
 

 

Затверджено Вченою Радою ОНУ 

 імені І.І. Мечникова  

 від “20”грудня 20 16 р. № 4 

 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І.І. МЕЧНИКОВА 
(повне найменування вищого навчального закладу) 

 

Кафедра соціальної роботи 

 

           “ЗАТВЕРДЖУЮ” 

                                                             Проректор з науково-педагогічної роботи 

 

                                                                                            

_____________________                                  
                                                                                       (П.І.Б.) 

“______”  _________________     2020   р. 

  

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

 

СОЦІАЛЬНІ ЗМІНИ_ТА СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА  

(назва навчальної дисципліни) 

 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

 

Спеціальність  231 Соціальна робота 

 

Факультет психології та соціальної роботи 
                           (назва інституту, факультету) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021



 

 

 

Робоча програма складена на основі навчальної програми з дисципліни 

«Соціальні зміни та соціальний розвиток суспільства».  
 (назва навчальної дисципліни)                                      

 

 

Розробники: Смокова Л.С. доцент кафедри соціальної роботи, к.психол.наук,  

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної роботи  

Протокол № 1 від.  “27” серпня     2020 р. 

 

Завідувач кафедри                   __________________    (Гладченко С.) 
                                                       (підпис)                                                         (прізвище та ініціали)          

 

Схвалено навчально-методичною комісією (НМК)  ФПСР 

Протокол № __1__  від  “28__”___08__2020___ року        

 

  

Голова НМК           _________________                      Кременчуцька М. К. 
                                         (підпис)                                                               (прізвище та ініціали)          

 

 

Переглянуто та затверджено на засіданні кафедри 

_______________________________________ 

 

Протокол № ___ від.  “____”________________20__ р. 

 

Завідувач кафедри                      _________________ (__________________) 

                                                              (підпис)              (прізвище та ініціали)                         

 

 

Переглянуто та затверджено на засіданні кафедри 

_______________________________________ 

 

Протокол № ___ від.  “____”________________20__ р. 

 

Завідувач кафедри                      _________________ (__________________) 

                                                              (підпис)              (прізвище та ініціали)                         

 



2 

 

  

               

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Загальна кількість: 

кредитів  –  3 

 

годин –  90 

 

залікових модулів –  

 

змістових модулів –  

 

 ІНДЗ* – ___________ 
           (вид завдання) 

Галузь знань 

23 Соціальна робота 
(шифр і назва) 

 

Спеціальність  

231 Соціальна робота 
 (код і назва) 

 

 

Спеціалізації: 

____________________ 
(назва) 

 

Рівень вищої освіти: 
 
 

магістр 

Нормативна / за вибором 

(ВНЗ/студента) 

 

Рік підготовки: 

2-й -й 

Семестр 

3-й -й 

Лекції 

12 год.  год. 

Практичні, семінарські 

14 год.  год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

64 год.  год. 

у т.ч. ІНДЗ*: -            год. 

Форма підсумкового 

контролю:  

іспит 

 

 

* – за наявності 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета навчальної дисципліни «Соціальні зміни та соціальний 

розвиток суспільства» як освітнього компоненту циклу загальної 

підготовки є ознайомлення здобувачів освіти з дослідженнями соціальних 

змін як аспекту загальної динаміки суспільства, що створює у часі якісно 

різні стани соціальної взаємодії на рівні соціальних систем, соціальної 

стратифікації, соціальних інститутів, соціальних організацій, тощо. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є зміни в тих чи інших 

сферах суспільства, які призводять до якісно нового стану соціальної 

взаємодії, соціальної структури суспільства. 

Завдання дисципліни: засвоєння методологічних засад змін 

суспільства, змісту актуальних концепцій соціального розвитку, 

впровадження змін, реалізації реформ; формування компетентностей щодо 

визначення та використання основних елементів соціологічної теорії при 

реформуванні суспільства, осмислення процесів трансформації українського 

суспільства. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

ЗК 02. Здатність розробляти і управляти проектами 

СК 02. Здатність до  виявлення  соціально  значимих проблем  і  

факторів  досягнення  соціального благополуччя різних груп населення. 

СК 03. Здатність професійно діагностувати, прогнозувати, проектувати 

та моделювати соціальні ситуації.  

СК 12. Здатність до критичного оцінювання соціальних наслідків 

політики у сфері прав людини, соціальної інклюзії та сталого розвитку 

суспільства. 
СК 15. Здатність розробляти на високому рівні стратегічні концепції та 

проекти, оцінювати їх якість та ефективність, здійснювати керівництво їх 

реалізацією, апробації та втілення соціальних проектів і технологій. 

