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Анотація
дисципліни

навчальної

Курсова робота з навчальної дисципліни «Соціологія модерну та
модернізації» є одним з основних видів семестрового контролю підчас
опанування цієї навчальної дисципліни. Курсова робота виконується згідно з
визначеними рекомендаціями та вимогами, у термін, зазначений викладачем.
готується студентом протягом одного семестру, паралельно з вивченням курсу.
Курсова робота відноситься 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,

поставити

та

вирішити

ряд

завдань,

продемонструвати вміння роботи з науковими та статистичними джерелами,
презентувати результати дослідження.
У процесі підготовки, написання та презентації роботи студенти
використовують знання та уміння, отримані під час вивчення матеріалів з
курсів «Історія соціології», «Сучасні соціологічні теорії», «Сучасні теорії миру
та конфліктів», «Політологія», «Соціологічні дослідження соціальних структур,
організацій та управління», «Соціологія громадської думки та мас-медіа» .
Підготовка до написання, написання та захист роботи мають на меті
формування системного та критичного мислення у студентів, їх здатність до
практичного зіставлення найвпливовіших дослідницьких програм/ парадигм,
шкіл модерну та модернізації в соціології. Теоретична компаративістика
суголосна розробці релевантного аналітичного інструментарію теорії модерну
та модернізації в соціології для ленінських та пост ленінських суспільств у їх
порівняльній перспективі, та на матеріалі України зокрема.
Тему курсової роботи студент обирає з переліку тем, які представлено
викладачем, а також може запропонувати власну тему, узгодивши її з
викладачем Студент може писати курсову роботу тільки на погоджену з
викладачем тему. Робиться ґрунтовний аналіз новітньої літератури, авторами
якої є провідні західні дослідники, доводиться спроможність використання
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концептуального конфліктологічного апарату в історичному та теоретичному
аналізі, вивчаються перспективи розвитку модерної світ-системи, взаємодії
модернізації та вестернізації, концепції модернізації, передумови постання
держави, що сприяє розвитку, а також можливості застосування цих концепцій
для

дослідження

суспільної

трансформації

постленінської

України,

розкриваються такі основні питання:
Перелік тем
1. Карл Маркс про модерн та капіталізм.
2. Модернізація за умов капіталізму: марксистська інтерпретація.
3. Раціоналізація як напрям соціальних змін: погляд М. Вебера
4. Типи раціональності, соціальна дія та зміни: погляд М. Вебера
5. Витоки раціонального капіталізму: інтерпретація М. Вебера
6. Типологія капіталізмів М. Вебера: історія та сучасність
7. Типи панування та становлення модерної держави: погляд М. Вебера
8. Т. Парсонс про модерн та модернізацію
9. Дослідницька програма держави, що сприяє розвитку: персоналії
засновників
10.Дослідницька програма держави, що сприяє розвитку: теоретикометодологічні засади.
11.Ленінізм як тип режиму у контексті динаміки модерну.
12.Ленінські режими: стадія трансформації.
13.Ленінські режими: стадія консолідації
14.Ленінські режими: стадія інтеграції
15.Ленінські режими: неотрадиціоналістська дегенерація
16.Ідеологія неолібералізму як програма розвитку та модернізації
17.Держава, як чинник економічного розвитку та соцієтальної модернізації
18.Чинники гегемонії ідеології та практики неолібералізму в сучасному світі.
19.Євроцентризм

