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1. Мета дисципліни — навчання студентів сучасним методам збору соціальної інформації з 
використанням всесвітньої мережі Інтернетта інших засобів. У рамках викладання передбачається 
засвоєння студентами знань та вмінь для створення електронних запитальників, проведення 
опитувань онлайн та аналіз отриманої інформації.

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
1. Знати методи збору соціологічної інформації
2. Вміти працювати з коми ’ютером
3. Володіти навичками програмування соціологічного дослідження
4. Знати вибіркові методи соціологічних досліджень

3. Анотація навчальної дисципліни: Навчальна дисципліна «Технології Інтернет-досліджень» є 
дисципліною вільного вибору студентів у фаховій підготовці студентів за освітньою програмою 
“Соціологія” (Вибір'з блоку «Прикладні соціологічні дослідження»). Розвиток інформаційно- 
комунікативного простору Інтернет, погіршення досяжності та зменшення рівня відповідей 
респондентів примушує соціологів шукати нові інструменти для збору соціальної інформації. 
Одним з таких- інструментів виступає інструментарій дія проведення опитувань через Інтернет. У- 
даній дисципліні вивчається безкоштовна оболонка для проведення опитувань І.іпіеЗигуеу, 
переваги та недоліки веб-опитувань, можливості використання їх та перспективи.

4. Завдання (навчальні цілі):

• Опанувати роботу з електронними методами збору інформації
• Навчити шукати соціальну та соціологічну інформацію у Інтернеті.
• Навчити проводити опитування онлайн.

Це спрямовано на формування компетентностей:

• Здатність обгрунтовувати доцільність використання сучасних методів збору та аналізу
соціальної інформації (фкі 8). • .

• Вміння використовувані сучасні технології проведення досліджень, збору та аналізу 
соціальних даних (фк 19).

• Здатність формувати вибірку з урахуванням наукової проблеми, визначення об’єкта і 
предмета дослідження, його мені і завдань, стратегічного плану, вибору основного методу 
збору даних (фк20).

5, Результати навчання за дисципліною:_________
Результат навчання

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

Форми (за/або методи 
і технології) 
викладання і 

навчання

А1 сюди оцій ю ва н н я 
та іїороговий 

критерій 
оцінювання

Відсоток у 
підсумковій 

оцінні 3 
ДИСЦИПЛІНИКод Результат навчання

1.1 Методологію проведення досліджень 
у Інтернеті Лекція, практична 

робота

Підсумкова 
контрольна робота, 
програма 
дослідження

10

1.2 Специфіку формування вибіркової 
Сукупності у онлайн дослідженнях

Лекція, практична 
робота

Підсумкова 
контрольна робота

10

1.3 Особливості та методи 
програмування анкети у Інтернеті

Лекція, практична 
робота

Підсумкова 
контрольна робота, 
програма 
дослідження

10

2.1 Програмувати опитування у Інтернеті Лекція, практична 
робота у кітеБигусу

Захист 
дослідницького 
проекту

20

2.2 Проводити опитування онлайн Лекція, практична 
робота у ЬітеЗигусу

Захист 
дослідницького 
проекту

40

2.3 Експортувати результати 
дослідження

Лекція, практична 
робота у ЬітеЗигуеу

Захист 
дослідницького 
проекту

10

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

Використовувати навички підготовки та проведення вибіркових 
соціологічних досліджень з урахуванням значення базових 
складових програми дослідження, зокрема врахування дизайн- 
ефекту (прн25).

+ + + + +

Демонструвати вміння підготовки якісного інструментарію 
опитувальних методів, застосування методик перевірки 
інструментарію на валідність та надійність (прн26).

+ +

Готувати та створювати анкету для он-лайн-опитувань (прн27). + + + + • + 4-

7. Схема формування оцінки.

7.1 Форми оцінювання студентів:

- семестрове оцінювання:
1. Підсумкова контрольна робота з тем 1-3, РН 1.1, РН 1.2, РН 1.3 - 10 балів/ 6 балів
2. Дослідницький проект РН 2.1, РН 2.2, РН 2.3 - 60 балів/30 балів
3. Програма дослідження — РН 1.1.-1.3 -ЗО балів/24 бали

- підсумкове оцінювання —залік

7.2 Організація оцінювання:
1. Програма дослідження - після 2 -їтеми
2 Пкрзтем 1-3, РН 1.1, РН 1.2. РН 1.3-після теми З
3. Дослідницький проект РН 2.1, РН 2.2, РН 2.3 - після теми 4

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

З 4



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

Номер та назва теми Кількість годин

Лекційні Практичні Самостійна 
робота

1. Інтернет як джерело соціальної інформації

1. Комп’ютерне інформаційне середовище 2 2 2

2. Програма соціологічного дослідження, що 
проводиться з використанням Інтернету 2 2 5

3. Новітні методи збору соціологічної.інформації 2 2 5
Підсумкова контрольна робота 2

2. Програмна оболонка Lime Survey

4. Опитувальна оболонка LimeSurvey 20 28 12

Дослідницький проект 34

Всього 26 34 60

Загальний обсяг 120 год., в тому числі:
Лекцій - 26 год.
Практичні заняття - 34 год.
Самостійна робота - 60 год.

9. Рекомендовані джерела:
Основна

1. GOOGLE search help URL: 
http:/Avww.google.coni/support/websearch/bin/static.py?page=searchguides.html&ctx=advanced 
&hl=en#advanced

2. Ronald D..Flicker, Jr. Sampling Methods for Web and E-mail Surveys Naval Postgraduate School 
9 October 2006 p43. URL:
b:t;J: oese :, v 151 psu hyu?doi I1 : J 1 ,:l" і . 35Q3& і yy rep 1 fâvjt 2 Г'.’!

3. LimeSurvey Documentation. URL: http://docs.liinesurveY.ora/tiki-index.nhp
4.. Expression Manager URL: https://manual.lintesnrvey.org/Exprcssion_Manager
5. Couper Mick P. Web Surveys // Rev. of Issues and Approaches Public Opinion Quarterly. 2000. 

Vol .64. P .464-494.
6. K.L. Manfreda, Z. Batagclj, V. Vehovar Design of Web Survey Questionnaires: Three Basic 

Experiments. JCMC, 7 (3) April 2002, URL: http://jemc.indiana.edu/vol7/issue3/vehovar.html
7. Phil Hughes. Using LimeSurvey URL: http://www.linuxjournal.eom/nodc/1006003

Додаткова
1. Wright, K. B. (2005). Researching Internet-based populations: Advantages and disadvantages of 

online survey research, online questionnaire authoring software packages, and Web survey 
services. JCMC, 10(3), article 11. URL: http://jcmc.indiana.edu/vollO/issue3Avright.html

2. Давыдов A.A. Компьютерные технологии для социологии (обзор зарубежного опыта) И 
Социологические исследования. 2005. № 1. С. 131-138.

3. Божков О.Б. Компьютерные технологии в социологическом исследовании URL: 
http://www.nir.ru/sj/sj/12bozh.htm

10. Додаткові ресурси:

1 ■ http://www;Surveymonkev.com/Home' Videos.aspx
2. httn://docs.limesurvev.org/tiki-iridex.nhp?page=English-Hnstructions+for+LimeSurvey
3. http://moodle.soc.univ.kiev.ua
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