СК 18. Здатність до використання професійно-профільованих знань у 

забезпеченні посередництва між різними суспільними та державними структурами 

та клієнтами. 

СК 19. Здатність до аналітичного осмислення вітчизняних та зарубіжних 

досягнень науки і практики у сфері професійної діяльності соціального працівника, 

з метою збагачення та використання передового професійного досвіду. 

 

  Програмні результати навчання. 

 ПРН 1.Розв’язувати складні задачі і проблеми, що потребують оновлення й 

інтеграції знань в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог  

ПРН 4.Показувати глибинне знання та системне розуміння теоретичних 

концепцій, як із галузі соціальної роботи, так і з інших галузей соціогуманітарних 

наук 

ПРН 10.Аналізувати соціальний та індивідуальний контекст проблем особи, 

сім’ї, соціальної групи, громади, формулювати мету і завдання соціальної роботи, 
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планувати втручання в складних і непередбачуваних обставинах відповідно до 

цінностей соціальної роботи  

ПРН 12.Оцінювати соціальні наслідки політики у сфері прав людини, 

соціальної інклюзії та сталого розвитку суспільства, розробляти рекомендації 

стосовно удосконалення нормативно-правового забезпечення соціальної роботи 

ПРН 19.Розробляти, апробувати та втілювати соціальні проекти і технології  

ПРН 22. Використовувати професійно-профільовані знання у забезпеченні 

посередництва між різними суспільними та державними структурами та клієнтами. 

ПРН 23. Аналізувати та осмислювати вітчизняні та зарубіжні досягнення 

науки і практики у сфері професійної діяльності соціального працівника, з метою 

збагачення та використання передового професійного досвіду. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Загальнометодологічні аспекти теорії соціальних змін (2 

год.) 

Сутність і зміст теорії соціальних змін як галузі соціологічної науки. 

Характеристика передумов появи теорії соціальних змін. Предмет та об’єкт 

теорії соціальних змін. Методи вивчення соціальних змін. Взаємозв’язок 

теорії соціальних змін з іншими спеціальними соціологічними теоріями. 

Основні  проблеми теорії соціальних змін і напрями її розвитку. Роль теорії 

соціальних змін у суспільстві. Структура навчальної дисципліни “Теорія 

соціальних змін” та її роль у системі професійної підготовки фахівця.  

 

Тема 2. Теорія соціальних змін як основа теорії розвитку  (1 год.)  

Поняття зміни як різниці між станами соціальної системи в деякий 

момент часу і станом цієї системи в інший момент часу. Форми соціальних 

змін: зміна, процес, розвиток, прогрес. Вимоги до соціальних змін: 

реалістичність, наповненість наукою, технологічність, ресурсна 

забезпеченість, гуманістичність, цілераціональність, громадянська підтримка. 

Основні проблеми соціальних змін: направленість, масштаб, ризики, 

позитивні та негативні наслідки, управління змінами, ставлення людей до 

них, часова характеристика,  передбачення змін і наслідків. Теорія розвитку 

та її соціологічна складова. Основні підходи, моделі та проблеми теорії 

соціального розвитку. Співвідношення теорії соціальних змін і теорії 

соціального розвитку. Поняття прогресу та регресу. Прогрес та його критерії. 

 

Тема 3. Основні теоретико-методологічні підходи осмислення 

соціальних змін  (1 год.) 

Соціально-економічні умови становлення та розвитку класичної 

соціології. Особливості соціальних змін епохи становлення та розвитку 

індустріального суспільства, розвитку демократії та тоталітаризму. 

Загальна характеристика теорії систем. Категоріальний апарат теорії 

систем. Система та її характеристики, склад, структура, організація, функції 

системи. Система та навколишнє середовище. Функціонування системи: 
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внутрішні та зовнішні функції системи.  Розвиток систем, основні етапи 

життя системи. Системні закони та їх використання у процесах соціальних 

змін. Розуміння соціальних змін з позиції теорії систем. Вплив соціальних 

змін на систему, проблема адаптації системи до змін. Соціальні зміни в 

системі як зміни структури, функцій. Проблеми та механізми оновлення 

системи. Гальмування та підтримка процесів оновлення системи. Поняття 

синергетики, її об’єкт і предмет.  Характеристика основних понять 

синергетики: поняття кризи, хаосу, нелінійних процесів і перехідних станів, 

точка біфуркації, аттрактору.  Основні положення синергетики та її 

евристичні можливості. 

