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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 6 

 

Галузь знань 

05 – Соціальні та 

поведінкові науки 

 
Обов’язкова   

 
Спеціальність 

054 – Соціологія 

 

Модулів – 2 

  

 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 180 

2-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 6 

самостійної роботи 

студента – 8 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр  

 

60 год. 20 год. 

Практичні, семінарські 

40 год. 20 год. 

Лабораторні 

--- --- 

Самостійна робота 

80 год. 140 

Вид контролю:  

екзамен екзамен 

 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 1/0,8 

для заочної форми навчання – 1/3,5 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Метою курсу є формування базових знань про методи соціологічного 
дослідження та загальних уявлень про застосування цих методів на практиці.  

Завдання – сформувати знання та уявлення про суть соціологічного 
дослідження і характерні особливості його різновидів; про логіку організації і 
проведення соціологічних досліджень; засвоїти принципи вибіркового методу; 
засвоїти типи шкал; сформувати чіткі уявлення про різноманітні методи збору 
соціологічних даних (опитування, спостереження, аналіз документів, тестування 
та експеримент тощо).  

Мета та завдання досягаються через забезпечення єдності теоретичних та 
практичних підходів, а також перспективної оцінки організації, проведення та 
можливостей використання результатів соціологічного дослідження в соціальній 
практиці. 

Навчальна дисципліна спрямована на формування таких компетентностей: 
загальних:  

ЗК1. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; 

ЗК3. Здатність працювати в команді; 

ЗК9. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології; 

спеціальних (фахових): 

СК2. Здатність оперувати базовим категоріально-понятійним апаратом соціології; 

СК4. Здатність самостійно планувати, організовувати та проводити соціологічне 

дослідження; 

СК5. Здатність збирати, аналізувати та узагальнювати соціальну інформацію з 

використанням соціологічних методів;  

СК10. Здатність дотримуватися у своїй діяльності норм професійної етики соціолога. 

Отже, навчальна дисципліна орієнтована на досягнення наступних 

програмних результатів навчання: 
РН1. Використовувати понятійний апарат соціології в освітній, дослідницькій та інших 

сферах професійної діяльності;  

РН9. Вміти розробляти програму соціологічного дослідження; 

РН10. Володіти навичками збору соціальної інформації з використанням кількісних та 

якісних методів; 

РН11. Презентувати результати власних досліджень для фахівців і нефахівців; 

РН12. Знати та дотримуватися етичних норм професійної діяльності соціолога. 
 

Міждисциплінарні зв’язки: вступ до спеціальності; загальна соціологія; практикум 

з методів збору соціологічних даних; методи аналізу соціологічних даних; методологія 

соціологічного дослідження. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Поняття соціального факту 
 

Фактуальна основа соціологічного знання. Факти – в онтологічному і 

логіко-гносеологічному планах. В онтологічному сенсі факти не залежать від 

спостерігача стану дійсності. У логіко-гносеологічному плані фактами називають 

обґрунтоване знання, яке отримано шляхом опису окремих фрагментів реальної 

дійсності в деякому строго визначеному просторово-часовому інтервалі. Це - 

елементарні компоненти системи знання. В якості соціальних фактів можуть 

виступати: а) поведінка індивідів або цілих соціальних спільнот; б) продукти 

людської діяльності (матеріальні або духовні); в) вербальні дії людей (судження, 

думки, погляди тощо). У гносеологічному плані соціальні факти знаходять сенс 

завдяки тій чи іншій системі понять, в яких ми описуємо фрагменти соціальної 

дійсності. Поряд з поняттям "соціальний факт" вживається поняття "статистичний 

факт", який можна визначити як типові зведені числові характеристики, засновані 

на спеціально організованому масовому спостереженні соціальних 

явищ. Соціальні факти – це: абстракції, оскільки за своєю суттю являють опис 

деяких подій в загальних поняттях; переважно це соціально-статистичні 

узагальнення. Обґрунтованість фактів залежить від стану наших знань і критеріїв, 

які служать аргументами, що свідчать, що ці факти є правомірними.  
 

