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Заочна - - 30 

Залік 

(захист 

курсової) 

 

 

 

 

Анотація навчальної 

дисципліни 

 

Курсова робота з навчальної дисципліни «Соціологія комунікації за 

умови конфлікту» готується студентами протягом одного семестру, паралельно 

з вивченням курсу.  Курсова робота належить до циклу загальної підготовки, її  

статус – обов’язкова. На її підготовку планується 30 годин самостійної роботи 

(1 кредит ЄКТС). Студенти мають продемонструвати уміння визначити 

актуальність теми, її об’єкт та предмет, формулювати мету роботи, поставити 

та вирішити ряд завдань, продемонструвавши при цьому вміння роботи з 

науковими джерелами, вміння створення презентацій результатів дослідження. 

В ході роботи студенти спираються на знання та уміння, отримані з курсів 

загальної соціології, методології та методів соціологічних досліджень. Тему 

курсової роботи студенти обирають з переліку тем, які представлені 

викладачем, а також можуть запропонувати власну тему, узгодивши її з 

викладачем. 

 

 

 

Перелік тем 

 

1. Соціологія комунікації: ідейно-теоретичні витоки. 

2. Основні моделі соціальної комунікації. 

3. Комунікативний процес за умови конфлікту: елементи, 

характеристики. 

4. Кіно як вид соціальної комунікації за умови конфлікту. 

5. Віртуалізація соціальних відносин як прояв конфліктності. 

6. Г.Ласуелл: вплив на розвиток соціальної комунікації. 

7. Техногенна та антропогенна цивілізація: компаративний аналіз. 

8.  Сімейна медіація у комунікації за умови конфлікту. 

9. Потенціал шкільної медіації у врегулюванні конфліктів. 

10. Роль медіації у врегулюванні соціально-політичних конфліктів. 

11.  Роль особистості у ефективних процесах примирення. 

12.  Потенціал усномовної комунікації за умови конфлікту. 

13.  Потенціал письмовомовної комунікації за умови конфлікту. 

14.  Феномени невербальної комунікації. 

15.  Гендерна невербальна семіотика у соціальній комунікації. 

16.  Роль ідей М.Маклюена у розгортанні соціокомунікативних ідей. 

17.  Сімейні конфлікти та методи їх діагностики і регулювання. 
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18.  Міжкультурна комунікація: проблеми, перспективи розвитку. 

19.  Аудиторія як об'єкт інформаційного впливу. 

20. Роль масової культури у суспільстві. 

21.  Соціально-психологічні ефекти масової комунікації. 

22.  Політична комунікація за умови конфлікту. 

23.  Міфологічна модель соціальної комунікації. 

24.  Ненасильницька комунікація: генеза та сутність. 

25. Діалог як шлях до порозуміння в комунікації за умови конфлікту. 

 

 

Результати навчання, контрольні заходи та терміни виконання оголошуються 

студентам на першому занятті. 

 

Графік виконання курсової роботи 

 

Тиждень 

семестру 
Назва етапу роботи 

Навчальний час 

(год) 

СРС 

2 Отримання теми та завдання 0 

3-5 Підбір та вивчення літератури 7 

6-9 Виконання розділу 1 7 

10-13 Виконання розділу 2 7 

14-15 Виконання розділу 3 7 

16 Подання КР на перевірку 0 

17 Захист КР 2 

 

 

Система 

оцінювання 

 

№ з/п Контрольний захід оцінювання % Ваговий бал 

1. 
Якість виконання курсової 

роботи 

70 70 

2. 
Захист курсової роботи, 

презентація 

30 30 

 Разом 100 100 
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Максимальне значення кредитного модуля з курсової роботи становить 100 

балів; якість виконання курсової роботи – 70 балів, якість захисту курсової 

роботи – 30 балів.  

Курсова робота перевіряється на плагіат. У разі виявлення академічної 

недоброчесності – робота не зараховується, студент до захисту не 

допускається. 

