах. 

– кожна письмова відповідь на завдання самостійної або індивідуальної 

роботи оцінюється на основі його зіставлення із заздалегідь закладеної 
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шкалою, виключаючи дублювання відповідей студентів. Студенти 

перебувають у рівних умовах, до них пред’являються однакові вимоги. 

– студент протягом навчання виконує завдання, що охоплює всі теми і 

розділи курсу. 

– оцінка ґрунтується на обов’язковому мінімумі вимог до знань, умінь і 

навичок студентів. 

Самостійна робота передбачає питання для вивчення та 

конспектування, володіння списком основних термінів до кожної теми, теми 

рефератівних есе, завдання по складанню таблиць і схем, питання для 

самоперевірки. Особливо слід приділити увагу виконанню завдань, 

спрямованих на формування загальнокультурних компетенцій, які визначені 

вимогами з підготовки бакалавра. 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Основною метою самостійної роботи є засвоєння певних знань, умінь, 

навичок, закріплення та систематизація набутих знань, їхнє застосування за 

вирішення практичних завдань та виконання творчих робіт, виявлення 

прогалин у системі знань із предмета. Самостійна робота дає можливість 

студенту працювати без поспіху, не боячись негативної оцінки товаришів чи 

викладача, а також обирати оптимальний темп роботи та умови її виконання.  

Зміст самостійної роботи над конкретною навчальною дисципліною 

визначається робочою навчальною програмою дисципліни та 

рекомендаціями викладача.  

Самостійна робота над навчальною дисципліною зазвичай включає:  

 опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;  

 вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного 

опрацювання;  

 поглиблене вивчення літератури на задану тему та пошук додаткової 

інформації;  

 підготовка до виступу на семінарських заняттях та підготовка до 

практичних (лабораторних) занять;  

 систематизацію вивченого матеріалу перед іспитом. 

 

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА 

 

Індивідуальна робота студентів є невід’ємною частиною навчальної 

дисципліни «Філософія» та запроваджена відповідно до вимог організації 

навчального процесу в кредитно-модульній системі.  
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Завдання індивідуальної роботи полягає у поглибленні власних уявлень 

про окремі теоретичні аспекти філософських проблем, її поняття, предмет, 

метод і систему, принципи філософії, уявленням про суб’єкт-об’єктні 

відносини в процесі пізнання, основні суспільні інститути й закономірності 

їх розвитку. Виконання індивідуальної роботи дає можливість закріпити та 

покращати теоретичні знання, набуті в процесі вивчення окремих тем курсу, 

навчитися самостійно працювати з різними інформаційними джерелами, 

інтерпретувати матеріали періодичної літератури, аналізувати наукову 

літературу, отримати навики дослідницької роботи. Індивідуальна робота 

виконується студентами самостійно у позааудиторний час.  

До індивідуальної роботи належать творчі й індивідуальні навчально-дослідні 

завдання:  

 підготовка реферативних матеріалів на актуальні теми з елементами 

наукового дослідження та презентація власних досліджень до олімпіад, 

конференцій;  

 написання есе;  

 розробка моделей, явищ і процесів;  

 анотація опрацьованої додаткової літератури з елементами науково-

дослідної роботи;  

 розробка тестових завдань;  

 порівняльна характеристика вивчених явищ, процесів тощо;  

 опрацювання та підготовку огляду опублікованих у фахових та інших 

виданнях статей;  

 переклад іноземних джерел встановленої тематики;  

 підготовка та оформлення схем, таблиць тощо;  

 інструктивно-методичні матеріали до роботи у мультимедійному 

режимі; 

 написання конкурсних наукових робіт, статей, тез доповідей, наукові 

переклади;  

 в окремих випадках анотації до відеофільмів, переглянутих за 

рекомендаціями викладача;  

 збір інформації та ознайомлення із зарубіжним досвідом, що стосується 

певної навчальної проблеми. 

 

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО САМОСТІЙНОЇ ТА 

ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

Перелік видів самостійної роботи доводиться до відома студентів на 

семінарських заняттях. Види самостійної та індивідуальної роботи студентів, 
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а також завдання для її виконання містяться у Робочій навчальній програмі з 

дисципліни «Філософія» (розділи 6 та 7). Під час встановлення підсумкової 

оцінки знань вищі бали отримують саме ті студенти, які ретельно і на 

якісному рівні виконують запропоновані види самостійної роботи та 

індивідуальної роботи, виявляють цікавість до творчої: проявляють 

активність у виборі тем, їх опануванні, звертаються за консультаціями, 

проявляють зацікавленість у при виборі теми для написання доповіді чи 

наукової роботи, пошуку  та опрацюванні літератури  з  теми дослідження.  