Тема 2. Теорія і парадигма соціологічного дослідження. Методологія 

соціологічного дослідження. Методи, техніка і процедури соціологічного 

дослідження 
 

Парадигма – це найзагальніші погляди, цінності і підходи, в рамках яких 

створюються ті, чи інші теорії. У галузі соціальних наук до таких парадигм 

належать: функціоналізм; структурний функціоналізм; інтеракціонізм; парадигма 

конфлікту, ін. Парадигма є більш широким поняттям ніж теорія. Теорія – це 

систематичний набір взаємопов’язаних суджень, які описують деякі аспекти 

соціального життя. Методологія – система принципів наукового 

дослідження. Саме методологія визначає, якою мірою зібрані факти можуть 

служити реальним і надійною основою об'єктивного знання. Методологія 

соціологічного дослідження – це складова частина і особлива галузь 

соціологічного пізнання, що включає сукупність принципів і способів організації, 

розвитку та оцінювання теоретичного й емпіричного соціологічного знання, 

систему норм та регуляторів проведення соціологічних досліджень. Метод – 

основний спосіб збору, обробки або аналізу даних. Техніка – сукупність 

спеціальних прийомів для ефективного використання того чи іншого 

методу. Методика – поняття, яким позначимо сукупність технічних прийомів, 

пов'язаних з даним методом, включаючи приватні операції, їх послідовність і 

взаємозв'язок. Процедура – послідовність всіх операцій, загальну систему дій і 

спосіб організації дослідження.  
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Тема 3. Сутність і структура процесу соціологічного дослідження 

 

Дослідження – специфічний вид соціальної діяльності, спрямований на 

збільшення нового знання. Це може бути знання про структуру, функціонування, 

взаємозв'язки, закономірності розвитку явищ і процесів тощо. Якщо дослідження 

проводиться в рамках предмета соціології, воно називається соціологічним. 

Конкретним соціологічне дослідження є тоді, коли воно засноване на обліку і 

узагальненні умов існування об'єкта. При цьому конкретність досягається не 

тільки емпірично, але й теоретично.   

Теоретичне і емпіричне в соціологічному дослідженні: поняття і логіка 

співвідношення. Методологічні функції теорії в соціологічному дослідженні. 

Поняття соціального факту. Функції конкретно-соціологічних досліджень (КСД) по 

відношенню до теорії: методологічна (дають систему принципів і способів 

організації та побудови діяльності); прогностична (дозволяють формулювати 

припущення про різні аспекти функціонування об'єктів); пояснювальна 

(дозволяють розкривати якісну специфіку досліджуваного об'єкта і допомагають в 

відборі соціальних фактів); нормативна (регулюють професійний рівень 

дослідження). Тенденції і проблеми розвитку КСД на сучасному етапі. 

 

Тема 4. Вимірювання соціальних характеристик у соціологічному 

дослідженні (основні шкали та їх типи) 

 

Вимірювання – це процедура порівняння об’єкта дослідження зі створеним 

емпіричним еталоном числового вираження його характеристик у певному 

масштабі та на шкалі. На шкалі може фіксуватися тривалість протікання процесу 

чи явища, чисельність або обсяг аудиторії радіо, телебачення, друкованих засобів 

масової інформації тощо. Часто соціальні факти не мають загальновживаних 

еталонів для оцінки їх кількісних та якісних параметрів. У такому випадку 

виникає необхідність у створенні таких емпіричних еталонів, які можна назвати 

соціологічними шкалами. Основні типи шкал, які використовуються соціологами 

для вимірювання соціальних характеристик об’єктів:  номінальна; номінальна з 

сумісними альтернативами; порядкова (рангова); метрична. Кожна шкала повинна 

мати відповідну обґрунтованість, надійність та стійкість отриманої інформації. 

Обґрунтованість шкали визначається адекватністю способів, які допомагають 

отримати заплановану згідно з програмою інформацію у відповідності до завдань 

та гіпотез дослідження. Надійність шкали залежить від стійкості отриманої 

інформації; тобто, при повторенні процедури збору інформації отримуються 

аналогічні розподілення відповідей. 

 

Тема 5. Якість емпіричного дослідження 

 

Якість є характеристикою організаційної культури, професійного підходу до 

всього, що робиться для клієнта. Прагнення до якості – це прагнення до 

найкращого задоволення потреб і вимог замовника дослідження. Відповідальність 

за якість покладається на дослідника (дослідницький колектив). Помилки у 
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досліджені відбуваються в результаті зміни стандартного алгоритму досліджень, 

скорочення окремих процедур, що, в кінцевому підсумку, призводить до втрати 

даних та / або їх викривлення. Серед підходів до оцінки якості досліджень можна 

виділити аудит безпосередніх виконавців польових робіт та аудит замовників. 

