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1. Мета дисципліни — дисципліни полягає в наданні студентам системні знання про 
особливості застосування проективних методик в сучасних емпіричних соціологічних 
дослідженнях, навчити застосовувати основні техніки, на яких вони грунтуються та 
аналізувати отримані дані.

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
/. Злати базові .методи аналізу документів та соціологічної інформації
2. Вміти працювати з коми ’ютером
3. Володілі и елементарними навичкам н роботи з соціологічн нми масивами

3. Анотація навчальної дисципліни:
Дисципліна «Проективні методики у соціології» є дисципліною вільного вибору студентів у 
фаховій підготовці студентів за освітньою програмою «Соціологія» (Вибірковий блок і 
’’Прикладні соціологічні дослідження’1)). В рамках дисципліни основна увага приділяється 
ряду проективних методик, таких як: асоціативні методики (ПАЕ, ДАН, АДПФ) та 
проективні методики "Незакінчсні речення", "Авторитетні люди", "Аналогія". "Проективні 
запитання", проективний малюнок. Вони використовуються віддавна. соціологами у 
дослідженнях з базовою якісною методологією. Водночас, у сучасному суспільстві, де 
спостерігаються більша закритість людей та криза класичних опнтувальних методів у 
соціології вони можуть вдосконалюватись методично та набувати нової актуальності. 
Потужним с і їхній евристичний потенціал у царині соціологічних досліджень та досліджені, 
найрізноманітніших суспільних явищ і проблем. Курс, спрямований на опанування, 
поглиблення та доповнення знань щодо проективних методик, вироблення практ ичних вмінь 
застосування даних методик у емпіричних дослідженнях.

4. Завдання (навчальні цілі):
• ознайомити з основами методології різних проективних методик;
• навчити використовувати проективні методики;
• навчити збирати дані для подальшого аналізу в межах застосування проективних 

методик;
• навчити аналізувати отримані емпіричні в межах застосування проективних методик 

дані та робит и аналітичні висновки на їх основі;
• дати навички у візуальній подачі та інтерпретації отриманих даних в дослідженнях із 

за стосу в а 1111 я м проекти в ні і х м е годи к.

Це спрямовано на формування компетентностей:
• СК11. Здатність обгрунтовувати вибір методів і методик для розв’язання 

дослідницької проблеми, реалізації мети та вирішення задач дослідження.
• СКІ2. Вміння використовувати сучасні технології проведення досліджень, збору та 

аналізу соціальних даних.

5. Р с зу.тьтатн навчання за дисц н 11 л і 111 л о:
Результат навчання

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

Форми (та/або методи і 
тех 11 ології) виклала кия 

і навчання

Методи 
оцінювання та 

нороговнй 
критерій 

ОЦІІІІОВЯІІНЯ

Відсоток у 
гі ідсумковііі 

оцінці 3 
дисципліниКод Результат навчання

1.1 Знати методологію проективних методик 
в емпіричних дослідженнях

Лекція, практична робота, 
самостійна робота

практична 
робота, тест

10

1.2 Вміти застосовувати проективні методики 
в емпіричних дослідженнях

Лекція, практична робота, 
самостійна робота

практична 
робота, тест

15

2.1 Здійснювати інтерпретацію результатів, 
отриманих на основі застосування 
проективних методик, (в тому числі 
візуальних) даних

Лекція, практична 
робота, самостійна 
робота

практична 
робота, тест

15

2.2 Формувати аналітичний звіт на основі 
отриманих в дослідженні з використання

Лекція, практична 
робота, самостійна

практична 
робота, тест

20

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами

проективних методик даних робота
2.3 Демонструвати навички самостійної 

дослідницької роботи, опанування 
новими знаннями

Лекція, практична 
робота, самостійна 
робота

практична 
робота, тест, 
підсумковий 
проект

40

навчання
“-------——Результати навчання дисципліни (код)

Програмні результати навчаннїГ(і7азва) —----—— 1.! 1.2 2.1 2.2 2.3

РН07. Вміти використовувати інформаційно-комунікаційні 
технології у процесі пошуку, збору та аналізу соціологічної 
інформації.

