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1. Мета дисципліни - ознайомити студентів з основними поняттями сучасної методології 
соціологічного дослідження, етапами проведення соціологічних досліджень різного типу, 
специфікою планування кожного з етапів дослідження та особливостями роботи дослідника та/або 
дослідницького колективу на кожному з етапів. Студенти отримають навички планування 
соціологічних досліджень різного типу. Приділяється також увага етичним проблемам, що можуть 
виникати при проведенні соціальних досліджень, а також питанням підготовки публікацій та 
презентацій за результатами досліджень.

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: студенти мають бути 
знайомі з основними понятими методів збирання та аналізу даних в кількісних та якісних 
соціологічних дослідженнях, ознайомлені з базовими поняттями вибіркового методу та володіти 
практичними навичками самостійної роботи з персональним комп’ютером.

3. Анотація навчальної дисципліни:

Вивчення дисципліни спрямовано на отримання студентами знань, навичок та компетенцій, 
необхідних для розуміння методологічних особливостей та пізнавальних обмежень соціальних 
досліджень, для планування соціологічних досліджень різного типу .(зокрема, виконаних із 
застосуванням як кількісних так і якісних методів), для організації власної роботи (або роботи 
дослідницького колективу) на кожному етапі дослідження, для підготовки звітних документів або 
публікацій/презентацій за результатами соціологічного дослідження.

4. Завдання (навчальні цілі):

- Ознайомити з основними методологічними особливостями соціологічних досліджень
- Представити систему понять сучасної методології соціологічних досліджень
- Представити діяльність дослідника на всіх основних етапах соціологічного дослідження

Навчити планувати соціологічне дослідження та складати дослідницькі пропозиції
- Ознайомити з основними етичними проблемами соціологічних досліджень

Навчити готувати публікації та презентації за результатами соціологічних досліджень

Це спрямовано на формування наступних компетентностей:

Здатність проводити дослідження на рівні, відповідному одержаній кваліфікації, (зк'8)
Здатність застосовувати соціологічні поняття, концепції, теорії та методи для аналізу й 
інтерпретації соціальних явищ і процесів, соціальних проблем та конфліктів в Україні та 
світі у їхньому сучасному та/або історичному контексті. (фк2)

- Здатність розробити програму соціологічного дослідження.(фк4)
Здатність готувати та здійснювати презентацію результатів досліджень. (фк8)
Здатність дотримуватися у своїй діяльності норм професійної етики соціолога. (фкІО) 
Здатність обґрунтовувати вибір методів і методик для розв’язання дослідницької проблеми, 
реалізації мсти та вирішення'задач дослідження (фкі 4)

5. Результати навчання за дисципліною:
Результат навчання

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

Форми (та/або методи і 
технологи) викладання і 

навчання

Методи оцінювання 
та нороговий 

критерій 
оцінювання

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліниКод Результат навчання

1.1 Методологічна специфіка та 
пізнавальні обмеження 
соціологічного дослідження.

Лекція, семінарські 
•заняття, самостійна робота

Контрольна робота 15

1.2 Система понять сучасної 
методології соціологічних 
досліджень.

Лекція, семінарські Контрольна робота 20
заняття, самостійна робота

1.3 Процедури та методи діяльності 
дослідника (дослідницького 
колективу) на всіх основних етапах 
соціологічного дослідження.

Лекція, семінарські 
заняття, самостійна робота

Контрольна робота, 
практичне завдання

15

2.1 Базові навички роботи на всіх Лекція, семінарські Практичне завдання 20

З

основних етапах соціологічного заняття, самостійна робота
дослідження.

2.2 Враховувати питання етики 
дослідження при плануванні та

Лекція, семінарські 
заняття, самостійна робота

Контрольна робота, 
практичне завдання

10

проведенні соціологічного
дослідження.

2.3 Готувати публікації та презентації 
за результатами соціологічних 
досліджень.

Лекція, семінарські 
заняття, самостійна робота

Практичне завдання 20

навчання
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами

-------—------------- Результати навчання дисципліни (код)
Програмні результати навчання (назва)" —----------— 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3

Презентувати результати власних досліджень владним органам, структурам 
громадянського суспільства та масовій аудиторії (ПРН7)

+

Розробляти програму соціологічного дослідження (ПРИ 16) . + + +
Знати та дотримуватися етичних норм професійної діяльності соціолога (ГІРН17) +
Застосовувати інструментарій соціологічної науки в дослідженні різних сфер 
суспільного життя (ПРИ 18)

4- +

Обгрунтовувати вибір методів і методик соціологічного дослідження для 
розв’язання актуальних соціальних проблем (ПРН20)

+ +

7. Схема формування оцінки.

7.1 Форми оцінювання студентів:

- семестрове оцінювання:
1. Контрольна робота 1 затсмами 1-6, РН1.1, РН1.2, РН1.3, РН2.1 - 6 балів /10 балів
2. Контрольна робота 2 за темами 7-11, РН Г.2,.РН 1.3, РН2.1, РН2.2 - 9 балів /15 балів

.3. Виконання завдань та виступи на семінарських заняттях за темами 1-12, РН1.1, РН1.2, 
Р1І1.3, Р112.1, РН2.2, РН2.3 ■ 21 бал/35 балів

- підсумкове оцінювання - іспит, РН1.1, РН1.2, РН1.3, РН2.1, РН2.2

- умови допуску до підсумкового оцінювання: для студентів, які набрали сумарно меншу кількість, 
балів за ідпітично-розрахунковий мшіліум - 36 балів для одержання допуску до іспиту обов’язковим є 
повторне написання контрольних робіт та виконання невиконаних завдань семінарських занять.

7.2 Організація оцінювання:
1. Контрольна робота 1 за темами 1-6, РН1.1, РН1.2, РН1.3, РН2.1 - після теми 6
2. Контрольна робота 2 за темами 7- 11, РН1.2, РН1.3, РН2.1, РН2.2 - після теми 11
3. Виконання завдань та виступи на семінарських заняттях за темами 1-12, РН1.1, РЙ1.2, 

РН1.3, РН2.1, РН2.2, РН2.3 - протягом семестру

7.3 Пікала відповідност і оцінок
Відмінно / Excellent 90-100

• Добре / Good 75-89
Задовільно / Satisfactory 60-74

Незадовільно / Fail 0-59



8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій та семінарських занять

Номер та назва теми
Лекційні Семінарські Самостійна

робота

1. Наукові засади соціологічного дослідження. 2 2 4

2. Соціологічне дослідження як процес: огляд основних 
етапів. Структура програми соціологічного дослідження та 
пропозиції дослідження.

4 4 8

3. Роль теорії в соціологічному дослідженні. 2 2 4

4. Вибір теми дослідження. Вивчення літератури. 2 2
Проблема, об’єкт, предмет дослідження.

5. Дослідницьке питання та дослідницькі гіпотези. 2 2 4

6. Дизайн дослідження. 4 4 8

7. Планування збирання даних. 2 2 4

8. Вимірювання змінних. Валідністьта надійність 
вимірювання. 4 4 8

9. Логіка вибіркового методу. 2 2 4

10. Аналіз даних: кількісних та якісних. Огляд методів 4 6 10

1 1. Етичні проблеми соціологічного дослідження 2 4 6

12. Підготовка публікацій за результатами досліджень. 
Презентація результатів дослідження. 4 6 12

Всього 34 40 76

Додаткова
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Загальний обсяг 150 год., в тому числі:
Лекцій-34 год.
Семінарські заняття - 40 год.
Самостійна робота - 76 год.
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