Звертається увага, перш за все, на інструментарій дослідження, на надійність 

шкал, а також на коректність побудови вибірки, її репрезентативність.  Вимоги 

замовників можуть бути різними: для одних важливим є отримання детального 

багатосторінкового звіту, а для інших – якість отриманої інформації.  Особливо 

важливою для якісного дослідження є підготовка виконавців польових робіт. 
 

 

Тема 6. Програма соціологічного дослідження 

 

Якість, правдивість і повнота результатів соціологічного дослідження 

повною мірою залежать від того, наскільки грамотно було складено його програму. 

Програма соціологічного дослідження – документ, який детально розкриває 

досліджувану (проблемну) ситуацію і процедуру її вивчення. В ньому всебічно 

обґрунтовуються методологічні підходи й методичні заходи соціологічного 

дослідження. Програма соціологічного дослідження містить, відповідно, дві 

частини: методологічну (чітке визначення предмету дослідження, тобто того 

явища або процесу, або чогось іншого, на якому буде сконцентровано 

дослідницьку увагу); методичну (процедурну). Розробка методологічної частини 

програми передбачає: вибір теми й обґрунтування проблеми; формулювання мети 

і завдань дослідження; висування гіпотез дослідження; визначення об’єкту 

дослідження і вибіркової сукупності (вибірки); визначення об’єму і типу вибірки;  

визначення техніки збору даних і способу обробки даних; складання робочого 

плану дослідження. 

 

Тема 7. Розрахунок і побудова вибіркової сукупності 

 

Генеральна сукупність – це вся сукупність явищ, об’єктів (одиниць 

досліджуваного об’єкта), стосовно яких досліджується проблема. Пізнати всю 

генеральну сукупність дуже важко. За великої кількості досліджуваних одиниць 

об’єкта таке вивчення потребуватиме великих матеріальних, фінансових витрат та 

затрат часу. Вирішити цю проблему допомагає знання того, що найбільш суттєві 

властивості є однаковими у однотипних соціальних явищ, і для того щоб 

з’ясувати їх, зовсім не обов’язково досліджувати всю генеральну сукупність. 

Достатньо обстежити частину сукупності і на підставі частини робити висновок 

про ціле. Ця частина називається вибірковою, вибіркою. Залежно від того, 

обстежується вся генеральна сукупність чи якась її частина, вирізняють загальні, 

локальні та вибіркові дослідження. Вибірки бувають репрезентативними та 

нерепрезентативними. Репрезентативніть вибірки – це така її властивість, що 

свідчить про правомірність перенесення отриманих по ній висновків та 

результатів на всю генеральну сукупність. Особливості розрахунку вибірки. Типи 

вибірки та особливості побудови вибірки певного типу.  
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Тема 8. Інструментарій соціологічного дослідження: основні вимоги до змісту 

та структури 

 

Інструментарій – це методичний документ, за допомогою якого 

здійснюється збір первинної соціологічної інформації. У якості інструментарію 

можуть слугувати: анкета, бланк формалізованого або напівформалізованого 

інтерв'ю, сценарій (гайд) глибинного або фокус-групового інтерв’ю,  картки для 

фіксації результатів спостереження чи аналізу документів тощо.  

Основні вимоги до змісту інструментарію соціологічного дослідження: 

однозначність; стислість; валідність (як міра відповідності запитань анкети 

проблемі, що вивчається). Типова структура інструментарію соціологічного 

дослідження містить такі три частини: вступну, основну і «паспортну». 

Наприкінці респонденту пропонують висловити свою думку щодо теми 

опитування і висловлюють подяку за участь у дослідженні. 

