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1. Мета дисципліни - навчання студентів соціологічним методам 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 текстовими масивами

3. Анотація навчальної дисципліни: Дисципліна належить до дисциплін вибору з переліку 
(№4) в межах освітньої програми «Соціальні технології» на здобуття освітнього ступеню: 
бакалавр за спеціальністю 054 «Соціологія», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові 
науки». Сучасне суспільство характеризується чи не надмірною переповненістю 
документами різного типу. Візуальні, текстові, відео- та аудіо- документи оточують сучасну 
особу посекундно. Такий стан справ вимагає певного рівня компетентності у використанні 
відповідних методів. До того ж із щоденним стрімким розвитком Інтернету на ринку праці 
для соціологів та маркетологів знання методів аналізу текстів є обов’язковою умовою. Курс 
спрямований на поглиблення та доповнення знань з аналізу документів, вироблення 
практичних вмінь застосування сучасних методів та технік аналізу текстів.

4. Завдання (навчальні цілі):
• ознайомити категоріями соціологічного аналізу документів
• надати системні знання про теоретичні концепції соціологічного аналізу документів
• проілюструвати актуальні проблеми соціологічного аналізу документів
• навчити працювати з групою базових та новітніх методів соціологічного аналізу 

документів

Це спрямовано на формування компетентностей:
• Вміння визначати соціально-професійну структуру колективу та галузі, тенденції її 

розвитку (СК16)

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 Знати підходи до диференціації 
якісних та кількісних методів аналізу 
документів, особливості їхньої 
методології

Лекція, практичне, 
самостійна робота

практична, тест 10

1.2 Знати класифікацію документальних 
джерел, різновиди аналізу змісту 
документальних джерел

Лекція, практичне, 
самостійна робота

практична, тест 15

2.1 Знати основи групи методів зі 
спорідненою методологією

Лекція, практичне, 
самостійна робота

практична, тест 15

2.2 Знати основи методології дискурс- 
аналізу та вміти застосовувати його 
основні техніки

Лекція, практичне, 
самостійна робота

практична, тест 20

2.3 Знати основи методології контент- 
аналізу та вміти застосовувати його 
основні техніки

Лекція, практичне, 
самостійна робота

практична, тест 40

навчання
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами

------- -------Результати навчання дисципліни (код) 
Програмні результати навчанніГ(назва)--------------- 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3

Володіти навичками збору соціальної інформації з 
використанням кількісних та якісних методів (РН10) + + + + +
Визначати та запроваджувати соціальні технології оцінювання 
потенціалу організації та управління соціально-економічними 
відносинами (РН19)

+ + + + +

7. Схема формування оцінки.

7.1 Форми оцінювання студентів:

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

• тип документу з тем 1 -2, PH 1.2 - 10 балів/ 5 балів
• івент-аналіз з теми З, РН 1.1,2.1-10 балів/ 5 балів
• інтент-аналіз з теми З, РН 1.1, РН 2.1 -10 балів/ 5 балів
• дискурс-аналіз з теми 4, РН 2.2 -10 балів/ 5 балів
• традиційний аналіз з теми 5, РН 2.3 -10 балів/ 5 балів
• контент-аналіз з теми 5, РН 2.3 -10 балів/ 5 балів

2. KP 1 з тем 1-2 (РН 1.1, РН 1.2) та KP 2 з тем 3-5 (РН 2.1, РН 2.2, РН 2.3) - 40 
балів/30 балів (2 роботи по 20 максимальних або 15 мінімальних балів за кожну)

- підсумкове оцінювання залік

7.2 Організація оцінювання:.
1. Практичні заняття з індивідуально підготовленими завданнями:

• тип документу з теми 1-2, РН 1.2
• івент-аналіз з теми З, РН 1.1,2.1
• інтент-аналіз з теми З, РН 1.1, РН 2.1
• дискурс-аналіз з теми 4, РН 2.2
• традиційний аналіз з теми 5, РН 2.3
• контент-аналіз з теми 5, РН 2.3

2. KP 1 з тем 1-2 (РН 1.1, РН 1.2) та KP 2 з тем 3-5 (РН 2.1, РН 2.2, РН2.3

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



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

№ 
п/п Номер і назва геми*

Кількість годин
лекції практичні Самостійна 

робота
1. Традиційний аналіз документів

1
Теоретичні принципи побудови ме тодик та 
проведення досліджень з використанням методу 
аналіз документів 2 4 6

2 Класифікація документів. Інформативно- 
цільовий аналіз змісту 4 4 8
Контрольна робота 1 2

2. Формалізований аналіз документів у соціологічних дослідженнях
3 Група методів зі спорідненою методологією 4 4 8
4 Дискурс-аналіз: методологія та процедура 4 4 8
5 Контент-аналіз: методологія та процедура 6 4 16

Контрольна робота 2 2
ВСЬОГО 20 24 46

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекцій - 20 год.
Практичні - 24 год.
Самостійна робота - 46 год.

