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новими знаннями

1. Мета дисципліни - навчання студентів застосування біографічного методу в емпіричних
дослідженнях особистості.

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
/. Знати базові методи аналізу документів та соціологічної інформації
2. Вміти працювати з коми 'ютером
3. Володіти елементарними навичками роботи з соціологічними масивами
3. Анотація навчальної дисципліни: Дисципліна належить до дисциплін вільного вибору
студентів' в межах освітньої програми «Соціологія» на здобуття освітнього ступеню:
бакалавр за спеціальністю 054 «Соціологія», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові
науки», вибірковий блок «Соціологія особистості та тендеру». Біографічні методи є
. класичними методами, що використовуються віддавна соціологами у дослідженнях З
базовою. якісною методологією. Водночас, у сучасному світі, наскрізно наповненому
індивідуальними історіями (ведення журналів, блогів, власних сторінок у соцмережах,
дописів у форматі смартмобів та б.ін.) вони можуть вдосконалюватись методично та
набувати нової актуальності. Потужним є і їхній евристичний потенціал у царині тендерних
досліджені, та досліджень особистостей. Оскільки у біографічному тексті, автобіографії,
біографічному (наративному) інтерв’ю та деяких інших біографічних формах яскраво
проявляються індивідуальні (особистісні) ідентичності. Курс спрямований па опанування,
поглиблення та доповнення знань щодо біографічних методів, вироблення практичних вмінь
застосування даних методів у емпіричних дослідженнях.
4. Завдання (навчальні цілі):
■ Ознайомити з основами методології біографічних методів
• Навчити використовувати біографічній методи
• Навчити збирати біографічні дані для подальшого аналізу
• .Навчити аналізувати отримані емпіричні дані, та робити аналітичні висновки на їх
основі
.
.
• . Дати навички у візуальній подачі та інтерпретації отриманих даних
Це спрямовано на формування комистентностей:
• здатність працювати з текстами, формулюват и та аргументувати свою точку зору,
дискутувати, працювати в групах, реконструювати маніпуляції з даними та
судженнями (фк38);
• здатність віднаходити та критично аналізувати джерела інформації з ще мало
досліджуваних тем ситуації людини в сучасному суспільс гві (фк39).

5. Результат и навчання за дисципліною:
Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4.
автономність та відповідальність)
Код

1.1

1.2

2.1
2.2
2.3

Результат навчання

Форми (та/або
методи і технології)
викладання і
навчання

Знати методологію біографічних методів в Лекція, практичне
емпіричних дослідженнях
заняття, самостійна
робота
Вміти застосовувати біографічні методи в Лекція, практичне
емпіричних дослідженнях
заняття, самостійна
робота
Здійснювати інтерпретацію біографічних Лекція, практичне
(в тому числі візуальних) даних
заняття, самостійна

Формувати аналітичний звіт на основі
отриманих біографічних даних
Демонструвати навички самостійної
дослідницької роботи, опанування

Лекція, семінар,
самостійна робота
Лекція, семінар,
самостійна робота

Мет оди
Відсоток у
оцінювання та
підсумковій
пороговий
оцінці з
критерій
дисципліни
оцінювання
10
Практичні
завдання, тест

Практичні
завдання, тест

15

Практичні
завдання, тест

15

Практичні
завдання,тест
Практичні
завдання, тест,

20
40

підсумковий
проект

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами
навчання
----------- —Результати навчання диски пл і н и (код)
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3
Програмні результат и навчання (назвав
——--------іірн45. Застосовувати методологію гендерного, психологічного,
соціокультурного, критичного аналізу, методологічну специфіку
+
+
+
+
здобутою внаслідок ан тропологічного та лінгвістичного
повороту в соціології
прн47. Застосовувати дискурсивні, асоціативні та проективні
+
+
+
+
методи, аналізувати дані за результатами застосування даних +
методів у соціологічних дослідженнях особистості
7. Схема формування оцінки.

7.1 Форми оцінювання студентів:
- семестрове оцінювання:
Робота на семінарах у форматі:
• обговорень/ дискусій (4 семінари), РН 1.1, РН 1.2, РН 2.1 - 20/8 балів (по 5
максимальних або 2 мінімальні бали за кожну)
■ представлення індивідуально виконаних робіт (5 робіт) із застосуванням
конкретних процедурних та методичних операцій в межах біографічного, методу:
РН 1.1, РН 1.2 - 35/20 балів (по 7 максимальних або 4 мінімальні бали за кожну)
2. КР (тест) з тем І-6: РН 1.1, РІ1 1.2, РН 2.1-20/14 балів
3. Підсумковий міні проект із застосуванням біографічного методу для дослідження
. тендерної проблематики: РН 2.1, РН 2.2, РН 2.3 - 25/18 балів

- підсумкове оцінювання - залік
7.2 Організація оцінювання:
Робота на семінарах у форматі:
• обговорень/дискусій РН 1.1, РН 1.2,РН 2.1 -зтем 1-6
• представлення індивідуально виконаних робіт із застосуванням конкретних
процедурних та методичних операцій в межах біографічного методу: РН 1.1, РН
1.2-з тем 1-6
2. КР (тест): РН 1.1, РІІ Н2, РН 2.1-зтем 1-6
3. Підсумковий міні проект із застосуванням біографічного методу для дослідження
тендерної проблематики: РН 2.1, РН 2.2, РН 2.3 - зтем І-6

7.3 Шкала відповідності оцінок
Зараховано / Passed

60-100

Не зараховано / Fail

0-59

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій та практичних занять
Кількість годин
№
Номер і назва теми
Самостійна
п/п
практичні
лекції
робота
1. Методологія біоі рафічних методів в дослідженнях особистості
Методологічні особливості біографічних методів
4
1
6
6
4
4
4
2
Особливості біографічної пам’яті
2. Особистісня ідентичність у біогрж гічному інтерв'ю
4
4
3
Розуміння ідентичності у біографічній розповіді
4
Візуальні документи у біографічному
4
4
4
дослідженні
6
3. Аналіз особистісної ідентичності в біографіях

. 5

6

Особистісні пастки у біографії

4

4

4

Кількісний та якісний підходи: типізована
біографія

4

4

4

2

2

4 ■
34

24
60

Контрольна робота
7

Підсумкова комплексна робота
ВСЬОГО

26

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