Необхідно  відзначити, що самостійна робота студентів є важливим 

елементом їх навчання в цілому. Головна мета цієї галузі роботи постає в 

необхідності  закріплення студентом матеріалу, який він здобув у 

навчальному закладі, та його систематизації. Наведений нижче перелік форм 

для самостійної роботи студентів є орієнтовним і, з  іншого  боку,  включає  

до  себе  найбільш  змістовні форми  самостійної  роботи. У  межах  

навчального  курсу  викладач, як правило, я в кості обов’язкових пропонує 

студентам такі основні види самостійної та індивідуальної роботи:  

1. Складання конспектів тем, що виносяться на самостійне вивчення, 

самостійність ведення конспекту;  

2. Вивчення монографічної та іншої наукової літератури з філософської 

проблематики з метою укладання схем або таблиць з окремих питань; 

3. Написання коротких реферативних есе з окремих питань тем, що 

містяться у Програмі навчальної дисципліни;  

4. Оформлення та розкриття окремих питань у вигляді схем або 

таблиць, мультимедійних презентацій тощо; 

5. Участь у роботі студентського наукового гуртка; 

6. Підготовка тез доповідей на наукові конференції; 

7. Написання конкурсних наукових робіт.  

Нижче наведені рекомендації щодо здійснення окремих видів 

самостійної та індивідуальної роботи. 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ СКЛАДАННЯ РЕФЕРАТИВНИХ ЕСЕ 

  

Літературу викладач пропонує студенту виходячи з особистих 

схильностей студента та відповідно до тем навчальної програми. Література  

повинна  одночасно  цікавити студента,  бути  актуальною  та  сприяти  

формуванню  цілісного уявлення стосовно обраної теми.  

До  реферування  можуть  пропонуватись  як  окремі  наукові статті, 

так і частини монографічних чи інших наукових робіт, які мають завершений 

змістовний характер.  
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Для  реферування  доцільно  запровадити  таку  послідовність.  

По-перше,  визначити  головну  проблему  тієї  праці,  яка реферується 

(як  правило,  вона  безпосередньо  пов’язана  із  назвою).  Студент  повинен  

принаймні  для  себе  сформулювати те основне питання, на яке прагне 

знайти відповідь автор роботи, що є об’єктом анотування.  

По-друге, зрозуміти, які завдання ставить собі автор задля  розкриття  

поставленої  проблеми.  З  цією  метою  доцільно спрямувати увагу студента 

насамперед на зміст, де, як правило, чітко видно структуру роботи, а, отже, і 

поставлені автором завдання.  

По-третє,  визначити,  що  стало  поштовхом  для  автора при 

написанні праці, яка анотується. Як правило, це може бути відповідь на 

позицію іншого автора, яка є об’єктом критики, відсутність чітких 

систематизованих уявлень стосовно досліджуваної проблеми (так звана 

«теоретична актуальність»). Також це може бути певна ситуація, яка виникла 

у суспільстві та потребує  невідкладного  осмислення (так  звана «практична 

актуальність»).  

По-четверте,  анотуючи  літературу,  студент  повинен простежити хід 

авторських міркувань, визначити послідовність і  логіку  викладення 

матеріалу,  відтворивши  її  в  анотації. Слід спрямувати увагу на методи 

дослідження, на які спирається автор, та визначити  їх роль  і місце для 

досягнення поставленої у роботі мети.  

По-п’яте, обов’язково повинно бути  зазначено, до  яких результатів 

приходить автор у досліджуваній праці, які висновки він робить. При цьому 

слід звернути увагу на те, щоб ці висновки були викладені в анотації чітко, 

стисло, послідовно, щоб можна було простежити зв’язок між авторською 

аргументацією та підсумками роботи.  

Насамкінець, при реферуванні доцільно вказати, які перспективи  

подальших  розвідок  існують  у  даному  напрямі,  які питання  автор  

залишає  невирішеними  чи  недостатньо  з’ясованими.  