 

Тема 4. Просторово-часовий аспект соціальних змін (2 год.) 

Поняття соціального простору, його основні характеристики. 

Соціальний простір як середовище та засада соціальних змін. Поняття 

соціального, астрономічного, фізичного та психологічного часу. Проблемне 

поле соціального часу: ефективне використання часового ресурсу як 

особливого типу ресурсів; управління часом; своєчасне формування 

відповідей на виклики часу; ідентифікація і виявлення відповідності духу 

часу; пошук та використання символів часу. Характеристика соціального 

часу в поставторитарному суспільстві. Роль соціального часу в реалізації 

соціальних змін. Детермінація майбутнім як рушійна сила соціальних змін. 

Небезпека домінування традиціоналізму у суспільстві. 

 

Тема 5. Структура, етапи та механізми соціальних змін (1 год.) 

Джерела та руйшійні сили соціальних змін. Структурно-генетичні 

аспекти соціальних змін. Причини соціальних змін: культура, конфлікти, ідеї, 

демографія, потреби та інтереси. Структура змін: структури системи, 

функцій системи, кордонів системи, навколишнього середовища. 

Характеристика основних етапів соціальних змін. Механізми соціальних 

змін. Ресурсне забезпечення соціальних змін. Розуміння змін з позиції 

суб’єкт-об’єктного підходу. Суб’єкти соціальних змін: людина, спільнота, 

держава, суспільство. Роль особистості в історії. Зростання можливостей 

людини в соціальних змінах та проблема відповідальності за свої дії. 

 

Тема 6. Ціннісний аспект соціальних змін (2 год.) 

Поняття культури, її впливу на соціальні зміни. Поняття цінностей як 

об’єктів та явищ суспільного життя, що дорогі людині, забезпечують сенс її 

буття. Цінність — це форма суспільного буття, особливе суспільне 

відношення, завдяки якому потреби та інтереси людини переносяться у світ 

предметів, духовних явищ, додаючи їм певних соціальних властивостей, не 

пов’язаних безпосередньо з їх утилітарним призначенням. Класифікація 

цінностей: сенсові, що забезпечують сенс буття, вітальні — демократичні 

(права та свободи людини), цінності міжособистісної комунікації, 

партикулярні (патріотизм, віра в Бога). Функції цінностей у суспільстві та 
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стосовно індивіда: сенсоутворювальна, критеріальна, орієнтаційна, 

соціалізаторська, оцінювання зразка, цілепокладання, комунікативна, 

інтеграційна, конфліктна, прогностична. Ціннісні процеси сучасного 

пострадянського суспільства: ускладнення виробництва і накопичення 

духовних цінностей, розвиток загальнолюдських цінностей, переоцінка 

цінностей, ціннісні інновації, ціннісна криза та аномія, ціннісній хаос 

зростання стороннього впливу, ціннісне запізнення, ціннісна дифузія 

ускладнення ціннісної трансмісії, наявність прихованих ціннісних 

конфліктів. Роль цінностей у соціальних змінах. Проблема ціннісної 

діагностики. Ціннісно-культурні  фактори, зміст і наслідки соціальних змін. 

 

Тема 7. Травми, ціна та майбутнє соціальних змін  (2 год.) 

Наслідки соціальних змін. Ціна соціальних змін і реформ. Позитивні та 

негативні наслідки. Концепція травм соціальних змін П. Штомпки. Сутність, 

причини, рівні та генеалогія культурної травми. Культурна дезорієнтація та 

дезорганізація. Травматичні процеси. Проблема подолання травм соціальних 

змін, колективні та індивідуальні стратегії. Травматологічний дискурс 

сучасного українського суспільства. Майбутнє соціального розвитку. 

Методологічні підходи визначення ціни реформ. Концепція “шокової 

терапії” та її недоліки. Аналіз травматичних аспектів сучасного розвитку 

України. Майбутнє соціальних змін: візуалізація, глобалізація. 

 

Тема 8. Управління соціальними змінами (1 год.) 

Поняття управління соціальними змінами. Необхідність, можливість та 

обмеження управління соціальними змінами. Концепція сталого розвитку та 

її транскрипції. Теоретичні засади управління соціальним розвитком. 

