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Методичні вказівки по підбору матеріалу,  

написанню та захисту контрольних робіт 

В процесі вивчення курсу “Протосоціологія” кожен студент заочної форми навчання 

повинен виконати одну контрольну роботу (к/р). 

Тема контрольної роботи визначається останнім номером залікової книжки 

студента. Наприклад, якщо номер залікової книжки 001563, то номер к/р – 3. Якщо номер 

залікової закінчується на 0 – виконується контрольна робота № 10. 

 

Перед написанням к/р радимо дотримуватися таких рекомендацій: 

1. Ознайомитися із запропонованою літературою. 

2. Скласти детальний план к/р у відповідності з опорним планом. 

3. Продумати відповіді на запитання до захисту к/р. 

При написанні к/р пам’ятайте, що послідовність викладення матеріалу має 

відповідати плану та рекомендаціям до нього. 

Контрольна робота включає: вступ, теоретичне викладення питань, висновки. Якщо 

в к/р використовуються цитати на наукові джерела, таблиці, статистичні дані чи Інтернет-

публікації необхідно робити посилання на відповідні джерела. 

Наприклад. Характеризуючи сутність соціального порядку Г. Гегель наполягає на 

такому: «Все дійсне розумне, а все розумне – дійсне» [2, c. 148]. 

(Тут 2 означає номер джерела у списку використаної літератури, а 148 – номер сторінки 

відповідного джерела) 

 

Контрольна робота має бути виконана на комп’ютері. При цьому слід дотримуватися 

таких вимог щодо оформлення: 

 Розмір основного тексту – 12 пунктів. 

 Розмір заголовків – 14 пунктів. 

 Інтервал між строчками абзацу – 1,15. 

 Відступ першої строчки абзацу – 1 см. 

Об’єм роботи – 10-12 сторінок. 

 

 

Оформлення контрольної роботи 
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Перша сторінка 

 

Контрольна робота з протосоціології 

Тема: «Соціально-філософські концепції Античності» 

 

План 

Вступ 

1. Проблема організації демократичного суспільства в полісах. 

2. Соціальна концепція Платона. 

3. Соціальна концепція Арістотеля. 

Висновки 

 

Структура контрольної роботи 

 

Вступ 

 

текст вступу (1-2 сторінки) 

 

1. Проблема організації демократичного суспільства в полісах 

 

текст 1-го розділу 

 

2. Соціальна концепція Платона 

 

текст 2-го розділу 

 

3. Соціальна концепція Арістотеля  

 

текст 3-го розділу 

 

Висновки 

 



текст висновків (4-5 висновків) 

 

Список літератури 

 

список використаної літератури (4-5 джерел з обов’язковими посиланнями в тексті) 

 

 

 

1. Нерсесянц В.С. Политические учения Древней Греции. – М.: Наука, 1979. – С. 19-28, 

143-222. 

2. Антология мировой философии. В 4-х томах. Т1. Ч1. – М.: Наука, 1969. – 396-407. 

 

 

Контрольна робота оцінюється відповідно до того, наскільки самостійно і правильно 

висвітлено основні питання теми з урахуванням усних відповідей студента на додаткові 

питання. Усі к/р перевіряються на предмет Інтернет-плагіату по базі даних рефератів.  

!!! Контрольна робота, тематика якої взята студентом 

на власний розсуд, не зараховується. 

 

У випадку, якщо к/р не буде зарахована, студент повинен написати нову к/р з 

урахуванням зроблених рецензентом зауважень і представити її знову. 

Після виконання, реєстрації та захисту контрольної роботи студент допускається до 

складанні іспиту. 

 