До  оформлення реферування  висуваються усі вимоги як до 

стандартного реферату, окрім тих, які за формою роботи не можуть бути 

втілені (перелік літератури тощо). План наводиться за бажанням студента. 

Обсяг роботи не має бути надлишковим, досить якщо він не перевищуватиме 

близько п’яти сторінок тексту на розкриття одного питання .   

За бажанням студента робота може бути  здана в електронному варіанті 

(вимоги до цього варіанту такі, як і до оформлення електронної форми 

реферату). 

 

УЧАСТЬ У РОБОТІ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА 
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Студентський  науковий  гурток  формується  його керівником в ході 

вивчення курсу «Філософія». Запис бажаючих проводиться  на  кафедрі  

філософії.  Засідання  гуртка  відбуваються згідно графіка, який 

затверджується кафедрою на початку навчадьного року і оприлюднюється на 

стенді кафедри моціально-гуманітарних дисциплін. Більш точну 

періодичність визначає керівник гуртка.  

Робота  гуртка  складається  з  вивчення,  дослідження  та обговорення 

членами гуртка сучасної  і класичної філософської літератури.  Обговорення  

відбувається  шляхом  доповідей  та дискусії за темами цих доповідей.  

За  роботу  у  гуртку  керівник  виставляє  студенту  бали, які 

повідомляє до початку сесії екзаменатору студента. Студенти-члени гуртка 

розробляють обрану тематику, пропонують шляхи вирішення  наукових  

проблем.  Результатом  роботи  гуртка може бути написання тез, статті, 

доповіді. За результатами  активності  керівник  гуртака або науковий 

кервыник студента виставляє  студенту бали, як за індивідуальну роботу, про 

що до початку сесії повідомляє екзаменатору. 

 

ПІДГОТОВКА ТЕЗ ТА УЧАСТЬ У СТУДЕНТСЬКІЙ НАУКОВІЙ 

КОНФЕРЕНЦІЇ 

  

Щорічно у травні у Дніпропетровському державному університеты 

внутрішніх справ відбувається Всеукраїнська студентська наукова 

конференція, присвячена Дням науки. За результатами конференції як 

підсумок її роботи формується до публікації збірник студентських наукових 

праць. До  участі  у  конференції  залучаються  студенти,  які мають високий 

рівень знань за предметом «Філософія».  

Базисом для підготовки тез виступає раніше проявлена студентом 

цікавість до тієї чи іншої теми курсу, яка відповідає вимогам науковості та 

актуальності. Обсяг тез не повинен перевищувати 2-3 сторінок (точніше 

вказується у повідомленні про проведення конференції) і має охоплювати та 

розкривати обрану студентом тематику.  

При  підготовці  тез  слід  насамперед студенту слуд звернути увагу на 

наступне.  

1)   Обґрунтування  актуальності  обраної  теми.  У  роботі студент 

повинен указати (у межах 1-2 речень), чому обрана тема становить інтерес, у 

чому полягає необхідність її дослідження та розробки.  

2)   Викладення  основного  матеріалу  дослідження.  Студент від 

самого початку повинен привчатися до вимог наукового стилю: чіткості, 
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володіння спеціальною термінологією, логічності та послідовності. Як 

правило, слід починати з постановки  проблеми,  потім  описати  ті  прийоми  

та  способи,  використання яких є доцільним для її вирішення, а після цього 

перейти до  наслідків  їх  застосування (власне  вирішення  поставленої 

проблеми – досягнення мети роботи).  

3)   Висновки. У висновках студент повинен послідовно і ясно викласти 

вирішення поставленої наукової чи філософської проблеми,  яку  він  

сформулював  на  початку  дослідження.  Висновки  повинні  бути  викладені  

у  вигляді  чітких  тверджень,  в яких  відображається  авторська  позиція  з  

розроблюваного  питання. Також наприкінці роботи доцільно вказати 

перспективи подальших наукових розвідок досліджуваного напрямку в 

майбутньому.  

Тези готуються під керівництвом викладача – наукового керівника,  

який  допомагає  студенту.  Після  підготовки  тези здаються  науковому  

керівнику  на  перевірку  та  підпис.  Також готується електронний варіант 

тез.  

Тези  вважаються  допущеними  до  конференції  у  разі  їх перевірки  

та  підпису  наукового  керівника  та  проходження  редагування редакційною 

колегією конференції.   

