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1. Мета дисципліни — полягає в надані студентам системних знань про особливості методології та 
процесу проведення емпіричного соціологічного дослідження на основі застосування групи 
методів аналізу документів.
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:

1. Знати базові методи аналізу соціологічної інформації
2. Вміти працювати з комп’ютером
3. Володіти елементарними навичками роботи з масивами даних

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», вибіркового 
блоку «Прикладні соціологічні дослідження». Сучасне суспільство характеризується високим 
рівнем інформатизації. Сьогодні індустрія інформації перетворилася в галузь світової економіки, 
вона стала невід’ємною складовою сучасних процесів глобалізації, що відкриває широкий доступ 
до сучасних технологій, науки та культури і водночас впливає на трансформацію людства (цит за 
Н.Аксьоновою). Як стверджують фахівці, сучасна людина за місяць отримує та обробляє стільки 
інформації, скільки людина XVII ст. отримувала за все своє життя. Вся ця інформація потрапляє 
до людей у формі найрізноманітніших документів. Тож вміння досліджувати й аналізувати 
документальний потік є надзвичайно вагомим для сучасного фахівця-соціолога. Курс спрямований 
на поглиблене вивчення методології (методик, технік, шляхів квантифікації та ін.) більшості 
методів, які дозволяють здійснювати аналіз документів, а також на ознайомлення з принципами 
роботи комп’ютерних засобів для роботи з документами.

4. Завдання (навчальні цілі):
• надати системні знання щодо категорій емпіричного аналізу документів;
• запропонувати загальний огляд теоретичних концепцій соціологічного аналізу документів;
• ознайомити студентів з групою базових та новітніх методів емпіричного аналізу 

документів;
• навчити студентів застосовувати техніки в межах методів аналізу документів;
• проілюструвати студентам складові квантифікації в межах аналізу документів.

Це спрямовано на формування компетентностей:
• здатність збирати, аналізувати та узагальнювати соціальну інформацію з використанням 

соціологічних методів (СК04);
• вміння використовувати сучасні технології проведення досліджень, збору та аналізу 

соціальних даних (СК12).

5. Результати навчання 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 

пороговий 
критерій 

оцінювання

Відсоток у 
підсумковій 

ОЦІНЦІ 3 
дисципліниКод Результат навчання

1.1 Вміти розробляти методологію для 
досліджень на основі методів з групи 
аналізу документів (дискурс-аналіз, 
семантичний аналіз, інтент-аналіз, івент- 
аналіз, контент-аналіз)

Лекція, практична 
робота

практичні 
завдання, тест

10

1.2 Знати процедурні особливості 
соціологічного дослідження на основі 
аналізу документів

Лекція, практична 
робота, самостійна 
робота

практичні 
завдання, тест

15

2.1 Конструювати вибірку документів для 
емпіричного дослідження на основі 
методів аналізу документів

Лекція, практична 
робота, самостійна 
робота

практичні 
завдання, тест

15

2.2 Розробляти інструментарії в 
дослідженнях на основі аналізу 
документів

Лекція, практична 
робота, самостійна 
робота у формі 
підсумкового проекту

практичні 
завдання, 
підсумковий 
проект

20

З

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами

2.3 Здійснювати квантифікацію, 
візуалізацію та аналітичну 
інтерпретацію даних, отриманих на 
основі аналізу документів

Лекція, практична 
робота, самостійна 
робота у формі 
підсумкового проекту

практичні 
завдання, 
підсумковий 
проект

40

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

Програмні результати навчання (назва)----------- 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3

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

+ + + + +

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

+ + + +

Обґрунтовувати вибір методів і методик соціологічного 
дослідження для розв’язання актуальних соціальних проблем 
(РН16)

+ +

7. Схема формування оцінки.
7.1 Форми оцінювання студентів:

- семестрове оцінювання:
6 семестр
1. Практичні заняття з індивідуально підготовленими завданнями:

• тип документу з тем 1-2, РН 1.2 — 5 балів/ 3 бали
• традиційний аналіз з теми З, РН 1.1-5 балів/ 3 бали
• дискурс-аналіз з теми 4, РН 2.1, РН 2.2 - 5 балів/ 3 бали
• семантичний аналіз з теми 5, РН 2.1, РН 2.2 - 5 балів/ 3 бали
• інтент-аналіз з теми 6, РН 2.1, РН 2.2, РН 2.3 - 5 балів/ 3 бали
• івент-аналіз з теми 7, РН 2.1, РН 2.2, РН 2.3 - 5 балів/ 3 бали
• опитування тексту з теми 8, РН 2.1, РН 2.2, РН 2.3 - 5 балів/ 3 бали
• аналіз візуальних елементів у документах з теми 9, РН 1.1, РН 1.2 - 5 балів/ 3 бали
• елементи аналізу документів, як вторинний аналіз з теми 10, РН 1.1, РН 1.2-5 балів/3 бали