+ + .- + +

РН10. Володіти навичками збору соціальної інформації з 
використанням кількісних та якісних методів.

+ + + +
РН 16. Обгрунтовувати вибір методів і методик соціологічного 
лося ілжепця для розв’язання актуальних соціальних проблем

+ + +

7. Схема формування оцінки.

7.1 Форми оцінювання студентів:

- семестрове оцінювання:
Робота на практичних заняттях у форматі:

• обговорень/ дискусій (5 ссм.) PH 1.1, PH 1.2, РІІ 2.1 -=- 20/10 балів (но 4 
максимальних або 2 мінімальні бали за кожну)

* представлення індивідуально викопаних робіт (5 ссм.) із застосуванням 
конкретних процедурних та методичних операцій в межах біографічного методу: 
PH Г. 1, РІ1 1.2 - 35/20 балів (по 7 максимальних або 4 мінімальні бали за кожну)

2. КТ1 та КТ2 (контрольний тест) з тем 1,2,3: PH Е1,РН 1.2, PH 2.1-20 балів/14 балів
3. Підсумковий міні проект із застосуванням проективної методики для дослідження 

суспільної проблематики: РІ і 2 1, PH 2.2, PH 2.3 - 25 балів/16 балів

- підсумкове оцінювання -залік

7.2 Організація оцінювання:
Робота на практичних заняттях у форматі:

« обговорень/ дискусій (5 ссм.) РІІ 1.1, РН 1.2, РН 2.1 - з тем 1-5
• представлення індивідуально виконаних робіт (5 сем.) із застосуванням 

конкретних процедурних та методичних операцій в межах біографічного методу: 
РН 1.1, РН 1.2-з тем 1-5

2. КТ1, 1<Т2 (тест) з тем 1,2,3: РН 1.1,РН 1.2, РН 2.1-з тем 1-5
3. Підсумковий міні проект із застосуванням біографічного методу для дослідження 

тендерної проблематики: РН 2.1, РІ І 2.2, РН 2.3 - з тем 2-5

7.3 Шкала відповідност і оцінок

Зараховано / Рай5С<1 60-100
1 Іс зараховано / Изі! 0-59



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

№ 
п/п Назва лекції

Кількість годин

Лекції 11 рактин ні С/Р
Проективна (рефлексивна) соціологія: методи, прийоми, техніки

1 Розуміння рефлексії в емпіричному соціологічному 
дослідженні. 4 4 6

2 Асоціативні методики в емпіричних соціологічних 
дослідженнях. 4 4 6

Контрольний тест 2
Можливості аналізу в межах проективних методику соціології

3 Проективні методики в емпіричній соціології. 4 4 6

4 Рефлексія в соціологічних методах аналізу. 4 4 6

5
Аналіз та візуалізація результатів, отриманих в 
дослідженні 4 4 6

Контрольний тест 2
11 ідсумновий проект 6 40
ВСЬОГО 2(1 зо 70

Загальний обсяг 120 год., в тому числі:
Лекцій - 20 год.
Практичні заняття- ЗО год.
Самостійна роботи - 70год.

9. Рекомендовані джерела:

Основна: (Базова)
1. Alvin W. Rose. Projective Techniques in Sociological Research/ Oxford University Press. Vol. 

28, No. 2 (Dec., 1949), pp. 175-183. - https://wwwjstor.org/stable/2572643
2. Рефлексивні методики в емпіричних соціологічних дослідженнях: навчально-методичний 

комплекс для студентів спеціальності 8.03010101 "Соціологія» І уклад.. - ІОзва JI.JI. - К.: 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2016. - 68 с.