 

Тема 9.  Типологія соціологічних досліджень 

 

В українській соціологічній думці є різні погляди щодо класифікації 

конкретно-соціологічних досліджень. Існують такі класифікації соціологічного 

дослідження: за предметом дослідження – соціально-економічні, соціально-

політичні, соціально-педагогічні тощо; за метою визначення динаміки розвитку 

об’єкта – повторні, панельні, моніторингові; за методом дослідження – 

розвідувальні (пілотажні та зондажні); за типом та рівнем – теоретичні, емпіричні, 

емпірико-теоретичні, фундаментальні, прикладні; за умовами дослідження – 

польові, лабораторні; за отриманими знаннями – новаторські, компілятивні; за 

роллю в науці – фіксування фактів, перевірка гіпотез, узагальнюючі, аналітичні, 

прогностичні, ретроспективні; за масштабом об’єкта – міжнародні, 

загальнодержавні, регіональні, всезагальні, вибіркові, локальні, галузеві тощо. 

Вибір того чи іншого виду соціологічного дослідження залежить як мінімум від 

таких обставин: соціального замовлення чи потреби конкретної установи або 

організації; мети, практичної і наукової доцільності дослідження; сутності і 

специфіки соціальної проблеми, яка обрана предметом розвідки. 

 
 

Тема 10. Якісні та кількісні стратегії в соціологічному дослідженні 

 

Коли дослідження або дослідницькі стратегії поділяються на кількісні та 

якісні, йдеться про різного роду інформацію, яка становить фокус уваги 

дослідника: інформація, виражена в числах (кількісна інформація); інформація, 

що описує якості досліджуваного феномену і не виражена в числах (якісна). 

Приклади методів, застосовуваних при кількісних дослідницьких стратегіях – 

анкетне опитування, формалізоване або напівформалізоване інтервю. Приклади 

методів, застосовуваних при якісних дослідницьких стратегіях – глибинне 

інтерв’ю, фокусоване групове інтерв’ю, автобіографічний метод, спостереження, 

експеримент, кейс-стаді та ін. Може застосовуватися змішана стратегія – це коли 
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в одному дослідженні поєднуються кількісні та якісні методи. Таке поєднання 

може бути або одночасним, або послідовним, тобто спершу якісний компонент, 

потім кількісний або навпаки. Дослідницька стратегія обирається залежно від 

мети дослідження. Якісну стратегію застосовують зазвичай у тих випадках, коли 

важливо виявити різноманіття явища або докладно його охарактеризувати, 

кількісну – для виявлення трендів або масштабу явища. 
 

Тема 11. Опитування в соціологічному дослідженні 
 

Опитування – найбільш уживаний метод збору соціальної інформації. За 

допомогою опитування можна отримати повну картину функціонування 

громадської думки щодо проблем соціальної практики, про запити, потреби, 

інтереси та орієнтації, мотиви поведінки різних груп населення. Опитування – це 

метод збору первинної вербальної інформації, який базується на безпосередній 

(інтерв’ю) або опосередкованій (анкетування) соціально-психологічній взаємодії 

між дослідником та опитуваним (респондентом). За ступенем охоплення 

генеральної сукупності розрізняються загальні та вибіркові опитування. При 

загальному опитуванні беруть участь всі представники трудового чи творчого 

колективу, все населення міста чи села. Загальне опитування є певною 

різновидністю референдуму. При вибірковому опитуванні число респондентів 

становить певну частину генеральної сукупності або певну пропорцію (вибірку) 

від усього населення села, міста, країни. 

 

Тема 12. Основні якісні методи збору соціологічної інформації 

 

Аналіз документів та особливості його використання. За формою фіксації 

документи можна поділити на: письмові; статистичні матеріали; інконографічна 

інформація (кіно- і фотодокументи, картини, відео сюжети, малюнки, написи 

тощо); фонетичні документи (магнітні записи спогадів, бесід, інтерв’ю, записи 

виступів фахівців тощо). Спостереження як метод соціологічного дослідження. 

Включене та невключене спостереження. Відкрите та закрите спостереження. 

Стандартизоване і нестандартизоване спостереження. Фокусоване групове 

інтерв’ю в соціології. Фокусовані інтерв’ю є не просто чергування запитань і 

відповідей респондентів, а являють собою форму групової дискусії. Правила 

проведення фокусованого групового інтерв’ю. Експертні опитування. Метод 

експертних оцінок. Експертиза дозволяє: надати глибокий аналіз процесу, 

конкретної дії, діяльності; визначити оцінки дієвості певних дій, прийомів, 

способів; обґрунтувати висновки здійсненої експертизи. Біографічний метод (або 

метод аналізу автобіографій) – сукупність технік збору та аналізу особистих 

документів, які містять повідомлення людей про їх участь у різних подіях та 

процесах. Експеримент в соціології. Структура соціального експерименту і 

технологія його проведення. Види соціальних експериментів. Ефективність 

експерименту. Експериментальна педагогіка. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

 

Назви тем 

Денна форма Заочна форма 
 

усього 

у тому числі  

усього 

у тому числі 

л п лаб с. р. л п лаб с. р. 