у

соціологічному

теоретизуванні

про

модерн

та

модернізацію.
20.Піднесення Східної Азії: досвід Японії.
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21.Піднесення Східної Азії: щасливий шанс «Азійських тигрів» або вислід
політики національних держав
22.Дослідницька програма держави, що сприяє розвитку, та неолібералізм:
порівняння через протиставлення.
23.Схід та Захід у контексті модернізації
24.Модерн та його політичні форми: патримоніалізм та вождизм у
сучасному світі
25.Веберіанство та світ-системний аналіз про походження капіталізму:
порівняльний аналіз
26.Піднесення Заходу: критична оцінка у світлі сучасної соціології модерну
та модернізації
Результати навчання, контрольні заходи та терміни виконання оголошуються
студентам на першому занятті.
Титульний аркуш курсової роботи повинен мати такий зміст: назва
університету; назва факультету; назва кафедри; реєстраційний номер, назва
навчальної дисципліни; тема курсової роботи; прізвище та ім’я студента, курс,
номер академічної групи, науковий керівник, рік.
За титульним аркушем слідує детальний план курсової роботи, в якому
треба виділити вступ, 3 розділи основного змісту, їх підрозділи, висновок,
список використаної літератури. У плані праворуч позначаються номери
сторінок початку кожного питання. Кожен розділ починається з нової сторінки.
Обсяг курсової роботи в залежності від обраної теми може варіюватися
від 25 до 30 сторінок основного тексту (за узгодженням з викладачем). Обсяг
курсової роботи визначається вмінням студента стисло і водночас вичерпно
розкрити тему: показати значення питання, що розглядається, оцінити, як воно
висвітлюється в спеціальній літературі та розв’язується на практиці, зробити
висновки та обґрунтувати власні пропозиції.
Обов’язкова вимога: чітке посилання на джерела інформації. Всі цифри,
факти, теорії, думки вчених, цитати повинні мати посилання у вигляді [2, с.54]
(перша цифра означає номер джерела у наведеному в кінці творчої роботи
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списку літератури, а друга цифра – номер сторінки у цьому джерелі). Бажано
використовувати таблиці, схеми, графіки, діаграми тощо. Список використаної
літератури (не менше 20 джерел) оформляється згідно з діючими правилами.
Якщо інформація взята з мережі інтернет, потрібно, як і для звичайної
літератури, вказати автора, назву статті, а потім навести адресу сайту в
інтернет.
Курсова робота оцінюється за критеріями: логічності плану; повноти й
глибини розкриття теми; наявності ілюстрацій (таблиці, рисунки, схеми тощо);
кількості використаних джерел і чіткості посилань на них; відображення
практичних матеріалів та статистичних даних; оформлення; обґрунтування
власної думки студента з цього питання у вигляді висновку.
Граничний термін подання курсової роботи на перевірку: за 10 днів до початку
залікової сесії.
Курсова робота перевіряється на плагіат. У разі виявлення академічної не
доброчесності, робота анулюється і не перевіряється.
Графік виконання курсової роботи
Тижден
ь
семестр

Навчальний час
Назва етапу роботи

(год)
СРС

у
2

Отримання теми та завдання

0

3-5

Підбор та вивчення літератури

7

6-9

Виконання розділу 1

7

10-13

Виконання розділу 2

8

14-15

Виконання розділу 3

8

16

Подання КР на перевірку

0

17

Захист КР

0
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Система
оцінювання
№ з/п

Контрольний захід оцінювання

%

Ваговий бал

1.

Курсова робота

50

50

2.

Захист курсової роботи

50

50

Разом

100

100

Максимальне значення кредитного модуля з курсової роботи становить 100
балів; якість курсової роботи – 50 балів, якість захисту – 50 балів.
Якість курсової роботи оцінюється:
48<50 балів, якщо робота має дослідницький характер, містить грамотно
викладену теоретичну базу, глибокий аналіз досліджуваної теми, критичний
розгляд джерел та літератури, характеризується логічним, послідовним
викладенням матеріалу з відповідними обґрунтуваннями висновками, виконана
з дотриманням основних вимог Державного стандарту України.
43<48 балів, якщо робота має дослідницький характер, містить достатньо
докладний аналіз та критичний розгляд наукових джерел з досліджуваної теми,
характеризується послідовним викладанням матеріалу з відповідними, однак не
завжди обґрунтованими висновками, виконана з дотриманням основних вимог
Державного стандарту України.
38<43 балів, якщо робота має дослідницький характер, містить посилання на
джерела, послідовне викладення матеріалу з висновками, однак не завжди
обґрунтованими, виконана здебільше відповідно до вимог Державного
стандарту України.

