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1. Мета дисципліни - формування у студентів грунтовних знань з оціночних досліджень в 
соціології, а також набуття відповідних умінь їх використання для проведення оцінювання 
соціальних програм та проектів, у тому числі з тендерної проблематики.
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:

1. Знати теоретичні основи соціології, сучасні соціологічні дослідницькі проекти, 
соціологічний підхід до аналізу соціальних явищ; термінологію, концептуальну базу та 
основи сучасної соціологічної теорії та досліджень.
2. Вміти працювати з соціологічними даними, читати професійні соціологічні публікації 
та формулювати відповідні ідеї.
3. Мати навички пошуку та вибору відповідної інформації, використання методології та 
концептуальних підстав соціологічного аналізу; дискутувати, представляти і 
обговорювати власну позицію обраної актуальної проблеми.

3. Анотація навчальної дисципліни: Дисципліна «Оціночні дослідження в соціології» 
входить до циклу обов’язкових навчальних дисциплін. Вона передбачає вивчення теоретико- 
методологічних та практичних засад проведення оціночних досліджень, понятійно- 
категоріального апарату, принципів оціночної діяльності у різних сферах життєдіяльності 
суспільства. У межах вивчення даної дисципліни передбачається закріплення студентами 
вмінь і навичок опрацювання сучасної наукової літератури, критичного осмислення місця і 
ролі оціночних досліджень в системі соціального управління. Отримані знання і навички 
сприятимуть підвищенню фахового рівня та професійної компетентності майбутніх магістрів 
соціології та їх здатності проведення оціночних досліджень, у тому числі тендерної 
експертизи та аудиту соціальних програм та проектів.
4. Завдання (навчальні цілі):

• ознайомлення з метою та завданнями оціночних досліджень в соціології;
• визначення прикладного значення оціночних досліджень;
• опанування організаційно-методичних основ оціночних досліджень;
• ознайомлення із методами оціночних досліджень та відпрацювання навичок 

проведення соціальної оцінки, соціальної діагностики та соціальної експертизи.
Що спрямовано на формування наступних компетентностей:

• Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми (зк5).
• Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій (зк12).
• Здатність до пошуку, обробки й аналізу інформації з різних джерел (зкІЗ).
• Здатність проведення тендерної експертизи документів (фкі 8).

5. Результати навчання за дисципліною:
Результат навчання

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація;
4. автономність та відповідальність)

Форми (та/або 
методи і 

технології) 
викладання і 

навчання

Методи 
оцінювання та 

пороговий 
критерій 

оцінювання

Відсоток у 
підсумковій 

ОЦІНЦІ 3 
дисципліниКод Результат навчання

1.1 знати теоретико-методологічні засади 
оціночної діяльності, понятійно- 
категоріальний апарат та принципи 
оцінювання

лекція, практичні 
заняття, самостійна 
робота

опитування, 
дискусія 10

1.2 знати принципи, соціальні умови і 
механізми проектування та реалізації 
оціночних досліджень

лекція, практичні 
заняття, самостійна 
робота

опитування, 
дискусія 10

2.1 вміти працювати з соціальною 
інформацією, даними соціологічних 
досліджень

лекція, практичні 
заняття, самостійна 
робота

опитування, 
контрольна робота 10

2.2 вміти виявляти, аналізувати та 
інтерпретувати актуальні соціальні 
проблеми розвитку суспільства

лекція, практичні 
заняття, самостійна 
робота

опитування, 
контрольна робота 10

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами

2.3 вміти використовувати сучасні 
інформаційно-комунікативні технології при 
професійному спілкуванні; обміні 
інформацією; зборі, аналізі, обробці та 
інтерпретації даних й візуальному 
представленні результатів наукової 
діяльності

лекція, практичні 
заняття, самостійна 
робота

творче завдання, 
контрольна робота 20

3.1 демонструвати навички аргументованого 
представлення власної думки, компетентної 
та толерантної дискусії з опонентами

лекція, практичні 
заняття, самостійна 
робота

творче завдання, 
контрольна робота 20

4.1 демонструвати навички самостійної 
дослідницької роботи, опанування новими 
знаннями

