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ВСТУП
«Соціологія» - одна із спеціальних прикладних дисциплін у
підготовці бакалаврів. Цю дисципліну вивчають студенти, оволодівши
знаннями з таких дисциплін, як «Філософія», «Політологія»,
«Політекономія» тощо. Вона, у свою чергу, є основою для вивчення
дисциплін:
«Соціальний
захист
працівника»,
«Психологія
особистості». Такий взаємозв'язок зазначених дисциплін дає змогу
студентам закріпити вже здобуті знання й поглибити свою професійну
підготовку як майбутніх фахівців з економіки підприємства.
Мета курсу – формування системи знань про основні поняття
соціології, історію її становлення у світі та в Україні; усвідомлення
сутності соціального життя та соціальної культури суспільства,
опанування методики сучасного соціологічного аналізу суспільних
відносин.
Завдання курсу
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
знати і цілісно уявляти специфіку, об'єкт і предмет
соціологічного знання, категорії та закони соціології, структуру
соціології; функції соціології; історію зарубіжної і вітчизняної
соціології, перспективи її подальшого розвитку;
знати і розуміти методологію і методику соціологічного
дослідження.
уміти складати програми соціологічних досліджень і
контролювати їх виконання; на основі проведених досліджень
розробляти рекомендації щодо удосконалення форм організації праці,
її поділу умов праці на підприємствах.
заповнювати (складати) будь-які форми звітності;
забезпечувати достовірність їх даних і використовувати останні
для прийняття відповідних управлінських рішень.
Індивідуальна робота є складовою частиною у вивченні
дисципліни «Соціологія».
Мета роботи:
– закріпити теоретичні знання студентів;
– виробити у студентів уміння використовувати бібліографічні
описи, наукові видання, публікації, публіцистичні джерела, методичні
рекомендації, нормативні акти тощо для складання відповідних форм
звітності соціологічних досліджень;
– виробити у студентів навички критичної оцінки існуючої
практики соціологічних досліджень.
Індивідуальна робота складається з теоретичної частини.
Теоретична частина виконується за наведеною тематикою.
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1. ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ РОБІТ
1. Передісторія і соціально-філософські передумови виникнення
соціології.
2. Позитивістська соціологія О. Конта.
3. Органічна теорія суспільства Г. Спенсера.
4. Соціологічні погляди Е. Дюркгейма.
5. «Розуміюча» соціологія М. Вебера.
6. Соціологічна теорія марксизму.
7. Соціологічна думка в Україні та в Росії.
8. Соціальні взаємодії і соціальні відносини.
9. Соціальні статуси.
10. Соціальна роль як динамічний аспект соціального статусу.
11. Соціально-територіальні спільності.
12. Соціально-етнічні спільності.
13. Основні напрямки сучасної соціології.
14. Соціологічне поняття культури.
15. Основні елементи культури.
16. Форми і різновиди культури.
17. Культура як чинник соціальних змін.
18. Взаємодія культури, політики, економіки.
19. Сім'я як соціальна група і соціальний інститут.
20. Громадянське суспільство і держава
21. Громадська думка як інститут громадянського суспільства.
22. Соціальні зміни. Реформи і революції.
23. Сучасні тенденції розвитку міжнародних відносин.
24. Концепції глобалізації і новий світовий порядок.
25. Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення.
2. ВИБІР ТЕМИ ІНИДВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ
Кожен студент вибирає одну тему із наведеного переліку
відповідно до його порядкового номера у списку академічної групи.
3. НАПИСАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ
Після вибору теми необхідно підібрати літературні джерела,
приблизно 7-10, опрацювати їх і скласти зміст (план) роботи.
Загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 25 сторінок
машинописного тексту формату А-4, надрукованого через 2 інтервали.
Сторінки роботи нумеруються, титульний лист (додаток 1) є
першою сторінкою контрольної роботи (номер на титулом листі не
ставиться), на другій сторінці надається зміст (план) роботи, усі
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ілюстрації та таблиці повинні бути пронумеровані.
У тексті слід давати посилання на джерела, які подані у списку
літератури. Посилання на джерела слід зазначати порядковим
номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними
дужками, наприклад «…у працях [1; 2-4]…».
Коли в тексті роботи необхідно зробити посилання на конкретні
сторінки або сторінку відповідного джерела, слід зазначати
порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома
квадратними дужками та зазначенням сторінок, або сторінці,
наприклад «…у праці І.І. Фокіна [1, с. 3-4]…».
Посилання на ілюстрації роботи вказуються порядковим
номером ілюстрації, наприклад. «рис. 1».
На всі таблиці роботи повинні бути посилання у тексті, при
цьому слово «таблиця» в тексті пишуть скорочено, наприклад: «…у
табл. 1».
У повторних посиланнях на ілюстрації та таблиці треба
вказувати скорочено слово «дивись», наприклад: «див. табл. 1».
Загальні вимоги до цитування такі:
а) текст цитати починається та закінчується лапками і
наводиться в тій граматичній формі,в якій він поданий у джерелі, із
збереженням особливостей авторського написання;
б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення
авторського тексту. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні
допускається та позначається трьома крапками. Вони ставляться у
будь-якому місці цитати (на початку, всередині, наприкінці);
в) кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням на
джерело;
г) при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших
авторів своїми словами), що дає значну економію тексту, слід бути
гранично точним у викладенні думок автора, коректним щодо
оцінювання його результатів і давати відповідні посилання на
джерело.
Список використаних джерел – елемент бібліографічного
апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел і
розміщується після висновків всієї роботи.
Джерела можна розміщувати одним із таких способів: у порядку
появи посилань у тексті; в алфавітному порядку прізвищ перших
авторів або заголовків; у хронологічному порядку.
Відомості про джерела, включені до списку, необхідно давати
відповідно до вимог міжнародних і державного стандартів з
обов'язковим наведенням назв праць. Зокрема потрібну інформацію
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щодо згаданих вимог можна отримати з таких стандартів: ГОСТ 7.184 «СИБИД. Библиографическое описание документа. Общие
требования и правила составления», ДСТУ 3582-97 «Інформація та
документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному
описі. Загальні вимоги та правила», ГОСТ 7.12-93 «СИБИД.
Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке.
Общие требования и правила».
Робота повинна бути виконана самостійно, без копіювання
тексту підручника або посібника. Зміст роботи повинен відображати
тематику запропонованих завдань вказаного варіанту.
Робота надсилається до університету, не пізніше ніж за 10 днів
до початку екзаменаційної сесії, перевіряється та оцінюється за
результатами захисту. Уразі, якщо індивідуальна робота виконана не в
своєму варіанті, вона не зараховується та повертається студентові на
доробку.
Оцінка «зараховано» є допуском до іспиту з відповідної
дисципліни.
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