6

Курсова робота з соціології модерну та модернізації

33<38 балів, якщо дослідження проблеми, передбачено темою роботи,
зводиться до констатації фактів, почерпнути із наукових джерел без їх
критичного осмислення, містить поверхневий аналіз з необґрунтованими
висновками, характеризується непослідовним викладенням матеріалу, виконана
з недотриманням основних вимог Державного стандарту України.
30<33 бали, якщо робота має слабо виражений дослідницький характер, не
містить

самостійного

аналізу,

обґрунтованих

висновків,

критичного

осмислення наукових джерел, характеризується непослідовним викладенням
теоретичного

матеріалу,

виконана

з

недотриманням

основних

вимог

Державного стандарту України.
20<30 балів, якщо робота не має дослідницький характер, не містить
самостійного аналізу, обґрунтованих висновків, критичного осмислення
наукових джерел, характеризується непослідовним викладенням теоретичного
матеріалу, виконана з порушенням основних вимог Державного стандарту
України.
1<20 балів, якщо робота не є самостійним дослідженням теми, виконана з
відсутнім опрацюванням наукових джерел, не відповідає вимогам Державного
стандарту України. Така робота повертається студенту на доопрацювання.
Якість захисту оцінюється:
48<50 балів, якщо при захисті роботи студент демонструє глибоке знання
питань теми, вільно оперує даними дослідження, з легкістю і переконливо
відповідає на поставлене питання.
43<48 балів, якщо при захисті роботи студент демонструє знання питань теми,
вільно оперує даними дослідження, без особливих труднощів і переконливо
відповідає на поставлене питання.
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38<43 балів, якщо при захисті роботи студент демонструє знання питань теми,
вільно оперує даними дослідження, без особливих труднощів, однак не
переконливо відповідає на поставлене питання.
33<38 балів, якщо при захисті роботи студент демонструє певні знання питань
теми, оперує, однак слабо, даними дослідження, непереконливо із зусиллями
відповідає на поставлене питання.
30<33 балів, якщо при захисті роботи студент слабо демонструє певні знання
питань теми, не оперує даними дослідження, відповідає непереконливо і не на
всі поставлені питання.
20<30 балів, якщо при захисті роботи студент не демонструє знання питань
теми, не оперує даними дослідження, відповідає непереконливо і не на всі
поставлені питання.
1<20 балів, якщо при захисті роботи студент не демонструє знання питань
теми, не оперує даними дослідження, не відповідає на поставлені питання.
Захист курсової роботи закінчується виставленням сумарного балу з
переведенням його в оцінку і з занесенням її до відомості.
Курсова робота крім друкованої версії має містити електронну, в якій
наводиться текст роботи, а також надаються всі файли з даними та
результатами їх оброблення, презентація для захисту.
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 (факультативно)
Слайд 6-10 – результати виконання завдань
8
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Слайд 11 – висновки
Слайд 12 – Дякую за увагу!
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.
Традиційна оцінка

Сума балів за всі види
навчальної діяльності
95 – 100

відмінно

85 – 94

дуже добре

75 – 84

добре

65 – 74

задовільно

60 – 64

достатньо

Менш ніж 60

незадовільно

Навчальні ресурси
1. http://www.sociology.kpi.ua/literature Кутуєв П.В. Трансформації модерну:
інституції, ідеї, ідеології : монографія / П.В. Кутуєв. – Херсон:
Видавничий дім «Гельветика», 2016. – 516 с.
2. http://www.sociology.kpi.ua/literature Павло Кутуев Концепції розвитку та
модернізації в соціологічному дискурсі: еволюція дослідницьких програм
3. http://www.sociology.kpi.ua/literatureСоціологія модерну та модернізації
[Електронний

ресурс]

:

