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Опис дисципліни

Вивчення дисципліни «Міждисциплінарні дослідження в соціальній сфері» уможливлює
формування у магістрантів методологічних знань для здійснення інтегрованого підходу до
досліджень соціальної реальності на міждисциплінарному рівні, їхньої здатності комплексно
вирішувати проблеми соціальної сфери.
Структура курсу
Години
(лек. / сем.)

Тема

Результати навчання

4/4

Тема 1. Процес
наукового дослідження,
його характеристика та
етапи проведення

Готовність до наукового пошуку; здатність
володіти методологією і методами наукового
пошуку; визначення мети, завдань, стратегії
науково дослідної діяльності; генерування
нових ідей

Тести,
питання

4/4

Тема 2. Класифікація
наукових досліджень в
соціальній сфері.
дослідження.

Здатність
до
критичного
оцінювання
соціальних наслідків політики у сфері прав
людини, соціальної інклюзії та сталого
розвитку суспільства.

Тести

4/4

Тема 3. Основні базові
принципи методології
міждисциплінарного
дослідження в
соціальній сфері.

Здатність
до
узагальнення
результатів
власних
наукових
досліджень
та
їх
оприлюднення у формі наукових звітів (тез,
статей, доповідей тощо).

Тести,
питання

4/ 4

Тема 4. Методологія
проектування

Здатність
втілення

Тести,
питання

до

розроблення, апробації
соціальних
проектів

Завдання

та
і

1

міждисциплінарного
наукового дослідження.

технологій;здатність доводити знання
власні висновки до фахівців та нефахівців.

та

4/4

Тема 5. Відбір та
класифікація
міждисциплінарних
методів в соціальній
сфері.

Здатність до застосування методів наукового
пізнання; проведення науково-дослідної
діяльності; розробка та впровадження
дослідницьких проектів; проведення
дисциплінарних та міждисциплінарних
досліджень в соціальній сфері

Тести,
питання

4/4

Тема 6. Технологія
проведення
міждисциплінарних
досліджень в
соціальній сфері

Здатність аналізувати інформацію з різних
джерел; професійно володіти основними
методами, способами і засобами набуття,
зберігання, обробки інформації; ефективно
використовувати мультимедійні технології

Тести,
питання
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Політика оцінювання
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із
дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність
плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%.
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних
девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування
(наприклад, програма Kahoot).
● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за
яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування)
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.
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Оцінювання
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:
Види оцінювання

% від остаточної оцінки

Опитування під час занять – усно

10

Модуль 1 (теми 1-3) – обговорення кейсів

20

Модуль 2 (теми 4-5) – розв’язки задач

20

Ессе (теми 6-7) – індивідуальна письмова робота

10

Екзамен (теми 1-7) – тести, завдання, кейси

40

Шкала оцінювання студентів:
Бали

Зміст

A

90-100

відмінно

B

85-89

добре

C

75-84

добре

D

65-74

задовільно

E

60-64

достатньо

FX

35-59

незадовільно з можливістю повторного складання

F

1-34

незадовільно з обов’язковим повторним курсом

ECTS
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