2. KP 1 з тем 1-5 (РН 1.1, РН 1.2) та KP 2 з тем 6-10 (РН 2.1, РН 2.2, РН 2.3) - 15 балів/ 9 балів (KP 
1 - 7 балів/ 4 бали, KP 2 8 балів/ 5 балів).

- підсумкове оцінювання - іспит

- умови допуску до підсумкового оцінювання:
Для студентів, які набрали сумарно за модулі меншу кількість балів за критично-розрахунковий 

мінімум - 36 балів для одержання допуску до іспиту обов’язковим є повторне складання контрольних 
робіт.
7 семестр
1. Практичні заняття з індивідуально підготовленими завданнями:

• теоретико-методологічні основи контент-аналізу з теми 1, РН 1.1-5 балів/ 3 бали
• методологічні максими методу контент-аналізу з теми 2, РН 1.1, РН 1.2-5 балів/ 3 бали
• види контент-аналізу: сучасні інтерпретації З, РН 1.1, РН 1.2-5 балів/ 3 бали
• категоріальна модель у контент-аналізі з теми 4, РН 1.2-5 балів/ 3 бали
• інструментарій контент-аналізу, шляхи конструювання системи категорій, вибірка з теми 5, 

РН 2.1, РН 2.2 - 5 балів/ 3 бали
• типи та процедура кодування в контент-аналітичному дослідженні 6, РН 2.3 - 5 балів/ З 

бали
• зважування даних кодувальної матриці з теми 7, РН 2.3 - 5 балів/ 3 бали
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• квантифікація у контент-аналітичному дослідженні з теми 8, РН 2.3 - 5 балів/ 3 бали
• візуалізація результатів контент-аналітичного дослідження з теми 9, РН 2.3 - 5 балів/ З 

бали
• якісний та кількісний аналіз даних у контент-аналітичному дослідженні з теми 10, РН 2.3 -

5 балів/ 3 бали
2. KP 1 з тем 1-5 (РН 1.1, РН 1.2) та KP 2 з тем 6-10 (РН 2.1, РН 2.2, РН 2.3) - 20 балів/ 10 

балів (KP по 10 максимальних або 5 мінімальних балів за кожну)
3. Підсумковий проект - індивідуальне контент-аналітичне дослідження - з тем 1-10, РН 

1.1, РН 1.2, РН 2.1, РН 2.2, РН2.3 - ЗО балів/20 балів.

- підсумкове оцінювання - залік

7.2 Організація оцінювання:
1 семестр
1. Практичні заняття з індивідуально підготовленими завданнями:
• тип документу з тем 1-2
• традиційний аналіз з теми З
• дискурс-аналіз з теми 4
• семантичний аналіз з теми 5
• інтент-аналіз з теми 6
• івент-аналіз з теми 7
• опитування тексту з теми 8
• аналіз візуальних елементів у документах з теми 9
• елементи аналізу документів, як вторинний аналіз з теми 10
2. KP 1 з тем 1-5 та KP 2 з тем 6-10

2 семестр
1. Практичні заняття з індивідуально підготовленими завданнями:
• теоретико-методологічні основи контент-аналізу з теми 1
• методологічні максими методу контент-аналізу з теми 2
• види контент-аналізу: сучасні інтерпретації З
• категоріальна модель у контент-аналізі з теми 4
• інструментарій контент-аналізу, шляхи конструювання системи категорій, вибірка з теми 5
• типи та процедура кодування в контент-аналітичному дослідженні 6
• зважування даних кодувальної матриці з теми 7
• квантифікація у контент-аналітичному дослідженні з теми 8
• візуалізація результатів контент-аналітичного дослідження з теми 9
• якісний та кількісний аналіз даних у контент-аналітичному дослідженні з теми 10
2. KP 1 з тем 1-5
3. Підсумковий проект - індивідуальне контент-аналітичне дослідження - з тем 1-10

7.3 Шкала відповідності оцінок

6 семестр
Відмінно / Excellent 90-100

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

Незадовільно / Fail 0-59

7 семестр
Зараховано/ Passed 60-100
Не зараховано/ Fail 0-59

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

№ 
п/п

Номер і назва теми Кількість годин
лекції практичні самостійна 

робота
І.Загальні методологічні принципи аналізу документів

1 Теоретико-методологічні принципи проведення 
досліджень з використанням методу аналізу 
документів

2 2 4

2 Класифікація документів. Інформативно-цільовий 
аналіз змісту.

