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Методична розробка підготовлена у відповідності до
програми навчального курсу «Соціологія», який викладається
здобувачам ХНАУ імені В.В. Докучаєва першого (бакалаврського)
освітнього рівня. Методичні матеріали містять плани семінарських
занять та види, завдання і методичні рекомендації до самостійної
роботи. Визначено теми рефератів. Дано перелік питань для
самопідготовки, самоконтролю знань до тем семінарських занять і
підготовки до підсумкового контролю знань. У методичній
розробці приділяється увага навчанню використання теоретичних
знань і формуванню практичних навичок на основі створення
соціального портрета відомої особистості. Встановлено порядок
розподілу балів за кредитно-модульною системою оцінювання
знань, переведення їх в оцінки, критерії оцінок і оцінювання різних
видів навчальної роботи.

©Харківський національний аграрний
університет ім. В.В. Докучаєва, 2017
©Довбня О.М., 2017

ЗМІСТ
Мета та завдання навчальної дисципліни «Соціологія»…………….3
Рекомендована література……………………………………………….4
Інформаційні ресурси і методичне забезпечення...……………….....5
Тематичний план курсу…………..……………………………………6
Структура навчального курсу…………………………………………7
Плани семінарських занять………………………………………...….7
Індивідуальні завдання та навчально-методичні матеріали до
самостійної роботи:
Соціальний портрет відомої особистості…..…………………28
Термінологічний словник………………………………………30
Соціальний портрет Михайла Грушевського…………………32
Реферат як вид самостійної роботи: методичні рекомендації 34
Теми рефератів………………………………………………….36
Перелік питань для підготовки до заліку…………………………...40
Методи контролю і розподіл балів, які отримує здобувач,………..43
Шкали переведення балів в оцінки ECTS за видами робіт…..…….44
Шкала оцінювання за ECTS…………………...…………..…………45
Критерії оцінювання…………………………..……….………….….46

