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1. Мета дисципліни - познайомити студентів з основами академічної доброчесності, 
особливостями підготовки результатів дослідження та усіма формами їх презентації: 
наукової соціологічної публікації, наукової соціологічної доповіді, а також основами 
конструювання звіту за результатами соціологічного дослідження та створенням презентації 
і технікою ефективного виступу на її основі.

2. Попередні вимоги до опанування або вибору.навчальної дисципліни:
7. Знати базові методи аналізу соціологічної інформації
2. Вміти працювати з комп’ютером . •
3. Володіти елементарними навичками роботи з результатами соціологічного дослідження

3. Анотація навчальної дисципліни: Дисципліна належить до дисциплін вільного вибору 
студентів (Вибірковий блок «Прикладні соціологічні дослідження») з в межах освітньої 
програми «Соціологія» на здобуття освітнього ступеню: бакалавр за спеціальністю 054 
«Соціологія», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки». Сучасна соціологія давно 
вийшла за межі аудиторії та кабінету. . Тому фахівцю-соціологу потрібно вміти коректно 
подати результати соціологічного дослідження як у академічних формах, зокрема, таких; як 
тези, публікація та ін, а також у формі прес-релізу, звіту, презентації та ін. Водночас, він мас 
розумітись на основних принципах наукової етики, у якій закладено основи представлення 
результатів дослідження не лише у науці, а й у соціумі в цілому. Вагомим також є вміння 
представити результат у формі доповіді, виступу, які сьогодні наскрізно наповнюють сучасне 
суспільство. Дисципліна спрямована на надання системних знань щодо усіх 'перелічених 
аспектів та форм.

4. Завдання (навчальні цілі):
• Коректно оформляти базові види документів, що супроводжують документи, в яких 

викладено результати соціологічного дослідження
• Готувати наукову соціологічну ’ публікацію за результатами, власних емпіричних 

(теоретичних) розвідок
- Використовувати теорію ораторського мистецтва та сучасні техніки ефективного 

виступу для побудови власного наукового виступу
• Конструювати звіт за результатами соціологічного дослідження та наповнювати'його . 

Створювати електронну презентацію за.результатами соціологічного дослідження

Це спрямовано на формування компетентностей:
• Вміння використовувати сучасні технології проведення досліджень, збору та аналізу 

соціальних даних (ФК19).

5. Результати навчяппяуза дисципліною:
Результат навчання

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

Форми (та/або методи і 
технології) викладання 

і навчання

Методи оцінювання 
та гіороговии 

критерій 
оцінювання

Відсоток V 
підсумковій 

оцінці 3 
дисципліниКод Результат навчання

1.1 Знати основні принципи академічної 
доброчесності наукової та дослідницької 
діяльності

Лекція, практична 
робота

обговорення, 
практичні завдання, 
тест

10

1.2 Знати типи порушень академічної 
доброчесності та відповідальність за 
відповідні дії

Лекція, практична 
робота

обговорення, 
практичні завдання, 
тест

10

2.1 Знати основи написання аналітичної 
публікації за результатами 
соціологічного дослідження

Лекція, практична 
робота

обговорення, 
практичні завдання, 
тест

15

2.2 Вміти готувати та представляти доповідь 
за результатами соціологічного 
дослідження

Лекція, практична 
робота

обговорення, 
практичні завдання, 
тест

15

3.1 Знати основи написання звітів за Лекція, практична практичні завдання, 40

результатами соціологічних досліджень робота, самостійна 
робота у формі 
підсумкового проекту

тест, підсумковий 
проект

3.2 Вміти конструювати презентацію за 
резул ьтатами соціологічного 
дослідження

Лекція, практична 
робота

обговорення, 
практичні завдання, 
тест, підсумковий 
проект

10

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання

Результати навчання дисципліни (код) 
Програмні результати навчання (назва) 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2

І1РН24. Застосовувати логіку наукового пошуку при проведенні 
соціологічного дослідження та її викладення в програмі соціологічного 
дослідження.

+ + + + + +

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

1. Обговорення/дискусії (10 пр.):РН 1.1, PH 1.2, PH 2.1, PH 2.2, PH 3.1, PH 3.2-20/40 
балів

2. Практичні роботи (7 пр.): PH 1.1, Р11 1.2, PH 2.1,.PH 2.2-21/35 балів (3 бали/5 балів за 
одну практичну роботу) .