Параметри оцінювання 
Діапазон оцінки, 

балів 

Критерії оцінювання за бальною 

шкалою 

Оцінювання якості 

курсової роботи 
0 - 70 

 

Відповідність змісту 

курсової роботи темі та 

затвердженому плану 

0-15 

0 – зміст жодного з параграфів 

курсової роботи не відповідає 

затвердженому плану 

5 – зміст одного параграфу курсової 

роботи відповідає затвердженому 

плану 

10 – зміст двох параграфів курсової 

роботи відповідає затвердженому 

плану 

15 – зміст усіх параграфів курсової 

роботи відповідає затвердженому 

плану 

Ступінь розкриття 

теоретичних аспектів 

проблеми, обраної для 

дослідження та 

коректність 

використання 

понятійного апарату 

0-15 

0 – понятійний апарат не сформовано; 

теоретичні аспекти проблеми не 

розкриті 

5 – понятійний апарат сформовано, 

але теоретичні аспекти проблеми не 

розкриті 

10 – понятійний апарат сформовано, 

теоретичні аспекти проблеми розкриті 

частково 

15 – понятійний апарат сформовано, 

теоретичні аспекти проблеми розкриті 

Наявність критичних 

співставлень та 

узагальнень різних точок 

зору та підходів до 

постановки та розв’язання 

проблеми 

0-10 

0 – критичні співставлення та 

узагальнення відсутні 

5 – критичні співставлення наявні, але 

узагальнення відсутні або некоректні 

10 – критичні співставлення наявні та 

супроводжені коректними 

узагальненнями 

Ступінь використання 

фактологічного 
0-10 

0 – фактологічний матеріал не 

використаний 
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матеріалу; висвітлення 

особливостей прояву 

та перспектив 

вирішення в контексті 

українських реалій  

5 – залучений фактологічний матеріал, 

але особливості прояву та 

перспективи вирішення в контексті 

українських реалій не висвітлені 

10 – залучений багатий фактологічний 

матеріал, особливості прояву та 

перспективи вирішення в контексті 

українських реалій висвітлені 

Обсяг та адекватність 

використаних при 

написанні роботи 

першоджерел та 

дотримання етики 

посилань 

0-10 

0 – залучені матеріали лише 

навчальних підручників та посібників 

(до 10 джерел), етика посилань не 

дотримана 

5 – залучені матеріали навчальних 

підручників та посібників, 

періодичних видань (11-15 джерел), 

етика посилань дотримана частково 

10 – залучені матеріали навчальних 

підручників та посібників, монографій, 

статистичних збірників та довідників, 

періодичних видань, матеріалів мережі 

Internet (більше 15 джерел), етика 

посилань дотримана 

Відповідність 

оформлення курсової 

роботи встановленим 

вимогам 

0-10 

0 – текст курсової роботи оформлено з 

суттєвими порушеннями встановлених 

вимог 

5 - текст курсової роботи оформлено з 

незначними порушеннями 

встановлених вимог 

10 - текст курсової роботи оформлено 

у відповідності до встановлених вимог 

Оцінювання захисту 

курсової роботи 
0 – 30 

 

Вміння чітко,  стисло, 

логічно викласти 

основні результати 

дослідження 

0-15 

0 – студент неспроможний чітко та 

стисло викласти основні результати 

дослідження 

5 – студент невпорядковано викладає 

основні результати дослідження 

10 – студент спроможний частково 

чітко та стисло викласти основні 

результати дослідження 

15 - студент спроможний чітко, стисло 

та логічно викласти основні 

результати дослідження 

Повнота, глибина, 

обґрунтованість 
0-15 

0 – студент неспроможний надати 

відповіді на поставлені питання 
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відповідей на питання 5 – студент надає неповні, поверхові, 

необґрунтовані відповіді на поставлені 

питання 

10 – студент надає недостатньо повні, 

глибокі, відповіді на поставлені 

питання 

 

  

15 – студент надає повні, глибокі, 

обґрунтовані відповіді на поставлені 

питання 

 

 

Структура презентації на захист 

Слайд 1 – назва теми, прізвище та  ім’я студента 

Слайд 2 – обґрунтування актуальності теми 

Слайд 3 – мета, об’єкт, предмет 

Слайд 4 – завдання 

Слайд 5 – структура роботи  

Слайд 6-10 – результати виконання завдань 

Слайд 11 – висновки 

 

Переведення значення рейтингових оцінок з курсової роботи в ECTS та 

традиційні оцінки для  виставлення їх до відомості та залікової книжки 

здійснюється відповідно до табл.1. 