2 2 6

3 Традиційний аналіз документів. 2 4 8
4 Дискурс-аналіз: методологія та процедура. 4 4 8
5 Семантичний аналіз змісту документів. 2 2 4

Контрольна робота (тест) 2
2. Формалізований аналіз документів у соціологічних дослідженнях

6 Інтент-аналіз текстів інтерв’ю 2 4 6
7 Івент-аналіз медіа-повідомлень 2 4 6
8 Опитування тексту 2 2 6
9 Аналіз візуальних елементів у документах 4 4 6
10 Елементи аналізу документів, як вторинний аналіз 4 2 6

Контрольна робота (тест) 2
Всього 26 34 60

Загальний обсяг 120 год, в тому числі: 
Лекції - 26 год.
Практичні - 34 год.
Самостійна робота - 60 год.

, в тому числі:

№ 
п/п

Номер і назва теми Кількість годин
лекції практичні самостійна 

робота
1. Методологічні основи контент-аналітичних досліджень

1 Теоретико-методологічні основи контент-аналізу 2 2 5
2 Методологічні максими методу контент-аналізу 2 2 5
3 Види контент-аналізу: сучасні інтерпретації 2 2 5
4 Категоріальна модель у контент-аналізі 2 2 5
5 Інструментарій контент-аналізу. Шляхи 

конструювання системи категорій. Вибірка.
2 2 5

Контрольна робота (тест) 2
4. Процедури формалізації у контент-аналітичних дослідженнях

6 Типи та процедура кодування в контент- 
аналітичному дослідженні

2 2 5

7 Зважування даних кодувальної матриці 2 2 5
8 Квантифікація у контент-аналітичному дослідженні 2 2 5
9 Візуалізація результатів контент-аналітичного 

дослідження
2 2 5

10 Якісний та кількісний аналіз даних у контент- 
аналітичному дослідженні

2 2 5

Контрольна робота (тест) 2
Підсумковий проект 26
Всього 20 24 76

Загальний обсяг 11 
Лекції - 20 год.
Практичні - 24 год.
Самостійна робота - 76 год.
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9. Рекомендовані джерела:
Основна: (Базова)
1. Сучасні методики контент-аналізу: навч.посібн./ Батаєва К., Іванов В., Коритнікова Н., 

Костенко Н„ Семотюк О., Юзва Л.; за заг. ред. Костенко Н., Батаєвої К. та Іванова В. - К.: 
Видавничий дім «Кондор», 2018. - 416 с.

2. Nguyen D., Liakata М„ DeDeo S„ Winters J. How We Do Things With Words: Analyzing Text as 
Social and Cultural Data.- Frontiers in Artificial Intelligence, 2020. 
https://www.researchgate.net/publication/343852832_How_We_Do_Things_With_Words_Analyzing

Text as Social and Cultural Data
3. Krippendorff K. Content Analysis: An Introduction to Its Methodology.- SAGE, 2013 - 441 p.

Додаткова:
1 Горбачик A. (2006) Компьютерная обработка текстов в качественных и количественных 

социологических исследованиях// Социология: теория, методы, маркетинг.-№1. С. 124-133.
2. Жоль К.К. Контент-аналіз, компонентний аналіз та побудова тезаурусів для соціологів/ 

Соціологія. - http://pidruchniki.ws/11631018/sotsiologiva/kontent-
analiz komponentniy analiz pobudova tezaurusiv diva sotsiologiv

3. Іванов O.B. Компютерний контент-аналіз:проблеми та перспективи вирішення/ Методологія, 
теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. -Вип. 15. - 
http://www.ekmair.uknia.kiev.Ua/bitstream/123456789/2407/l/Ivanov%20komiutemvi%20analiz.pdf

4. Іванов О. В. (2012) Кількісний контент-аналіз: проблема контексту / О. В. Іванов // Вісник 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Соціологічні 
дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. № 999, Вип. ЗО. - С. 95-98. - 
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