лекція, практичні 
заняття, самостійна 
робота

творче завдання, 
контрольна робота 20

навчання
_____ Результати навчання дисципліни (код) 

Програмні результати навчання (назваУ -------------_—_
Публічно презентувати результати власних досліджень (прн7)

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1
+

4.1

Застосовувати традиційні та новітні методи збору та аналізу соціологічних 
даних(прн9)

+ + +

Демонструвати здатність діяти соціально відповідально на основі принципів 
професійної етики соціолога (прн12)

+ + +

Демонструвати вміння здійснювати соціологічний критичний аналіз та 
тендерну експертизу (прн20)

+ + + +

7. Схема формування оцінки.
7.1 Форми оцінювання студентів:
- семестрове оцінювання:

Види робіт Результати навчання Семестрова кількість балів
Міп - 60 балів Мах - 100 балів

Опитування, дискусія РН1.1.РН1.2, РН2.1,РН2.2 «6» х 5 = ЗО «10» х 5 = 50
Творче завдання РН2.3, РН3.1.РН4.1 6 10

Контрольна робота РН2.1, РН2.2, РН2.3, РН3.1, РН4.1 «12» х 2 = 24 «20» х 2 = 40
- підсумкове оцінювання: у формі заліку, за результатами роботи протягом семестру. 
Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум -

60 балів для одержання заліку обов’язково написати 1 та 2 контрольні роботи та виконати 
завдання для самостійної роботи, що відповідають темам дисципліни
7.2 Організація оцінювання:

1. Результати опитування і дискусії оцінюються по факту проведення на практичних 
заняттях, бали накопичуються протягом семестру.

2. Контрольна робота Яві виконується в рамках практичного заняття протягом 2 год. 
після вивчення тем 1-4.

3. Контрольна робота №2 виконується в рамках практичного заняття протягом 2 год. 
після вивчення тем 5-7.

7.3 Шкала відповідності оцінок
Зараховано/ Passed 60-100
Не зараховано / Fail 0-59

З 4



8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій та практичних занять
№ 
з/п Номер і назва теми*

Кількість годин
лекції практ. самост. 

робота
1. Теоретико-методологічні аспекти оцінювання в соціології

1 Соціальна політика та оціночні дослідження 2 2 10
2 Методологічні проблеми оціночних досліджень 2 2 10
3 Оціночні дослідження соціальних програм та проектів 2 2 8
4 Соціальний аудит та соціальна експертиза як різновиди 

оціночних досліджень 2 - 8

Контрольна робота 1 2 -
2. Практичні аспекти проведення оціночних досліджень

5 Кількісний підхід до оціночних досліджень соціальних 
програм 2 2 8

6 Якісний підхід в оціночних дослідженнях 2 2 8
7 Етичні, правові та професійні стандарти в оцінюванні 2 - 8

Контрольна робота 2 2 -
ВСЬОГО 14 14 60

Загальний обсяг 90 год., в тому числі:
Лекції -14 год.
Практичні заняття -14 год.
Консультації - 2 год.
Самостійна робота - 60 год.
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5. Шлях до результатів: планування та проведення ефективних оцінювань розвитку. Морра 
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6. Моніторинг виконання Україною заключних зауважень Комітету ООН з ліквідації 
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Н. А. Кошелевой. М.: Издательство «Престо-РК», 2009. 396 с.
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10. Додаткові ресурси:

■ The European Social Survey (the ESS) http://europeansocialsurvey.org/
■ EuroBarometer http://ec.europa.eu/public opinion/index en.htm
■ European Values Study (EVS) http://www.europeanvaluesstudv.eu
■ Українське суспільство: соціологічний моніторинг. Інститут Соціології НАН України 

http://i-soc.com.ua/institute/el librarv.php
■ Індекс людського розвитку ООН http://hdr.undp.org/en/statistics/hdi/
■ Індекс трансформації Бертельсмана http://www.bti-proiect.org/index/
■ Індекс сприйняття корупції http://www.transparencv.org/research/cpi/overview
■ Індекс управління Світового Банку 

http://info.worldbank.org/govemance/wgi/sc country.asp
■ Вимірювання демократії http://www.democracvbarometer.org/links en.html
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