Практична робота з розгляду порушення в академічному/ дослідницькому 
середовищі) зтем 1-2: PH 1.1, PH 1.2

•• Практична робота з аналізу елементів статті з теми 3: PH 2.1
. • Практична робота з аналізу додаткових елементів статті (графічних та текстових) з 

теми 3: PH 2.1 ■ .
• : Практична робота з аналізу наукових доповідей (наживо/ відвідування конференції) з

теми4:РН'2.2 : '
■ Практична робота з підготовки доповіді за результатами власного дослідження з теми 

4: PH 2.2
• Практична робота з конструювання звіту за результатами соціологічного дослідження

3 теми 5: PH 3.1
Практична робота з підготовки презентації за результатами дослідження з теми 6: PH 
3.2.

3. КР(тест)зтем 1-6:PH 1.1, PH 1.2,PH2,1, PH2;2-8 бали/10 балів
4. Підсумковий міні проект із демонстрацією однієї з форм представлення результатів 

соціологічного дослідження: PH 3.1, PH 3.2 - 11 балів/15 балів

- підсумкове оцінювання - залік

7.2 Організація оцінювання:
1. Обговорення/дискусії з тем 1-6.
2. Практичні роботи (7 пр ):
• Практична робота з розгляду порушення в академічному/ дослідницькому 

середовищі) з тем 1-2.
• Практична робота з аналізу елементів статті з теми 3.
• Практична робота з аналізу додаткових елементів статті (графічних та текстових) з 

теми 3.
Практична робота з аналізу наукових доповідей (наживо/ відвідування конференції).з 
теми 4
Практична робота з підготовки доповіді за результатами власного дослідження з теми
4 ’ ■ ' ' '
Практична робота з конструювання звіту за результатами соціологічного дослідження 
з теми 5



• Практична робота з підготовки презентації за результатами дослідження з теми 6: PH 
3.2

3. КР (тест) з тем 1-6
4. Підсумковий міні проект із демонстрацією однієї з форм представлення результатів 

соціологічного дослідження.

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

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

№ 
п/п Номер і назва теми

Кількість годин

Лекції Практичні Самостійн 
а робота

1. Основи академічної доброчесності при підготовці результатів соціологічного 
дослідження

1 Основні принципи академічної доброчесності у 
дослідницькій та науковій діяльності 4 4 4

2 Правила діяльності та поведінки для 
комфортних умов роботи дослідника 4 4 . 4

2. Підготовка соціологічної публікаціїта доповіді за результатами дослідження

3 Основи написання статті за результатами 
дослідження 4 4 8

4 Основи підготовки наукової доповіді за 
результатами дослідження 4 4 8

3. Звіт та презентація за результатами соціологічного дослідження

5 Основи написання звітів за результатами 
соціологічних досл іджс IIь 4 4 8

. 6 Основи конструювання презентації за 
резул ьтатам и сої йологі ч і юго досл ідження 6 6 8

Контрольна робота 2
7 Підсумковий проект 6 20

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: (Базова)
1. Етика ділових відносин: навчальний посібник/ [Лесько О.Й., Прищак М.Д., Залюбівська 

. О.Б. та ін.].- Вінниця: ВНТУ, 2011,- 309 с. (до опрацювання: С. 26-31, С. 48-56, С. 114-
140, С. 180-184)

2. Сацик В. Сучасні стандарти академічного, письма для молодих дослідників: передові
практики європейських університетів та видавництв [Електронний ресурс] / Володимир 
Сацик // Ідеологія і політика. — 2020. - Режим доступу до ресурсу:
https://www.ideopol.org/wp-content/uploads/2019/04/Satsyk-NewPRESENT.pdf.

3. Fauman S.J., Sharp Н. Presenting the Results of Social Research to, the Public.- (Електронний 
ресурс).- [Джерело доступу]: http://poq.oxfordiournals.Org/content/22/2/l O7.abstract

Додаткова:
1. Бессонов А. Б. Коммуникативные процессы: роль, место, сущность/ А. Б. Бессонов// 

НТИ,- Сер. 1.- 2008,- № 7,- С. 1-13.
2. Вимоги до . анотацій,- (Електронний ресурс).- [Джерело доступу]: http://info- 

ibrary.com/content/1348 Vimogi do anotacii.html
3. Етикет як аксіологічний вимір культури поведінки і спілкування,- (Електронний ресурс).-

[Джерело доступу]:
http://librar.org.ua/sections load.php?s-pliilosophv psYchologv&id=230&start=:?3

4. Корнієнко В. Наукове спілкування як один із ефективних засобів підвищення 
професіоналізму// Вісник Книжкової палати,- 2012,- № 7.- (Електронний ресурс).- 
[Джерело доступу]: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc gum/vkp/2012 7/st 6 7.pdf

https://www.ideopol.org/wp-content/uploads/2019/04/Satsyk-NewPRESENT.pdf
http://poq.oxfordiournals.Org/content/22/2/l
http://info-library.com/content/1348
http://librar.o
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vkp/2012_7/st_6_7.pdf