Табл.1. 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Традиційна оцінка 

95 - 100 відмінно 

85 - 94 дуже добре 

75 - 84 добре 

65 - 74 задовільно 

60 - 64 достатньо 
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Менш ніж 60 незадовільно 

  

Навчальні 

ресурси 

1. http://www.socio-journal.kpi.kiev.ua/ – Вісник КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

Соціологія. Політологія. Право. 

2. http://i-soc.com.ua/journal/content.php – Социология: теория, методы, маркетинг.  

3. http://www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України імені В.І. 

Вернадського. 

4. https://www.coursera.org/ Coursera – Масові відкриті он-лайн курси  

5. https://prometheus.org.ua/.  – Найкращі онлайн -курси України та світу 

 

 

Семестрова атестація 

студентів 

 

Обов’язкова умова допуску до захисту 

курсової роботи 
Критерій 

1 
Текст та електронна версія, перевірена 

викладачем, файли з даними що 

аналізувалися 

Вимоги до курсової роботи 

2 Презентація до захисту Вимоги до презентації 

      

 

 

Політика навчальної 

дисципліни 

Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали 

Заохочувальні бали Штрафні бали 

Критерій 
Ваговий 

бал 
Критерій 

Ваговий 

бал 

Участь у конференції /  

публікація тез за темою 

курсової роботи 

5 балів 

За кожний тиждень 

затримки із поданням 

розділів курсової 

– 2 

бал  

  

Публікація наукової 

статті за темою 

курсової роботи 

10 балів   

http://www.socio-journal.kpi.kiev.ua/
https://www.coursera.org/
https://prometheus.org.ua/
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Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання 

Студенти мають можливість підняти будь-яке питання, яке стосується 

процедури контрольних заходів та очікувати, що воно буде розглянуто згідно із 

наперед визначеними процедурами. Для оскарження контрольних заходів 

студент має подати заяву, у якій має бути вказана причина оскарження, 

наведені факти упередженості викладача. Викладач повинен обговорити дану 

заяву зі студентом особисто на консультації. В разі відсутності порозуміння 

щодо результату контрольного заходу, формується комісія з викладачів 

кафедри, яка оцінює процедуру проведення контрольного заходу та претензії 

студента. Комісія може вирішити провести контрольний захід повторно, або 

відхилити заяву. Рішення комісії є остаточним та оскарженню не підлягає. 

 

Академічна доброчесність 

Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу 

честі Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Детальніше: 

https://kpi.ua/code. 

 

 

Норми етичної поведінки 

Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу 

честі Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Детальніше: 

https://kpi.ua/code.  

 

 

Матриця відповідності результатів навчання, освітніх компонентів, 

методів навчання та оцінювання 

 

ПО3 Курсова робота з Соціології комунікації за умови конфлікту 

Програмні результати навчання Методи 

навчання 

Форми оцінювання 

ЗН 4 Знання загальної, 

галузевих та спеціальних 

соціологічних теорій 

(теорія соціальної 

Консультації Захист курсової 

роботи 
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комунікації) та принципів 

їх практичного втілення. 

ЗН 8 Знання особливостей 

комунікації з зовнішнім 

середовищем та всередині 

соціальної групи; 

принципів та механізмів 

налагодження ефективної 

комунікації. 

Консультації Захист курсової 

роботи 

УМ7 Володіти методиками 

представлення і захисту 

своїх дослідницьких 

результатів 

Консультації Захист курсової 

роботи 

УМ 8 Аналізувати соціальні 

процеси, вивчати 

громадську думку, 

критично оцінювати 

інформацію 

Консультації Захист курсової 

роботи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