Аспекти управління соціальним розвитком: суб’єкт-об’єктний, діяльнісний, 

просторовий, часовий, інституційний, ресурсний. Сутність, моделі, 

механізми інституційних змін. Стратегічне планування, організація, 

мотивація, підтримка соціальних змін. Комунікація та PR як засоби 

забезпечення соціальних змін. Соціальне партнерство та публічність 

управління. Основні проблеми управління соціальним розвитком 

поставторитарного суспільства. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьог

о  

у тому числі усьо

го  

у тому числі 
л п лаб. інд. с. 

р. 

л п лаб. інд. с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Тема 1. 

Загальнометодологічні 

аспекти теорії 

соціальних змін 

3 2 1   8       

Тема 2. Теорія 

соціальних змін як 

основа теорії розвитку  

3 1 2   8       

Тема 3. Основні 

теоретико-

методологічні підходи 

осмислення 

соціальних змін 

3 1 2   8       

Тема 4. Просторово-

часовий аспект 

соціальних змін 

4 2 2   8       

Тема 5. Структура, 

етапи та механізми 

соціальних змін 

3 1 2   8       

Тема 6. Ціннісний 

аспект соціальних 

змін 

4 2 2   8       

Тема 7. Травми, ціна 

та майбутнє 

соціальних змін 

3 2 1   8       

Тема 8. Управління 

соціальними змінами 
3 1 2   8       

Разом за змістовим 

модулем 1 

26 12 14   64       

ІНДЗ   - -  -   - - -  

Усього годин 26 12 14   64       

 

5. Теми семінарських занять 
Не передбачено навчальним планом. 

 

6. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Основні теоретико-методологічні підходи осмислення 

соціальних змін 

1 
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2.  Фактори та механізми соціальних змін 2 

3.  Гуманітарна сфера України, її сучасний стан і тенденції 

розвитку 

2 

4.  Класифікація соціальних змі 2 

5.  Еволюція і революція.  Їх роль у соціальному розвитку 2 

6.  Трансформації, модернізації та реформи 2 

7.  Глобалізація та її вплив на національне суспільство 2 

8.  Системне моделювання соціальних процесів. 1 

Усього годин  14 

 

7. Теми лабораторних занять 
Не передбачено навчальним планом. 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

...   

 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Загальнометодологічні аспекти теорії соціальних змін 8 

2 Тема 2. Теорія соціальних змін як основа теорії розвитку  8 

3 Тема 3. Основні теоретико-методологічні підходи осмислення 

соціальних змін 
8 

4 Тема 4. Просторово-часовий аспект соціальних змін 8 

5 Тема 5. Структура, етапи та механізми соціальних змін 8 

6 Тема 6. Ціннісний аспект соціальних змін 8 

7 Тема 7. Травми, ціна та майбутнє соціальних змін 8 

8 Тема 8. Управління соціальними змінами 8 

 Разом  64 

            До самостійної роботи відноситься: 

[1] – підготовка до лекцій, практичних занять; 

[2] – написання рефератів, ессе; а саме: 

Реферати з даної дисципліни студенти готують за власним вибором, 

обов’язково не менш одного відповідно до графіку проведення практичних 

занять з відповідної теми. Оформлення реферату відповідно до вимог щодо 

написання письмових робіт. Реферат повинен містити план, вступ, основні 

питання, висновки, список літератури. Об’єм реферату - залежно обраної 

теми, але не більш 10 сторінок.  Захист реферату  відбувається на практичних 

(семінарських) заняттях відповідної теми. Після захисту реферату, він 

здається викладачу для остаточної оцінки. 

Підготувати доповідь або реферат на тему: 

1. Теорія соціальних змін: предмет, об’єкт дослідження.  
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2. Сутність і зміст теорії соціальних змін як галузі соціологічної 

науки.  

3. Завдання та функції теорії соціальних змін. 

4. Основні  проблеми теорії соціальних змін і напрями її розвитку.  

5. Характеристика основних категорій теорії соціальних змін.  

6. Характеристика основних видів соціальних змін.  

7. Джерела та рушійні сили соціальних змін.  

8. Виникнення та розвиток теорії соціальних змін.  

9. Ціннісні процеси пострадянського суспільства. 

10. Ціннісні та етичні аспекти соціальних змін. 

11. Теорія соціальних змін як наукова дисципліна, зв’язок її з іншими 

науками. 

12. Класична соціологія про соціальні зміни. 

13. Зміни у сучасному суспільстві під впливом глобальних процесів. 

