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1. Мста дисципліни - ознайомлення студентів з методологією та методиками вимірювання 
основних понять з різних сфер життєдіяльності суспільств в рамках конкретних соціальних 
досліджень задля розширення спектру методик та практик їх застосування у подальшій 
практичній роботі.

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
- досвід розробки програми соціологічного дослідження;
- володіння методами обробки та аналізу даних, зокрема такими як кореляційний аналіз, 

факторний аналіз та інші;
- робота у статистичних пакетах з обробки і аналізу даних, зокрема SPSS;
- досвід роботи із вторинними даними, у тому числі послуговування банками даних та 

даними міжнародних соціальних проектів.
3. Анотація навчальної дисципліни:
Навчальна дисципліна «Прикладні соціальні дослідження» є дисципліною вільного вибору 
студентів у фаховій підготовці здобувачів вищої освіти за освітньою програмою “Соціологія” 
(Вибір з блоку «Прикладні соціологічні дослідження»). Вона зорієнтована на вдосконалення 
певних фахових умінь та навичок у студентів-соціолопв як майбутніх дослідників і / або 
•аналітиків. В рамках дисципліни основна увага приділяється методологічному та методичному 
забезпеченню соціальних проектів, які покривають різні сфери життєдіяльності суспільств, 
зокрема Йдеться про можливості застосування уже наявних методик у професійній діяльності.

4. Завдання (навчальні цілі):
- розуміння методології прикладних соціальних досліджень, методичних особливостей 

використання та аналізу даних;
- знання основних методологічних підходів з предметного дослідження певних сфер 

життєдіяльності суспільств^), зокрема у порівняльному вивченні;
- розвиток практичних навичок студені ів щодо пошуку та обґрунтування методик 

вимірювання соціальних показників відповідно до програми дослідження;
- вміння підготувати звітні матеріали, презентаційні та публікаційні, за результатами 

дослідження з використанням даних і/та методик, застосовних у конкретних сферах 
життєдіяльності суспільств(-а).

Це спрямовано на формування наступних компетентностей:
- Здатність збирати, аналізувати та узагальнювати соціальну інформацію з використанням 

соціологічних методів (СК04);
- Здатиісті;самостійно планувати, організовувати та проводити соціологічне дослідження (СК05).

5. Рсчу.т і .та ти нявчання за дисципліною:
Рсзулы а і навчання

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

Форми (та/або методи і 
технології) викладання і 

навчання

Методи 
оцінювання 

та пороговий 
критерій 

оцінювання

Відсоток у 
іідсумк'овін 

оцінці 3 
ТНСЦИІ1ЛІІІИКод Результат навчання

1.1 Методологія прикладних соціальних 
досліджень

Лекція, практичні заняття, 
самостійна і контрольна 
роботи

Усна доповідь
10

2.1 Опрацювання даних соціальних проектів, 
пошук дослідницьких проектів з геми

Лекція, практичні заняття, 
самостійна і контрольна 
роботи

Практичні 
Завдання* 20.

2.2 Інтерпретація результатів вимірювання 
соціальних показників

Лекція, практичні заняття, 
самостійна робота

Практичні 
завдання* 20

3.1 Презентація результату конкретного 
дослідження з вивчення сфери 
життєдіяльності, ут.ч. із застосуванням 
методик і/або даних локал ьних та 
міжнародних проектів

Лекція, практичні заняття, 
самостійна робота

Практичні 
завдання*

20

4.1 Підготовка публікацій за результатами 
прикладного соціального дослідження

Лекція, практичні заняття, 
самостійна робота

Практичні 
завдання* ЗО

* уіпл з лимцмісйипшям інформацйшо-коліуіикаційніїх технаїогііі

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання

----- __ ..Результати навчання дисципліни (код) 
Програмні результати навчання (назва)" ~ —----------- ----- 1.1 2.1 2.2 3.1 4.1

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

+ + +
Вміти розробляти програму соціологічного дослідження (РН09> +
Володіти навичками збору соціальної інформації з використанням 
кількісних та якісних методів (РИК)) +

7. Схема формування оцінки.

7.1 Форми оцінювання студентів:
- семестрове оцінювання:

. !. Контрольна робота (одна, є обов’язковою), КР: РН1.1 РН2.1, РН2.2 - 8 балів /10 балів
2. Самостійна робота (одна, є обов’язковою), СР: РН2.1, РН2.2, РНЗ.І, РП4.І - 12 балів / 16 

‘ балів
3. Робота на практичних заняттях РНІ.1, РН2.1, РН2.2, РНЗ.І. - 16 балів/34 бали

- підсумкове оцінювання — іспит, РН1.І,РН2.2, РНЗ.І.

- умови допуску до підсумкового оцінювання:
Всі обов’язкові форми семестрового оцінювання мають буги складені з оцінкою, що є не меншою 
ніж 60% від максимальної оцінки для відповідної форми оцінювання. Таким чином сумарна оцінка 
за всіма формами семестрового оцінювання мас бути не менше ніж 36 балів (60% від максимальної 
оцінки у 60 балів). Дня студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критнчно- 
розрахунковий мінімум -36 балів, повторне складання контрольної роботи, виконання самостійної 
роботи і частини невиконаних раніше завдань дчя підготовки до практичних занять, є обов’язковим 
для одержання допуску до іспиту.

7.2 Організація оцінювання:
1. Контрольна робота - КР проводиться після теми 3.
2. Самостійна робота - С’Р вимагає комплексу знань і проводиться після теми 8, проте 

завдання студенти отримують напередодні вивчення геми 4, робота має бути 
представлена на кафедру за 1 тиждень до початку сесії.

3. Робота на практичних заняттях (темп 1-8) - протягом семестру.

7.3 Шкала відповідності оцінок
Відмінно / Excellent 90-100

Добре / Good 75-89
Задовільно / Satisfactory 60-74

Незадовільно / Fail 0-59
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8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний плин лекцій та практичних занять

Номер та назва темп
Кількість годин

лекції практ. 
заняття

сам. 
роб.

1. Соціальні проекти: локальні vs міжнародні
І. Соціальні проекти: мста, особливості збору і презентації 
даних, інформаційний супровід. Переваги та обмеження 
соціальних досліджень

4 4 6

2. Методологія порівняльних соціальних досліджень: чи 
важлива теорія, якщо є методика?

2 4 8

3. Методики: вимірювання та інтеграція даних, апробації та 
валідизація. Пошук варіацій

2 4 8

2. Вивчаємо сфери життєдіяльності
4. Сфера вищої освіти: оцінювання якості викладання 
навчальних дисциплін, освітнього середовища, освітніх 
послуг, університетські рсПтинги тощо

4 6 8

5. Релігія і релігійність: варіація методик і показників. Релігія 
і політика: чи є зв’язок? 4 4 8

6. Сфера охорони здоров’я і соціальне самопочуття 4 4 8

7. Ціннісно-нормативна система суспільства 2 4 6
8. Міські та регіональні дослідження. Концепція сталого 
розвитку як рамковий документ прикладних досліджень 4 4 8

Всього годин 26 34 60

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