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1. Мста дисципліни - ознайомити студентів з можливістю використання в дослідницькій та 
аналітичній роботі електронних архівів соціальних даних, включаючи архіви результатів 
соціологічних досліджень (кількісних та якісних); дані статистичних агенцій; глобальні 
(міжнародні) індекси та побудовані на них рейтинги країн, міст, регіонів; дані вітчизняних та 
міжнародних неурядових дослідницьких організацій тощо. Метою є також навчити студентів 
здійснювати пошук даних в електронних архівах; ознайомити студентів із особливостям 
підготовки до аналізу отриманих з архівів даних, із специфікою та методами вторинного аналізу 
даних; дата базові знання із планування управління даними в емпіричних соціологічних проектах 
та підготовки даних власного дослідження до розміщення в електронних архівах.соціальних 
даних.

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: студенти мають бути 
знайомі з базовими методами аналізу даних (кількісних та якісних) а також із методологічними 
підходами та основними методами емпіричного соціологічного дослідження.

3. Анотація навчальної дисципліни:

Дисципліна «Використання електронних архівів соціальних даних» є дисципліною вільного 
вибору студентів у фаховій підготовці за освітньою програмоіО “Соціологія” (вибірковий блок 

: «Прикладні соціологічні дослідження»). Вивчення дисципліни спрямовано на отримання 
■студентами знань, навичок та компетенцій, необхідних для використання в дослідницькій та 
аналітичній роботі, вмісту електронних архівів соціальних даних, включаючи архіви результатів 
соціологічних досліджень (кількісних та якісних); дані статистичних агенцій;.: глобальні 
(міжнародні) .індекси та побудовані на них рейтинги країн, міст, регіонів; дані вітчизняних та 
міжнародних неурядових дослідницьких організацій тощо. Приділяється увага питанням пошуку 
даних в електронних архівах,-особливостям підготовки до аналізу отриманих з архівів даних, 
'специфіці та методам вторинного аналізу даних. Також розглядаються питання управління даними 
в емпіричних соціологічних проектах та підготовки даних власного дослідження до розміщення в 
електронних архівах соціальних даних. . .

4. Завдання (навчальні цілі):

• Ознайомити з сучасними можливостями використання для власного дослідження даних,
■ розміщених в електронних архівах різного типу

• Навчити пошуку в кітернет необхідних для.власного дослідження даних
Навчити поєднувати та готувати для аналізу відібрані з різних електронних джерел дані

. • Представити основні особливості вторинного аналізу даних
• . Представити основи планування управління даними у емпіричних соціологічних проектах ■

Це спрямовано на формування наступних компетентностей:

• Вміння використовувати сучасні технології проведення досліджень, збору та- аналізу 
соціальних даних (фкі 9)

• Вміння створювати нові та.узагальнювати існуючі підходи збору та аналізу соціальних 
даних (фк21)

1.3 Особливості вторинного аналізу 
даних

Лекція, практичні заняття, 
самостійна робота

Тест, практичне 
завдання, самостійна 
робота

15

2.1 Здійснювати пошук в Інтернет Лекція, практичні заняття, Тест, практичне ЗО
необхідних для власного 
дослідження даних

самостійна робота завдання, самостійна 
робота

2.2 Поєднувати та готувати до аналізу 
відібрані з різних електронних 
джерел дані

Лекція, практичні заняття, 
самостійна робота

Тест, практичне 
завдання, самостійна 
робота

20

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання   

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

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

+ + + +

7. Схема формування оцінки.

7.1 Форми оцінювання студентів:

- семестрове оцінювання:
- 1. Контрольна робота (тест) за гемами 1-3, РН1.1, РНІ..2, РН2.2 -■ 15 балів /25 балів
2. Самостійна робота за темами 1-4 є обов’язковою РН1.1, РН1.2, РН1.3, РН2.1, РН2.2 - 15 

балів 125 балів
3. Виконання завдань та.виступи на практичних заняттях за темами 1-5..РІП.1, РН1.2, РН1.3, 

РН2.1,РН2.2 - ЗО балів /50 балів

- підсумкове оцінювання —залік

7.2 Організація оцінювання:

. 1. Контрольна робота (тест) за лемами 1 -3. РІ11.1, РН1.2, РН2.2- після темп З
2. Самостійна робота за гемами 1-4 РН1.1, РП1.2, РГ11.3, Р1І2.1, РН2.2 - після Темп..4 є 

обов'язковою
3. Виконання .завдань на практичних заняттях за темами 1-5, РНІ.1,. Р1І1.2, Р111.3, РН2.1, 

РН2.2 — протягом семестру

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

5. Результати і і а вч ання 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 иороговий 

критерій 
оцінювання

Відсоток у 
підсумковій 

ОЦІНЦІ 3 
дисципліниКод Результат навчання

1.1 Сучасні можливості використання 
для власного дослідження даних, 
розміщених в електронних архівах 
різного типу.

Лекція, практичні заняття, 
самостійна робота

Тест, самостійна 
робота

15 '

1.2 Основи планування управління 
даними у емпіричних 
соціологічних проектах

Лекція, практичні заняття, 
самостійна робота

Тест, самостійна 
робота

20
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8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій та практичних занять

Кількість годин
Номер та назва теми Лек

ційні
Прак
тичні

Самостій
на робота

1. Архіви даних соціологічних досліджень в Інтернет. 4 6 12

2. Депонування результатів соціологічного дослідження в 
електронному архіві. 4 6 12

3. Міжнародні (глобальні) індекси як джерело інформації для 
соціологічних досліджень. 6 6 12

4. Особливості вторинного аналізу даних з архівів та інших 
джерел в Інтернет. 6 8 12

5. Великі дані (big data): джерела генерації (створення), сфера 
застосування, методичні та методологічні проблеми 
використання.

6 8 12

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. Горбачик А:П: Архіві соціальних даних: цілі існування, форми роботи, проблеми створення 

//Соціологія: теорія, методи, маркетинг. -2000. -№3. - С. 130-144.
2. Головаха Є.І. Концептуальні та організаційно-методичні основи створення “Українського 

соціологічного архіву та банку даних соціальних досліджень” // Соціологи: теорія, методи, 
маркетинг. - 2000. - № 1. - С. 138-151.

3: Горбачик Q.A. Електронні банки соціологічних даних // Український соціум,- 2009.- 
№2(29).-С. 14-21.

4. Vartanian Т..Р. Secondary data analysis (Pocket guides to social-work research methods).- Oxford 
University Press, 2011 . - pp. 3-22

5. Smith E. Using Secondary Data in Educational and Social Research. - Open University Press,
2008. - pp. 3-90

Додаткова
.1. Inter-university Consortium for Political and Social Research (1CPSR). (2012). Guide to Social 

Science Data Preparation and Archiving: Best Practice Throughout the Data Life Cycle (5th ed.). 
Ann Arbor, MI.- pp. 6-32

10. Додаткові ресурси:
1. Consortium of European Social Science Data Archives https://www.cessda.eu
2. Inter-university Consortium for Political and Social Research www.icpsr.umich.edu
3. European Social Survey.www.europeansocialsurvev.org
4. European Values Study ЬИрва^итор^пуаІие^йщІу^еи/■
5. World Values Survey http://www.worldvaluesstirvev.org
6. International Social Survey Programme http://w.issp.org

5

http://www.icpsr.umich.edu
http://www.euro
socialsurvev.org
tp://www.worldvaluesstirvev.org
http://w.issp.org