3. Miles M.D., Huberman A.M. Qualitative data analysis. A methods sourcebook. Edition 3: 
SAGE Publications.-pp. 105-272.

Додаткова:
!. Отріщснко I I. Місце методу іісзакіпчених речень в арсеналі соціологічних методів / 

Соціальні виміри суспільства. - 2013. - Вин. 5. - С. 749-762. - Режим доступу:

2. ОтріщснкоТІ. В. Перспективи застосування методу проективного малюнку у 
соціологічному дослідженні/ Вісник Харківського національного університету імені В.
11. Каразіна. Серія : Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, 
теорія, методи. - 2013. - № 1045, Вин. ЗО. - С. 75-79. - Режим
доступу: http://nbuv.gov.Ua/U.IRN/VKhlSD_20.I3_l045_30_14

3. Отріщенко 11. Спільноти досвідів: як і для чого документувати життя в час пандемії/ 
KORYDOR. 2020. - http://www.korydor.in.ua/ua/storics/spilnoty-dosvidiv-iak-i-dlia-choho-  
dokuincntuvaty-zhyttia-v-chas-pandcmii.html

4. Подиіивалкина ІЗ. К вопросу о применении качественных методов в социологии, или Какой 
опыт мы изучаем? // Социология: теория, методы, маркетинг, 2008. - № 4. - С. 197-206,

5. Семина М.В. Написание отчета по качественному исследованию И Журнал социологии 
и социальной антропологии. 2007. Том X. № 2. - С. 155-164.

6. Татарова Г.Г. Качественные методы в структуре методологии анализа данных // 
Социология: 4М, 2001. - № 14. - С. 33-52.

7. Юзва Л Автобіографічна пам’ять та її вплив на комунікацію типу загін гання-відповідь 
в процесі опитування: досвід досліджень в межах когнітивної теорії // Психологічні 
проблеми сучасност і. Тези 11-ої міжнародної науково-практичної конференції студентів 
та молодих вчених, м. Львів, 8-9 квітня 2005 р. Львів: ДНУ імені Івана Франка, 2005. —С. 
67-69.

8. ІОзва Л.Л. Дослідження "зразків свідомості" майбутнього суспільствознавця: 
методологія та аналіз результатів// Український соціум - № 1. - 2011. - С. 55-76.

9. ІОзва Л. Застосування рефлексивних методик у емпіричних -соціологічних 
дослідженнях освіти І Людмила Юзва. // Емпіричні дослідження для реформування 
освіти в Україні: Збірник матеріалів І Міжнародної наукової конференції Української 
асоціації дослідників освіти (11 лютого 2017 р.)/ За ред. С.Щудло, О.Заболотної, 
О.Ковальчук. - Київ - Дрогобич; ТзОВ «Трск-ЛТД», 2017. -С. 190-193.

10. ІОзва Л. Специфіка використання комбінованої рефлексивної методики для вивчення 
групи національних цінностей/ Людмила Леонідівна Юзва. // Вісник Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Соціологія./ Ред. О.Куценкб. - 
Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2017 • №1 (8). - С. 45-53.

11. Юзва Л. Л. Спроби застосування вільного асоціативного експерименту в емпіричному 
соціологічному дослідженні / Людмила'Леонідівна ІОзва'// Методологія і методи 
соціологічних досліджень в- Україні: історія та сучасні проблеми. До 70-річчя 
Володимира Паніотто: збірник статей за матеріалами конференції, 22 січня, м. Київ /за 
наук. ред. В.С. Бакірова та Є.І.Головахи / Людмила Леонідівна Юзва. - Київ: Інститут 
соціології 11АН Украйні, XIІУ імені 13.Н.Каразіна, 2017. - С. 193 -198.

12. Юзва Л. Л. Українці в Російській Федерації: маркери експлікації спільності/ Л. Л. 
Юзва.//.Науковий вісник Інституту політичних і гсополітичшіх досліджень. 2015. - 
№1.-С. 161-180.
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