Бали при участі у конференції як за індивідуальну роботу 

виставляються студенту за умови публікації тез та його особистої участі у 

конференції. 

Студент також має модливість братии участь у інших всеукраїнських 

та міжнародних конференціях – за самостійним вибором або за 

рекомендацією викладача. Процесс підготовки до участі у конференціях 

різного рівня принцуипово не відрізняється.  

Важливою складовою при підготовці наукових робіт є правильність 

оформлення бібліографічних описів. При оформленні бібліографічного 

списку слід вказувати наступні елементи: прізвища та ініціалів автора, назви 

книги, місця і роки її видання, сторінки, з якої взята цитата. Для статей із 

журналів, збірників указують прізвища й ініціали автора, назва статті, потім 

назва журналу чи збірника статей із указівкою року видання і номеру чи 

випуску. Для газетної статті крім назви і року видання вказують також дату. 

 

НАПИСАННЯ КОНКУРСНИХ НАУКОВИХ РОБІТ 

 

Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ  

щорічно проводиться конкурс на кращу наукову роботу курсантів, студентів 

та слухачів університету. Проведення конкурсу регламентується чинним 
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законодавством, наказами та розпорядженнями МВС України, нормативними 

актами Міністерства освіти та науки України, державними програмами 

роботи з обдарованою молоддю. На конкурс представляються завершені 

наукові роботи, виконані індивідуально або колективно (не більше 3 

чоловік).  

Переможцями визнаються наукові роботи, які відповідають сучасним 

досягненням науки, вимогам державних стандартів щодо структури, змісту, 

оформлення наукових робіт. Наукові роботи за своєю тематикою і змістом 

повинні відповідати головним напрямкам розвитку науки, основним 

пріоритетам сучасного суспільства. При визначенні переможців конкурсу 

враховується практична цінність, актуальність, наукова новизна проведених 

досліджень тощо. Основними показниками оцінки поданих матеріалів є: 

 актуальність теми; 

 самостійний підхід до дослідження;  

 наукова новизна теми дослідження; 

 оригінальність роботи; 

 відповідність мети та завдань наукового дослідження одержаним 

результатам і висновкам; 

 відповідність змісту роботи темі; 

 рівень наукового забезпечення виконання роботи; 

 узагальнення досвіду роботи правоохоронних і адміністративних 

органів;  

 можливість практичного використання результатів наукової роботи; 

 повнота виконання і аналізу літературних джерел, нормативних актів; 

 послідовність викладення матеріалу, повнота розкриття теми; 

 обґрунтування авторського підходу до розкриття явища, процесу, що 

вивчається; 

 якість оформлення роботи, мова, стиль та граматичний рівень роботи.  

Наукова робота повинна бути надрукована на одній сторінці аркуша 

білого паперу формату А4 (210х297 мм) шрифтом Times New Roman 

текстового редактора Word розміру 14 пунктів (1,8 мм) з полуторним 

міжрядковим інтервалом. Текст необхідно друкувати, залишаючи поля таких 

розмірів: верхній, нижній — 20 мм, правий — 10 мм, лівий — 30 мм. 

Щільність друкованого тексту повинна бути однаковою. Додатки до 

наукових робіт можуть бути надруковані з використанням шрифту № 12 и 13 

через 1-1,5 інтервали.  Щільність друкованого тексту повинна бути 

однаковою. 

Структурними елементами роботи мають бути: 
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 титульний аркуш; 

 зміст; 

 перелік умовних позначень (за необхідності); 

 вступ; 

 основна частина; 

 висновки; 

 додатки (за необхідності); 

 список використаних джерел. 

Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних 

стандартів з бібліотечної та видавничої справи. 

Найменування структурних елементів роботи «ВСТУП», «РОЗДІЛ», 

«ВИСНОВКИ», «ДОДАТКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» слід 

друкувати великими літерами, основна частина роботи починається з нової 

сторінки, при цьому розділи, підрозділи, пункти друкуються підряд. 

Найменування розділів основної частини друкуються великими літерами. 

Найменування підрозділів, пунктів основної частини друкуються 

прописними літерами. Обсяг наукової роботи  не повинен перевищувати 30 

сторінок тексту на аркушах формату А 4. 