14. Характеристика концепцій модернізації. 

15. Демократичні реформи та їх проблеми. 

16. Соціальні зміни і теорія систем. 

17. Соціальне реформування та його особливості в Україні. 

18. Концепція ноосфери В. І. Вернадського як філософська основа 

практики соціальних змін. 

19. Глобалізація та її вплив на національне суспільство.  

20. Джерела, складові та проблеми модернізації.   

21. Характеристика соціологічних теорій модернізації. 

22. Концепція соціальних змін П. Штопки. 

23. Концепція сталого розвитку сучасного суспільства. 

24. Характеристика теорій революції. 

25. Марксистсько-ленінська концепція революції та її наслідки в 

суспільстві. 

26. Характеристика різноманіття  соціальних змін. 

27. Формування ноосфери: сутність і проблеми. 

28. Модернізація України в аспекті європейської інтеграції. 

29. Теорія та практика модернізації. 

30. Соціальні зміни з позиції концепції ноосфери В. І. Вернадського. 

31. Просторово-часові  характеристики соціальних змін. 

32. Механізми соціальних змін. 

33. Основні проблеми соціальних змін у сучасному українському 

суспільстві. 

34. Проблема управління соціальними змінами. 

35. Глобалізація та її вплив на розвиток національного суспільства. 

36. Синергетика та її евристичні можливості. 

37. Наслідки і травми соціальних змін. 

38. Філософія постмодернізму та соціальні зміни.  

39. Теоретичні засади управління соціальним розвитком. 

40. Проблеми сучасного прогресу. 
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9. Індивідуальні завдання 

Не передбачено 

10. Методи навчання 

Кожен з навчальних блоків містить систему лекційно-практичних 

занять при застосуванні відповідного контролю отриманих знань.   

1. Лекційні заняття (опорний конспект лекцій).  

2. Практичні заняття (обговорення проблемних питань; дискусії;  

ситуаційні вправи; реферати; тестові завдання).  

При навчанні та вивченні дисципліни застосовуються словесні (розповідь-

пояснення, бесіда, лекція), наочні (ілюстрація, демонстрація) та практичні 

(проведення розрахунків) методи. Окрім цього, застосовуються методи 

активного навчання: розгорнута бесіда, доповідь, дискусія, «мозковий штурм», 

захист проектів, парна робота, вирішення проблемних завдань, конференція 

тощо.   

 
11. Методи контролю 

При вивченні дисципліни застосовується поточний та підсумковий 

контроль. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських 

занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента з певних тем 

навчальної програми, а також виконання конкретних індивідуальних завдань. 

Під час вивчення даної дисципліни використовуються такі форми поточного 

контролю:  

- опитування, діалоговий режим роботи;  

- участь у дискусіях на семінарських заняттях; 

- контрольно-реферативні письмові роботи;  

- перевірка конспектування першоджерел та літератури;  

- розв’язання тестових та контрольних завдань. 

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання 

після закінчення вивчення дисципліни за робочим навчальним планом.  

Семестровий контроль проводиться у формі іспиту. 

 

12. Питання для підсумкового контролю 

1. Теорія соціальних змін: предмет, об’єкт дослідження. 

2. Сутність і зміст теорії соціальних змін як галузі соціологічної науки. 

3. Завдання та функції теорії соціальних змін. 

4. Основні проблеми теорії соціальних змін і напрями її розвитку. 

5. Характеристика основних категорій теорії соціальних змін. 

6. Характеристика основних видів соціальних змін. 

7. Джерела та рушійні сили соціальних змін. 

8. Виникнення та розвиток теорії соціальних змін. 

9. Ціннісні та етичні аспекти соціальних змін. 

10. Класична соціологія про соціальні зміни. 
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11. Зміни у сучасному суспільстві під впливом глобальних процесів. 

12. Характеристика концепцій модернізації. 

13. Демократичні реформи та їх проблеми. 

14. Соціальні зміни і теорія систем. 

15. Соціальне реформування та його особливості в Україні. 

16. Глобалізація та її вплив на національне суспільство. 

17. Джерела, складові та проблеми модернізації. 

18. Концепція сталого розвитку сучасного суспільства. 

19. Характеристика теорій революції. 

20. Характеристика різноманіття соціальних змін. 

21. Модернізація України в аспекті європейської інтеграції. 

22. Теорія та практика модернізації. 

23. Просторово-часові характеристики соціальних змін. 

