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Освітня 

програма 

Рівень вищої 

освіти 

Форма 

навчання 

Курс 

вивчення 

Семестр 

вивчення 

Кількість 

кредитів 

Освітньо-

професійна 

програма 

підготовки 
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ступеня 
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факультеті 

психології, 

політології та 

соціології 

Національно-

го 
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«Одеська 

юридична 

академія» в 
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05 «Соціальні 

та поведінкові 

науки» за 

спеціальністю 

054 
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(магістерський) 
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Короткий 

опис 

навчальної 

дисципліни 

Вивчення дисципліни націлено на ознайомлення майбутніх фахівців з 

існуючими теоретико-методологічними підходами до дослідження 

соціальних змін, представниками та змістом теорій соціальних змін в 

історії соціологічної думки та сучасності; з теоріями глобалізації, 

трансформації, модернізації суспільства тощо. 

 

Мета 

навчальної 

дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Соціологічні теорії 

соціальних змін» є формування знання щодо основних концептуальних 

поглядів на соціальні зміни та навичок їх застосування при аналізі 

соціальних трансформацій у сучасній Україні. 

 

Мова 

викладання 
Українська 

 

 

Навчальне 

навантаження 
Лекції, 

год. 

Практичні заняття, 

год. 

Самостійна 

робота, год. 

Обсяг, 

кредити 

ЄКТС 

Денна форма 22 22 46 3/ 90 

Результати 

навчання 

 

Символ 

ПРН 

 

Після успішного завершення курсу 

цієї навчальної здобувач вищої 

освіти буде: 

 

Методи викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

досягнення ПРН 

ПРН 01 

ПРН 05 

 

Знати зміст основних категорій 

соціології соціальних змін та вміти 

інтерпретувати тексти (матеріали 

досліджень) провідних 

представників соціологічної теорії 

Лекції, практичні 

заняття, самостійне 

навчання 

 

Поточне оцінювання 

ПРН 05 

ПРН 11 

Розвити здатність творчої 

інтерпретації основних понять, 

логіки аргументації та використання 

категорій у вивчені соціальних змін  

Лекції, практичні 

заняття, самостійне 

навчання. 

Поточне оцінювання 

ПРН 01 

ПРН 03 

ПРН 09 

ПРН 11 

ПРН 14 

Вміти виявляти, аналізувати та 

інтерпретувати тенденції соціо-

культурних змін в сучасному 

українському суспільстві 

Лекції, практичні 

заняття, самостійне 

навчання. 

 

Поточне оцінювання 

ПРН 01 

ПРН 03 

ПРН 05 

ПРН 09 

ПРН 13 

Оцінювати результати порівняльних 

досліджень тенденцій розвитку 

українського суспільства з 

відповідними тенденціями в 

Лекції, практичні 

заняття, самостійне 

навчання. 

Поточне оцінювання 



ПРН 14 світовому суспільстві 

ПРН 01 

ПРН 09 

ПРН 11 

ПРН 14 

 

Вміти  робити соціологічний аналіз 

інновацій в соціальній, економічній, 

політичній та культурній сферах 

життєдіяльності суспільства 

Лекції, практичні 

заняття, самостійне 

навчання. 

 

Поточне оцінювання 

 
Зміст 

навчання 

Тема за п/п 
Назва теми 

Посилання 

на ПРН 

модуля 

Л/ПЗ/СРЗ, год.  

(денна ф/н) 

Тема 1 Поняття, сутність та форми 

соціальних змін 

ПРН 01 

ПРН 05 

 

2/2/4 

Тема 2 

Загальнотеоретичні підходи 

дослідження соціальних змін 

ПРН 01 

ПРН 05 

 

2/2/4 

Тема 3 

Соціальні зміни та соціальні 

процеси 

ПРН 01 

ПРН 05 

ПРН 09 

 

2/2/4 

 Тема 4 Класична соціологічна 

традиція дослідження 

соціальних змін  

ПРН 01 

ПРН 05 

 

2/2/4 

Тема 5 
Процеси модернізації та їх 

соціологічне осмислення 

ПРН 01 

ПРН 03 

ПРН 05 

ПРН 09 

2/2/4 

Тема 6 Альтернативні теорії 

соціальних змін. Сучасна 

критика теорії розвитку 

ПРН 01 

ПРН 03 

ПРН 05 

ПРН 09 

2/2/4 

Тема 7 
Діяльнісний підхід до 

проблеми соціальних змін 

ПРН 01 

ПРН 03 

ПРН 05 

ПРН 09 

2/2/4 

Тема 8 
Історична соціологія в 

дослідженні соціальних змін 

ПРН 01 

ПРН 03 

ПРН 05 

ПРН 09 

2/2/4 

Тема 9 Суспільні рухи як фактор 

змін 

ПРН 01 

ПРН 03 

ПРН 05 

2/2/4 



ПРН 09 

Тема 10 
Революції як форма 

соціальних змін 

ПРН 01 

ПРН 03 

ПРН 05 

ПРН 09 

2/2/4 

Тема 11 Основні тенденції змін  в 

українському суспільстві ПРН 01 

ПРН 03 

ПРН 05 

ПРН 09 

ПРН 11 

ПРН 14 

2/2/6 

 