Детальну інформацію щодо оформлення конкурсних наукових робіт 

можна дізнатись у викладача, який ознайомить із «Положенням про 

університетський  конкурс  на кращу наукову роботу курсантів, студентів та 

слухачів».  
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Завдання для самостійної роботи 

 

ТЕМА 1. Соціологія як наука. Методологія та методика емпіричних 

соціологічних досліджень 

Теми рефератів: 
1. Соціологічні погляди М. Вебера. Теорія соціальної дії. 

2. Огюст Конт як засновник соціологічної науки. Позитивізм. 

3. Теорія суспільства Г. Спесера. 

4. Концепція «соціологізму» Е Дюркгейма. 

5. Соціологічні погляди М.П. Драгоманова, М.С. Грушевського. 

 

Рекомендована література до Теми 1: [2.4, 2.5, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14, 

2.17, 2.20, 2.21; 3.1, 3.7, 3.8, 3.10, 3.12, 3.13, 3.20, 3.21, 3.27, 3.32]. 

 

 

ТЕМА 2. Соціальна структура суспільства та соціальна стратифікація 

Теми рефератів: 
1. Специфіка молоді як соціально-демографічної групи. 

2. Основні напрямки демографічної політики в Україні. 

3. Проблеми гендерних відмінностей в суспільстві. 

4. Соціальна дискримінація жінок: сутність та форми. 

5. Проблеми насильства над жінками та шляхи їх подолання. 

 

Рекомендована література до Теми 2: [2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.12, 2.16, 

2.17, 2.18, 2.23, 2.24, 2.25; 3.6, 3.12, 3.15, 3.20, 3.24, 3.25, 3.26]. 

 

 

ТЕМА 3. Соціальні відносини.  

Проблеми соціальної політики і справедливості 

Теми рефератів: 
1. Соціальна нерівність – основа соціальних відносин.  

2. Основні напрямки соціальної політики в Україні. 

3. Проблеми формування середнього класу в українському суспільстві. 

4. Проблема бідності та багатства та криміногенна ситуація з точки зору 

соціології. 

5. Соціальні норми, як основні регулятори соціальної поведінки. 

6. Соціальні санкції. 

 

Рекомендована література до Теми 3: [2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.12, 2.16, 

2.17, 2.18, 2.23, 2.24, 2.25; 3.3, 3.12, 3.15, 3.16, 3.24, 3.25, 3.26, 3.31, 3.35]. 
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ТЕМА 4. Соціальні інститути, соціальні організації та спільноти 

Теми рефератів: 

1. Ефект синергії в соціальній організації. 

2. Теорія бюрократії М. Вебера. 

3. Причини кризи сім`ї в Україні. 

4. Соціальна дискримінація жінок: сутність та форми прояву. 

 

Рекомендована література до Теми 4: [2.4, 2.5, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14, 

2.17, 2.20, 2.21; 3.7, 3.10, 3.12, 3.20, 3.25, 3.32, 3.34]. 

 

ТЕМА 5. Соціальні зміни та соціальні процеси 

Теми рефератів: 
1. Еволюційні та революційні теорії соціального розвитку суспільства. 

2. Інновація та її роль у розвитку сучасного суспільства. 

3. Безробіття як одна із форм соціальних трудових переміщень. 

4. Плинність кадрів: причини та наслідки. 

5. Соціальні та громадські рухи в Україні. 

 

Рекомендована література до Теми 5: [2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.12, 2.16, 

2.17, 2.18, 2.20, 2.22, 2.24, 2.25; 3.7, 3.11, 3.12, 3.15, 3.24, 3.25]. 

 

 

ТЕМА 6. Соціальні конфлікти: генезис та механізм їх регулювання 

Теми рефератів: 

1. Соціальна напруженість та конфлікти в сучасному українському 

суспільстві. 

2. Конфлікти у трудовому колективі. 

3. Взаємозв'язок понять ―насильство‖ і ―конфлікт‖. 

4. Забастовки як форма массового протесту та їх типи. 

5. Специфіка конфліктів в підрозділах МВС. 

 

Рекомендована література до Теми 6: [2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.12, 2.16, 

2.17, 2.18, 2.20, 2.22, 2.24, 2.25; 3.4, 3.7, 3.19, 3.23, 3.30]. 

 

 

ТЕМА 7. Особистість у системі суспільних зв’язків. Особистість та 

суспільство 

Теми рефератів: 
1. Проблеми становлення особистості в сучасних умовах. 

2. Ціннісні орієнтації особистості. 

