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ІІІ. СТРУКТУРА І ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТІВ 
 

3.1. Погодинний план самостійної роботи студентів 

 

№ 

теми 
Назва модулю, теми 

К-сть 

годин 

 
Модуль 1. Об’єкт, предмет, основні поняття та 

історія соціології освіти 
 

1 Освіта як об’єкт полідисциплінарного вивчення 2 

2 Соціологія освіти як галузь соціологічної науки 2 

3 Основні етапи та напрямки розвитку соціології освіти 2 

 Модуль 2. Освіта як соціальне явище  

4 Освіта як соціальний інститут, її функції. 2 

5 
Соціальна характеристика суб’єктів освітнього 

простору 
2 

6 Парадигми освіти 2 

7 Самоосвіта як парадигма освіти ХХІ століття 2 

8 Допрофесійна освіта 2 

9 Професійна освіта 2 

10 
Соціальні принципи й закономірності розвитку 

освітніх систем 
2 

11 Система управління освітою 2 

12 Соціальні ризики у сфері освіти 2 

 
Модуль 3. Модернізація освіти на рубежі ХХ-ХХI 

століть: соціальні проблеми 
 

13 
Глобальні проблеми освіти й особливості їх прояву в 

Україні. 
2 

14 
Проблеми оновлення та реформування вищої школи у 

світі: провідні тенденції 
2 

15 
Безперервна освіта як головний принцип 

функціонування освітніх систем у ХХІ столітті 
2 

 
Модуль 4. Емпіричні соціологічні дослідження 

освіти і її якості 
 

16 Якість освіти як соціологічна проблема 2 

17 Технологія емпіричного дослідження освіти 2 

18 
Соціально-гуманітарна освіта як чинник 
демократизації українського суспільства 

2 

 Підготовка реферату 15 

 Конспектування першоджерел 15 

 Разом 66 
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3.2. Тематика рефератів із дисципліни 

 

1. Основні наукові підходи до вивчення освіти. 

2. Об’єкт і предмет соціології освіти. 

3. Соціологія в освітньому закладі. 

4. Розвиток соціології освіти в Західній Європі. 

5. Розвиток соціології освіти в СРСР. 

6. Розвиток соціології освіти в Україні. 

7. Система освіти як предмет спеціального аналізу. 

8. Поняття та функції освіти як соціального інституту. 

9. Криза освіти як соціального інституту і шляхи виходу з неї. 

10. Соціальні функції вищої школи. 

11. Самоосвіта особистості як соціальна проблема. 

12. Самоосвіта в інформаційному суспільстві. 

13. Допрофесійна освіта як предмет вивчення. 

14. Професійна освіта як предмет вивчення. 

15. Статусні характеристики студентства. 

16. Кадровий потенціал системи освіти. 

17. Сучасні вимоги і стан викладацького складу вищої школи. 

18. Багатоманітність моделей управління освітою. 

19. Система управління освітою в Україні. 

20. Маркетинг освіти як один зі способів управління в ринкових 

умовах. 

21. Еволюція сучасної цивілізації та її вплив на розвиток системи 

освіти. 

22. Глобальні проблеми людства як фактор трансформації освітніх 

систем у сучасному світі. 

23. Криза системи освіти в Україні: причини і шляхи подолання. 

24. Демократизація вищої школи: проблеми, перспективи. 

25. Соціальні ризики у сфері освіти. 

26. Соціологічний підхід до вивчення якості освіти. 

27. Неперервна освіта як головний принцип функціонування 

сучасних освітніх систем. 

28. Методологія і методика дослідження якості освіти. 

29. Макросоціологічний та мікросоціологічний підходи до вивчення 

проблем освіти. 

30. Кількісна та якісна стратегії емпіричного дослідження освіти. 
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3.3. Рекомендації щодо підготовки реферату 

 

Зміст реферату повинен відповідати темі, зазначеній у заголовку. 

Обсяг реферату може становити до 15 аркушів формату А4 друкованого 

тексту. Кількість опрацьованої літератури – не менше ніж 10 джерел. 

Залежно від теми реферату список літератури може складати до 25 

джерел. 

План реферату складається зі вступу, 2-4 розділів (можливі підрозділи 

або параграфи), висновків та списку використаної літератури. Сторінки 

реферату мають бути пронумеровані. У вступі зазначаються 

актуальність теми, мета та завдання дослідження, а також короткий 

огляд-аналіз опрацьованої літератури (історіографія питання). У кінці 

кожного розділу (підрозділу) можуть бути розміщені короткі 

висновки. У висновках до всього реферату наводяться основні 

положення, до яких дійшов студент, опрацювавши означену 

літературу, відповідно до мети і завдань, вказаних у вступі. Список 

літератури повинен бути побудований за алфавітом, література 

описана згідно з чинними правилами бібліографічного опису в Україні. 

Посилання на літературу вміщуються в тексті реферату у квадратних 

дужках, де вказується порядковий номер джерела в списку літератури, 

через кому – сторінка, на яку посилаєтесь. Наприклад: [5, с. 15]. 

Оформлення реферату: 

а) 1-й аркуш – титульний; 

б) 2-й аркуш – план реферату; 

в) нумерація сторінок починається з титульної, але на ній номер 

сторінки не ставиться; 

г) на останньому аркуші розміщується список використаної 

літератури; 

д) вступ, перший розділ, висновки, список використаної літератури 

потрібно починати з нової сторінки; 

е) назви розділів і підрозділів, наявні в плані, обов’язково мають 

бути присутні і в самому тексті реферату. 

Реферат оцінюється від 5 до 15 балів. Під час нарахування балів 

беруться до уваги: 

а) відповідність змісту реферату зазначеній темі та плану; 

б) кількість опрацьованої літератури та якість її опрацювання; 

в) наявність аналізу літератури, співставлення точок зору різних 

авторів, узагальнень та обґрунтованих власних висновків; 

г) кількість та якість зазначених посилань; 

д) логічний, ясний виклад матеріалу, грамотна, літературна мова; 

е) відповідність оформлення реферату до поданих вимог. 
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