5. Методические рекомендации по написанию отчета по результатам проведенного 
прикладного социологического исследования (Електронний ресурс).- [Джерело 
доступу]: www,ed.u,bukjrlç^

6. Підготовка та презентація підсумкового звіту про дослідження,- (Електронний ресурс).- 
[Джерело доступу]: http://ubooks.com.ua/books/000111 /іпх40.ріір

7. Побудова та властивості УДК,- (Електронний ресурс).- [Джерело доступу]: 
http://www:u^

8. Правила подготовки таблиц,- (Електронний ресурс).- [Джерело доступу]:
http://www.inediasphera.rii/recom/tab1.litni

9. Приклади оформлення, бібліографічних списків,- (Електронний ресурс).- [Джерело 
доступу]: http://lib.npu.edu.ua/ua/registrationlists

10. Розробка ефективних презентацій та методики обміну знаннями. Посібник для тренера.-
(Електронний ресурс).- [Джерело доступу]: http://biblioteka.lviv.ua/wp-
content/uploads/2009/07/Побудова-ефективних-ирезентацій-Теоретичний-матеріал l.pdf

11. Таблиці.- (Електронний ресурс).- [Джерело доступу]:
http://sportstalker.ors/sport education/pages/trebov vak.php

12. Шевчук С.В. Анотація/ Українське ділове мовлення,- (Електронний ресурс).- [Джерело 
доступу]: http://pidruchniki.ws/l6330826/dolainietitoznavstvo/anotatsiva

13. Шевчук С.В. Рецензія, відгук/ Українська мова за професійним спрямуваниям,-
(Електронний ресурс).- [Джерело доступу]:.
http://pidruchniki.ws/11510409-10669/dokumeiitoznavstvo/retsenziva vidguk

14. Що за страшний звір - наукова стаття і Як його перестати боятись [Електронний ресурс]
// Наукова бібліотека . КНУКіМ. - 2019. -- Режим доступу до ресурсу:
https://www.slideshare.net/kniikim-librarv/ss-129407000;

15. Якісне виконання анотації,- (Електронний ресурс).- [Джерело доступу]:. 
!.ll.tl’:.//iyw.wŁufi,..h^

16. Ястребов Л.И. Создание презентации и техника эффективного выступления.-
(Електронний ресурс).- [Джерело доступу]:
http://vio.fio.ru/vio 32/cd site/Articles/ârt Г l.htm

.17. How to... write an abstract.- (Електронний ресурс).- [Джерело доступу]: 
httn://www.emeraldinsight.com/autliors/guides/write/abstracts.htm

18. Organizing Your Social Sciences Research Paper.- (Електронний ресурс).- [Джерело 
доступу]: http://libguides.usc.edu/content.php?pid=83009&sid=615869

19. Preparing the Research Report.- (Електронний ресурс).- [Джерело. ■ доступу]: 
https://www.boiindless.coni/s0ciologv/sociological-research/ihe-research-procKs/preparing-tlie- 
research-report/

20. Rolandi M., Cheng K., Pérez-Kriz S. A Brief Guide to Designing Effective Figures for the 
Scientifi c Paper.- (Електронний ресурс).- [Джерело доступу]: 
http://onlinelibrarv.wilev.eom/doi/10:1002/adrna.201102518/pdf

10. Додаткові ресурси (за наявності):

1. Note Point - на сайті зібрані різні галереї PowerPoint презентацій.
2. The Book Cover Archive .- велетенська колекція обкладинок книжок і прикладів їх 

оформлення.
3. Typography Served - найцікавіші приклади Типографіки,
4. Visual Complexity - сайт, що містить різні схеми, а також просто зображення-абстракції.
5. Flowing Data - сайт інфографіки і візуалізації статистики.
6: Information IS Beautiful - навчає, як можна представити інформацію гарно.

Сертифіковані курси:
1. «Ефективні презентації» (http://gohigher.org/course-presentations).

http://ubooks.com.ua/books/000111_/%25d1%2596%25d0%25bf%25d1%258540.%25d1%2580%25d1%2596%25d1%2596%25d1%2580
http://www:u%255e
http://www.inediasphera.rii/recom/tab1.litni
http://lib.npu.edu.ua/u
http://biblioteka.lviv.ua/wp-
http://sportstalker.ors/sport_education/pages/trebov_vak.php
http://pidruchniki.ws/l6330826/dolainietitoznavstvo/anotatsiva
http://pid
https://www.slideshare.net/kniikim-librarv/ss-129407000
o.ru/vio
http://www.emeraldinsight.com/autliors/guides/write/abstracts.htm
http://libguides.usc.edu/content.php?pid=83
https://www.b
http://onlinelibrarv.wilev.eom/doi/10:1002/adrna.201102518/pdf
file:///gohigher.org/course-presentations