3. Девіантна та делінквентна поведінка. 
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4. Проблеми гендерної соціалізації. 

 

Рекомендована література до Теми 7: [2.4, 2.5, 2.6, 2.11, 2.12, 2.13, 

2.14, 2.17, 2.20, 2.21, 2.24; 3.3, 3.11, 3.22, 3.26]. 

 

 

ТЕМА 8. Соціологічні аспекти правової діяльності 

Теми рефератів: 
1. Роль права в суспільстві. 

2. Форми впливу суспільства на діяльність міліції. 

3. Форми участі населення в забезпеченні правопорядку та боротьбі із 

злочинністю. 

4. Проблеми, за якими громадяни найчастіше контактують із працівниками 

міліції. 

 

Рекомендована література до Теми 8: [2.8, 2.9, 2.10, 2.14, 2.23; 3.3, 

3.10, 3.18, 3.29, 3.32]. 
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Індивідуальні завдання 

 

ТЕМА 1. Соціологія як наука. Методологія та методика емпіричних 

соціологічних досліджень. 

1. Складіть схему взаємозв’язку соціології з іншими науками. 

2. Дайте порівняльний аналіз основних теоретичних напрямів західної 

соціології XX ст.  

3. Підготуйте реферат «Становлення і розвиток соціологічної думки в 

Україні ХІХ – ХХ ст.». 

 

ТЕМА 2. Соціальна структура суспільства та соціальна стратифікація. 

1. Порівняйте поняття „країна‖, „держава‖, „суспільство‖. 

2. Проаналізуйте соціальні проблеми, повязані з маргінальністю. 

3. Сформулюйте основні проблеми демографічної ситуації в сучасній 

Україні. 

4. Складіть діаграму соціальної структури сучасної України. 

 

ТЕМА 3.  Соціальні відносини. Проблеми соціальної політики і 

справедливості 

1. Підберіть приклади із життя до понять „рівень життя‖, „якість життя‖, 

„спосіб життя‖, „стиль життя‖. 

2. Порівняйте поняття „соціальні гарантії‖, „соціальний захист‖. 

3. Порівняйте основні тенденції в здійсненні соціальної політики в Україні 

та на Заході. 

4. Опишіть систему соціального захисту молодої родини в Україні. 

 

ТЕМА 4. Соціальні інститути, соціальні організації та спільноти. 

1. Доведіть що право є соціальним інститутом. 

2. Розкрийте ознаки, показники та суперечності процесу інституціоналізації. 

3. Підготуйте реферат «Основні напрямки реформи освіти в 

Україні».Сформулюйте, які, на Ваш погляд, існують недоліки вищої 

освіти в системі ОВС. 

 

ТЕМА 5. Соціальні зміни та соціальні процеси. 

1. Проаналізуйте проблеми глобалізації сучасного суспільства. 

2. Підготуйте реферат « Протидія соціальним змінам та їх сприйняттю». 

3. Розкрийте причини неприйняття інновацій суспільством. 

4. Зробіть таблицю « Соціальний ефект інновацій.» 

5. Підготуйте повідомлення «Сутність антиглобалізму та його оцінка». 

 

ТЕМА 6. Соціальні конфлікти: генезис та механізм їх регулювання 

1. Підготуйте реферат «Особливості конфліктів в юридичних організаціях». 

2. Напишіть реферат «Особливості конфліктів в підрозділах МВС». 



 17 

3. Сформулюйте ―тактики‖ вирішення конфліктів у трудових колективах. 

4. Опишіть причини міжособистісних конфліктів у трудових колективах. 

5. Продемонструйте застосування трудового права для вирішення трудових 

конфліктів. 

 

ТЕМА 7.  Особистість у системі суспільних зв’язків. Особистість та 

суспільство  

1. Поясніть відмінності понять «делінквентна» і «девіантна» поведінка. 

2. Поясніть значення проблем десоціалізації та ресоціалізації особистості в 

діяльності працівників міліції. 

3. Підберіть приклади рольових конфліктів. 

4. Підготуйте реферат «Проблеми гендерної соціалізації». 

 

ТЕМА 8. Соціологічні аспекти правої діяльності 

1. Оцініть ефективність діяльності міліції в Україні. 

2. Розкрийте причини, за якими, на Вашу думку, населення уникає 

конфліктів з працівниками ОВС. 

3. Проаналізуйте недоліки соціального положення української міліції. 
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