підручник

для

студ. спеціальності

054

«Соціологія», спеціалізації «Врегулювання конфліктів та медіація» / П. В.
Кутуєв, А. В. Багінський, О. І. Василець, М. Н. Єнін, О. М. Казьмірова, Т.
В. Коломієць, Г. О. Коржов, Д. В. Макаренко, І. В. Мацко-Демиденко, І. В.
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Пиголенко, О. П. Северинчик, О. Л. Якубін; КПІ ім. Ігоря Сікорського. –
Електронні текстові дані (1 файл: 3333 кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря
Сікорського, 2019. – 355 с.
4. http://www.socio-journal.kpi.kiev.ua/ – Періодичні видання, Вісник КПІ ім.
Ігоря Сікорського. Соціологія. Політологія. Право.
–

5. http://i-soc.com.ua/journal/content.php

Періодичні

видання,

журнал:/Соціологія: теорія, методи, маркетинг.
6. http://www.nbuv.gov.ua

–

Національна

бібліотека

України

імені

В.І.

Вернадського.
7. http://www.ukrstat.gov.ua/ – Державна статистика України
8. www.ec.europa.eu/eurostat – статистична інформація про країни Європейського
союзу
Інститут

9. http://www.nas.gov.ua/UA/Org/Pages/default.aspx?OrgID=0000312
соціології НАН України
10.http://www.nas.gov.ua/UA/Org/Pages/default.aspx?OrgID=0000290

Інститут

політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України
11.https://idss.org.ua/index

– Інститут

демографії

та

соціальних

досліджень

імені М.В. Птухи Національної академії наук України
12.https://niss.gov.ua/ - Національний Інститут стратегічних досліджень
13.https://nsuworks.nova.edu/pcs/about.html – Peace and Conflict Studies Journal
14.https://ideopol.org/?lang=uk Періодичні видання, журнал:/Ідеологія та політика
Обов’язкова умова допуску до захисту
курсової роботи

Критерій

Текст та електронна версія, перевірена
1

викладачем, файли з даними що

Вимоги до курсової роботи

аналізувалися
2

Презентація до захисту

Вимоги до презентації
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Політика навчальної
дисципліни
Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали
Заохочувальні бали

Штрафні бали

Ваговий

Критерій

бал

Участь у конференції /

Критерій
За кожний тиждень

публікація тез за темою

5 балів

курсової роботи

Ваговий
бал
– 2

затримки із поданням

бал

розділів курсової

Публікація наукової
статті за темою

10 балів

курсової роботи
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
11
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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

політехнічний

технічного

інститут

імені

університету
Ігоря

України

Сікорського».

«Київський
Детальніше:

https://kpi.ua/code.
Матриця відповідності результатів навчання, освітніх компонентів,
методів навчання та оцінювання

ЗО 17 Курсова «Соціологія модерну та модернізації»
Результати навчання
ЗК1

Методи навчання

Форми оцінювання

Здатність відповідально

Консультативні

Захист курсової

приймати рішення з

методи, дискусія

роботи

урахуванням соціальних,
культурних, етичних,
екологічних цінностей,
правових норм, принципів
академічної доброчесності
ЗК 8 Здатність

критично Консультативні

оцінювати

й методи, дискусія

Захист курсової
роботи

переосмислювати
накопичений
(власний

досвід
і

аналізувати
професійну

чужий),
свою

й

соціальну

діяльність
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ФК2 Здатність аналізувати

Консультативні

Захист курсової

методи, дискусія

роботи

Консультативні

Захист курсової

методи, дискусія

роботи

Теорій модернізації та

Консультативні

Захист курсової

демократизації

методи, дискусія

роботи

Сучасних дискусій та

Консультативні

Захист курсової

рефлексій щодо

методи, дискусія

роботи

Консультативні

Захист курсової

методи, дискусія

роботи

соціальні ефекти
діяльності інститутів
суспільства
ФК3 Здатність прогнозувати
розвиток соціальних
процесів
3Н3

європейських і світових
суспільств, чинників
модернізації /
демодернізації соціальних
процесів
ЗН7

досліджень соціального,
політичного, культурного,
економічного, наукового
життя
УМ1 Творчо використовувати
сучасні фундаментальні
теорії у галузі соціальноповедінкових наук
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