Тема 1. Поняття соціального факту 13 4 2 -- 7 16 2 2 -- 12 

Тема 2. Теорія і парадигма соціологічного дослідження. 

Методологія соціологічного дослідження. Методи, техніка 

і процедури соціологічного дослідження 

16 6 4 -- 6 16 2 2 -- 12 

Тема 3. Сутність і структура процесу соціологічного 

дослідження 13 4 2 -- 7 16 2 2 -- 

 

11 

 

Тема 4. Вимірювання соціальних характеристик у 

соціологічному дослідженні (основні шкали та їх типи) 13 4 2 -- 7 17 2 2 -- 

 

12 

 

Тема 5. Якість емпіричного дослідження 12 4 2 -- 6 14 1 1 -- 12 

Тема 6. Програма соціологічного дослідження 15 4 4 -- 7 13 1 1 -- 11 

Тема 7. Розрахунок і побудова вибіркової сукупності 15 4 4 --- 7 16 2 2 --- 12 

Тема 8. Інструментарій соціологічного дослідження: 

основні вимоги до змісту та структури 
16 6 4 --- 6 16 2 2 --- 12 

Тема 9.  Типологія соціологічних досліджень 17 6 4 --- 7 14 1 1 --- 12 

Тема 10. Якісні та кількісні стратегії в соціологічному 

дослідженні 
17 6 4 --- 7 13 1 1 --- 11 

Тема 11. Опитування в соціологічному дослідженні 16 6 4 --- 6 16 2 2 --- 12 

Тема 12. Основні якісні методи збору соціологічної 

інформації 
17 6 4 --- 7 15 2 2 --- 11 

Усього 180 60 40 --- 80 180 20 20 --- 140 
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5. Теми практичних занять 

№ 

з/п Назва теми 
Кількість 

годин 

денна заочна 

1 Поняття соціального факту 2 2 

2 Теорія і парадигма соціологічного дослідження. Методологія 

соціологічного дослідження. Методи, техніка і процедури 

соціологічного дослідження 

4 2 

3 Сутність і структура процесу соціологічного дослідження 2 2 

4 Вимірювання соціальних характеристик у соціологічному 

дослідженні (основні шкали та їх типи) 
2 2 

5 Якість емпіричного дослідження 2 1 

6 Програма соціологічного дослідження 4 1 

7 Розрахунок і побудова вибіркової сукупності 4 2 

8 Інструментарій соціологічного дослідження: основні вимоги 

до змісту та структури 
4 2 

9 Типологія соціологічних досліджень 4 1 

10 Якісні та кількісні стратегії в соціологічному дослідженні 4 1 

11 Опитування в соціологічному дослідженні 4 2 

12 Основні якісні методи збору соціологічної інформації 4 2 

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п Назва теми 
Кількість 

годин 

денна заочна 

1 Поняття соціального факту 7 12 

2 Теорія і парадигма соціологічного дослідження. Методологія 

соціологічного дослідження. Методи, техніка і процедури 

соціологічного дослідження 

6 12 

3 Сутність і структура процесу соціологічного дослідження 
7 

 

11 

 

4 Вимірювання соціальних характеристик у соціологічному 

дослідженні (основні шкали та їх типи) 7 

 

12 

 

5 Якість емпіричного дослідження 6 12 

6 Програма соціологічного дослідження 7 11 

7 Розрахунок і побудова вибіркової сукупності 7 12 

8 Інструментарій соціологічного дослідження: основні вимоги 

до змісту та структури 
6 12 

9 Типологія соціологічних досліджень 7 12 

10 Якісні та кількісні стратегії в соціологічному дослідженні 7 11 

11 Опитування в соціологічному дослідженні 6 12 

12 Основні якісні методи збору соціологічної інформації 7 11 
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7. Індивідуальні завдання 

Тема Зміст індивідуального завдання 

Програма 

соціологічного 

дослідження 

Оберіть актуальну тему соціологічного дослідження. 