24. Механізми соціальних змін. 

25. Основні проблеми соціальних змін у сучасному українському 

суспільстві. 

26. Проблема управління соціальними змінами. 

27. Наслідки і травми соціальних змін. 

28. Філософія постмодернізму та соціальні зміни. 

29. Теоретичні засади управління соціальним розвитком. 

30. Проблеми сучасного прогресу. 

13. Розподіл балів, які отримують студенти 

Критерії оцінювання реферату:  

1. Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та 

визначення методів дослідження. 1,5 бала 

2. Складання плану. 0,5 бала  

3. Виклад фактів, ідей, результатів досліджень в логічній послідовності. 

Аналіз сучасного стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій 

подальшого розвитку даного питання. 3 бали  

4. Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції 

щодо розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження. 3 бали 

5. Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних 

елементів роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна частина, висновки, 

наявність графічних зображень, список використаних джерел). 2 бала  

Разом 10 балів 

Виступ з аналізуванням першоджерел не більше –  5 б. 

Виступ, презентація не більше – 5 б. 

Доповнення не більше –  2 б. 

Поставлені запитання  – 1 б. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 



12 

 

  

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
85-89 В 

добре  
75-84 С 

70-74 D 
задовільно  

60-69 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

14. Методичне забезпечення 

1. Робоча програма навчальної дисципліни.  

2. Конспект лекцій з дисципліни.  

3. Презентації з тем лекцій. 

4. Плани практичних занять. 

5. Завдання для підсумкового контролю знань.  

 

15. Рекомендована література 

Основна 

 

1. Балинська О. М., Гуменюк Л. Й. Основи соціології права (для 

працівників органів внутрішніх справ): навч. посіб. / за заг. ред. М. М. 

Цимбалюка. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 

2013. 412 с. 

2. Грабовська І. М. Трансформація українського соціуму: 

філософськосвітоглядний аналіз : монографія. Київ: «Київський 

університет», 2013. 511 с.  

3. Грищук В. К. Соціальна відповідальність : навч. посіб. Львів: 

Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. 152 с. 

4. Діагностика соціального розвитку регіону : наук. розробка / авт. 

кол. : З.В.Балабаєва, С.В.Овчаренко, І.Л.Розколотько та ін. - К. : НАДУ, 2010. 

- 37 с. 

5. Єлагін В.П. Соціальна політика. Теоретико-методологічні та 

концептуальні підходи : підручник / В.П.Єлагін. - Х. : Магістр, 2010. - 399 с. 

6. Кондратик Л. Й., Ліщук-Торчинська Т. П. Практикум з історії 

соціології. Ч. 1; Протосоціологія : навч. посіб. для студ. вищ.навч. закл. 

Луцьк: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 

2014. 180 с.  

7. Кондратик Л. Й., Ліщук-Торчинська Т. П. Практикум з історії 

соціології. Ч. 1; Протосоціологія : навч. посіб. для студ. вищ.навч. закл. 

Луцьк: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 

2014. 180 с.  
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8. Лесечко М.Д. Соціальний капітал: теорія і практика : монографія 

/ М.Д.Лесечко, О.Г.Сидорчук. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. - 218 с  

9. Лукашевич М.П., Туленков М.В.Спеціальні та галузеві 

соціологічні теорії:Навч.посібник.2-е вид., доп. і випр. -К.: МАУП, 2004.- 219 

с.  

10. Михальченко Н. И. Украинское общество: трансформация, 

модернизация или лимитроф Европы? — К.: Ин-т социологии НАНУ, 2001. 

11. Підвищення рівня адресності програм соціальної допомоги в 

Україні. Дослідження Світового банку. - К. : Світовий банк, 2010. 107 с  

12. Проблеми і перспективи України: аналітичні матеріали / За заг. 

ред. В. М. Князева, Ю. П. Сурміна, Л. Г. Штики; Кол. авт.: В. Д. Бакуменко, 

Н. В. Грицяк, О. П. Губа, С. О. Зайцев та ін. — К.: Вид-во НАДУ, 2005. 194 с. 

13. Публічне управління: теорія та практика : зб. наук. праць 

Асоціації д-рів наук з держ. упр. Вип. 1. - Х. : ДокНаукДержУпр, 2010. 175 с.  

14. Решетніченко А.В. Управління соціальним розвитком. 

Монографія. – Д.:АМСУ 2006. - 515 с. 

15. Ровинский Р. Е. Саморганизация как фактор направленного 
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