9. Рекомендовані джерела:

Основна: (Базова)
1. Сучасні методики контент-аналізу: навчальний посібник (2018). Батаева Катерина, Іванов 

Валерій, Коритнікова Надія, Костенко Наталія, Семотюк Орест, Юзва Людмила; за заг. 
ред. Костенко Наталії, Батаєвої Катерини та Іванова Валерія. - К.: Видавничий дім 
«Кондор», 416 с.

2. Krippendorff К. Content Analysis: An Introduction to Its Methodology.- SAGE, 2013 - 441 p.
3. Филлипс Л., Йоргенсен M.B. Дискурс анализ: теория и метод / пер. с англ. І под ред. А. А. 

Киселевой. Харьков: Изд-во Гуманитарного центра, 2004. - 336 с.

Додаткова:
1. Бондар В. С., Допіра М. А. (2007). Розгляд методу контент-аналізу з погляду кількісно- 

якісних технік проведення. НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Том 70. Соціологічні науки. С. 17-26. 
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/6877/Bondar Dopira Rozglvad metod 
u kontent-analizu.pdf

2. Горбачик А. (2006). Компьютерная обработка текстов в качественных и количественных 
социологических исследованиях. Социология: теория, методы, маркетинг. №1. С. 124- 
133. http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/90293

3. Костенко Н., Іванов В. Досвід контент-аналізу: Моделі та практики. - К.: Центр вільної 
преси. - 2003. - 200 с.

4. Юзва Л.Л. (2013). Образ "сильних світу цього": методологія та результати емпіричного 
контент-аналітичного дослідження. Український соціум, № 4. С. 98-112. https://ukr- 
socium.org.ua/wp-content/uploads/2013/10/98-112 no-4 vol-47 2013 UKR.pdf

5. Юзва Л. Л. (2017). Реформа освіти в Україні: тренди липня 2017 року на основі аналізу 
медіа-контенту. Молодіжна політика: проблеми так перспективи: збірник наукових 
праць. Вип. 8. С. 153-158. https://dspu.edu.ua/biblioteka/wp- 
content/uploads/2017/12/%D0%97%D0%91I%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A 2017- 
19 10.pdf

6. Юзва Л.Л. (2021) “Суверенна демократія” в українських онлайн-медіа: якісний контент- 
аналіз дискурсу 2020 року, Ukr. socium. 2(77). с 59-78. httpsT/ukr- 
socium. org.ua/uk/archive/2-77-2021/suverenna-demokraiua-v-ukrainskvkh-oniain-media-
i akisnvi-kontent-analiz-dvskursu-2020-roku/

7. Юськів Б.М. (2006). Контент-аналіз. Історія розвитку і світовий досвід. С. 114-157. 
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/15969

8. Harvey L. (2022). Document analysis. Social Research Glossary. 
https://www.qualitvresearchinternational.com/socialresearch/documentanalysis.htm

9. luzva L. (2021). Media discourse on receiving funds for financing of the elections’2019 in 
Ukraine. Przegląd Europejski. Issue: 2021 (2): 145-163. DOI: I0.31338/1641-2478pe.2.21.9

10. Yuzva L., Tashchenko A. (2021) ‘Who contributes more?’ How Ukrainian media construed 
migrants’ life strategies vs. what the Ukrainian public wanted to know. Humanities and social 
sciences communication. № 8 (289), p. 1-15. https://doi.org/10.1057/s41599-021-00978-5

Відео-лекції:
1. Іванов О. (2020). Контент-аналіз як метод дослідження. Процедура класичного 

контент-аналізу. https://www.youtube.com/watch?v=CD7DZi9bHm8
2. Юзва Л. (2019). Контент-аналіз медіа-дискурсу про фінансування українських виборів 

2019 року, httns://www.youtube.com/watch?v-RulgCf2P35I&t=2565s
3. Critical Discourse Analysis (2019). https://www.youtube.com/watch?v=m EoRV2SeXk
4. Introduction to Discourse Analysis (2020). httns://www.youtube,com/watch?v=71tfoqsb3 s
5. Kipar L. (2019). Coding qualitative data for categories and themes.

https ://www.voutube.com/watch?v=YP3vAX5w6x8
6. Learn how to conduct content analysis: research method (2020).

httns://www, youtube.com/watch?v= rqGCAg!zX4
7. Research Methods: Personal and Historical Documents (Sociology Theory & Methods) 

(2020). https://www.voutube.com/watch?v=6L6izpWSUpM
8. Qualitative analysis using Excel (2017).

https ://www.voutube.com/watch?v=POgzlWNodKw

http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/6877/Bondar_Dopira_Rozglvad_metod
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/90293
https://ukr-socium.org.ua/wp-content/uploads/2013/10/98-112_no-4_vol-47_2013_UKR.pdf
https://dspu.edu.ua/biblioteka/wp-content/uploads/2017/12/%25D0%2597%25D0%2591I%25D0%25A0%25D0%259D%25D0%2598%25D0%259A_2017-19_10.pdf
socium._org.ua/uk/archive/2-77-2021/suverenna-demokraiua-v-ukrainskvkh-oniain-media-
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/15969
https://www.qualitvresearchinternational.com/socialresearch/documentanalysis.htm
https://doi.org/10.1057/s41599-021-00978-5
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