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1. Теми семінарських занять 

 

 

ТЕМА 2. Соціальна структура суспільства та соціальна стратифікація 

Семінарське заняття № 2 – 2 год. 

План 

1. Суспільство як соціальна система,соціальна структура суспільства. 

2. Соціальний статус особи. 

3. Проблеми соціальної стратифікації. 

4. Проблеми соціальної мобільності. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

“суспільство”, “спільнота”, “соціальний статус”, “стратифікація”, “соціальна 

структура”, “соціальна мобільність”, “маргінальність”, “соціальні прошарки”, 

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

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

політика”, “соціальна сфера”,“соціальні інститути”, “соціальне 

функціонування”, “дисфункції соціальних інститутів”, “втрата 

деперсоналізації”, “сім’я”, “шлюб”, “право”, “освіта”. 

 

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 

Семінарське заняття № 3 – 2 год. 

План 

1. Соціальна взаємодія та соціальні відносини. 

2. Сутність та функції соціальної політики. 

3. Проблеми соціальної справедливості. 

4. Соціальні гарантії та соціальний захист. 

 

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: [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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2. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

студентів на семінарських заняттях 

Б
А

Л
И

 
ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, 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 методологій та категорій. 

4 

Теоретичні питання, 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.  

3 

Теоретичні питання, 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, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у 

знаннях не носять істотного характеру; практичні навички та вміння 

сформовані недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі 

з виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого 

усунення. 

1 

Студент не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 

матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює 

терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає змістовні 

помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, необхідними 

для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

  

 