Список 

основної 

літератури 

1. Соціальні виміри суспільства. - Вип. 10(21). - К.: 2018, - 380 с. 

2. Соціологічне метатеоретизування: історія та сучасність / За заг. 

ред. В. Резніка. – Київ: Інститут соціології  НАН України, 2019. – 506 

с. 

3. Соціологія модерну та модернізації / П. В. Кутуєв, А. В. 

Багінський, О. І. Василець [та ін.]. –  Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 

2019. – 355 с. – Назва з екрана. –[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/13289 

4. Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Випуск 6 

(20) / Головні редактори д.екон.н. В.М.Ворона, д.соціол.н. 

М.О.Шульга. – Київ : Інститут соціології НАН України, 2018. – 526 с. 
 

Інформаційні ресурси: 

 

1. Соціологічна асоціація України http://www.sau.kiev.ua/ 

2. Сайт Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. 

Ф. Кураса НАН України. URL: http://www.ipiend.gov.ua/  

3. Сайт Інституту соціології НАНУ http://www.i-

soc.com.ua/institute/ 

4. Сайт Українського незалежного центру політичних досліджень. 

URL: http://www.ucipr.kiev.ua/  

5. Сайт Українського центру політичного менеджменту. URL: 

http://www.politik.org.ua/ 

6. American Sociological Association http://www.asanet.org/ 

7. European Sociological Association 

http://www.europeansociology.org/ 

International Sociological Association http://www.isa-sociology.org/ 
 

Дотримання вимог 

академічної 

доброчесності 

Відповідно до Закону України “Про освіту” академічна 

доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених 

законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього 

процесу під час навчання, викладання та провадження наукової 

(творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів 

навчання та/або наукових (творчих) досягнень. 

Дотримання академічної доброчесності передбачає: 

самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з 

https://i-soc.com.ua/assets/files/socvimirsysp/maket-2018-socvimiri_last.pdf
https://i-soc.com.ua/assets/files/monitoring/monitoring-2018statti.pdf
https://i-soc.com.ua/assets/files/monitoring/monitoring-2018statti.pdf
http://www.sau.kiev.ua/
http://www.i-soc.com.ua/institute/
http://www.i-soc.com.ua/institute/
http://www.asanet.org/
http://www.europeansociology.org/
http://www.isa-sociology.org/


особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з 

урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

розробок, тверджень, відомостей; 

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні 

права; 

надання достовірної інформації про результати власної 

навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики 

досліджень і джерела інформації. 

Основні засади дотримання академічної доброчесності в НУ 

“ОЮА” визначено у Положенні про дотримання академічної 

доброчесності в НУ "ОЮА" https://www.onua.edu.ua/ua/doc-

education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-

dobrochesnosti-v-nu-oyua 

 
Оцінювання 

Вид оцінювання % 

Поточний контроль, разом, у т.ч.: 50 

 доповіді та повідомлення на практичних заняттях 25 

 виконання письмових індивідуальних завдань, 

рефератів, контрольних робіт 
15 

 опитування на практичних заняттях 10 

Підсумковий контроль, разом, у т.ч.: 50 

 письмова компонента 25 

 усна компонента 25 

 

Шкала оцінювання 

Оцінка Бали Опис 

A 90-100 Відмінно 

B 82-89 Добре 

C 75-81 Добре 

D 67-74 Задовільно 

E 60-66 Задовільно (достатньо) 

Fx 35-59 Незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 Незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 

https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua


Вимоги викладача: 

вимоги до 

відвідування занять 

Регулярне відвідування лекційних та практичних занять, самостійна 

робота та опрацювання рекомендованої літератури, завдань і 

матеріалів.  

Користування електронними пристроями (телефони, планшетні ПК 

тощо) під час аудиторної роботи дозволяється лише із дозволу 

викладача та у відповідних до навчального курсу цілях. Поведінка в 

аудиторії повинна відповідати загальним вимогам ділової та 

академічної етики. 

 