Складіть нарис програми соціологічного дослідження, 

проведеного за допомогою методу анкетного опитування. 

Інструментарій 

соціологічного 

дослідження: 

основні вимоги 

до змісту та 

структури 

Складіть анкету соціологічного дослідження за будь-

якою актуальною темою 

 

Типологія 

соціологічних 

досліджень 

Опрацюйте публікації в соціологічних виданнях 

(наприклад, «Соціологічні дослідження», «Соціологія: 

теорія, маркетинг, методи»), знайти публікації, в яких 

освітлюються результати соціологічних досліджень. 

Класифікуйте знайдені дослідження, використовуючи 

підстави для класифікації, розглянуті на лекційному занятті. 

Аргументуйте одержану класифікацію. 

Основні якісні 

методи збору 

соціологічної 

інформації 

Підготуйте розгорнуте реферативне повідомлення, що 

містить деталізований опис одного з наступних методів 

дослідження: Аналіз документів; спостереження; 

фокусоване групове інтерв’ю; експертні опитування; 

(авто)біографічний метод; експеримент; кейс-стаді.  

Вимоги до оформлення реферативних повідомлень: 

- обсяг – 5-8 аркушів друкованого тексту формату А4; 

- шрифт – Times New Roman; кегль – 14; міжрядковий 

інтервал – 1,5; 

- наявність титульного аркушу зі вказанням теми; імя, 

прізвища студента; 

- наявність таких основних складових, як: вступ; виклад 

основного матеріалу; висновки; перелік використаних 

джерел; 

- наявність у тексті посиланьна викоистані джерела 

(посилання надяються у квадратних дужках з таким 

прикладом: [1, с. 25]. Де «1» – номер джерела у 

наведеному в кінці переліку використаних джерел; «с. 

25» – сторінка цього джерела, з якої взято 

інформацію, наведену у тексті реферативного 

повідомлення). 
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8. Методи навчання 

Лекції, які проводяться на основі вербальних методів навчання та елементів 

проблемного навчання, евристичної бесіди та супроводжуються мультімедійними 

презентаціями. 

Під час практичних занять в навчальному процесі використовуються наступні 

методи: розв’язання типових та ситуаційних завдань, ділова гра, імітаційні тренінги, 

кейс-технології, майстер-класи, дискусії тощо. 

При організації самостійної роботи студентів перевага надається виконанню 

індивідуальних завдань за темами курсу та індивідуальних науково-дослідних робіт з 

подальшим публічним виступом у групі.  

 

9. Методи контролю 

Поточний контроль успішності студентів передбачає перевірку виконання 

індивідуальних завдань по курсу та якості засвоєння навчального матеріалу. 

Проводиться в рамках семінарських занять у формі оцінки роботи студентів та якості 

виконання індивідуальних завдань. 

Підсумковий контроль має за мету перевірити та оцінити рівень знань, що 

отримані за курсом, умінь використовувати їх щодо вирішення практичних завдань, а 

також рівень оволодіння практичними вміннями та навичками в обсязі вимог навчальної 

програми. Проводиться для студентів денної та заочної форми навчання у формі 

екзамену. 
 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 
для студентів денної форми навчання: 

 

№ 

з/п 

Вид роботи 
Макс. кіл-сть балів  

за вид роботи 

Кіл-сть виду  

роботи 

Загальна 

кіл-сть 

балів 

1 Робота на лекційному занятті 0,5 30 15 

2 Робота на практичному занятті 2 20 40 

3 Виконання індивідуального завдання 5 3 15 

4 Екзамен 30 1 30 

 100 

 

для студентів заочної форми навчання: 

 

№ 

з/п 

Вид роботи 
Макс. кіл-сть балів  

за вид роботи 

Кіл-сть виду  

роботи 

Загальна 

кіл-сть 

балів 

1 Робота на лекційному занятті 2 10 20 

2 Робота на практичному занятті 3 10 30 

3 Виконання індивідуального завдання 5 4 20 

4 Екзамен 30 1 30 

 100 
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11. Критерії оцінювання 
 

 «Відмінно» (>90 балів, А) одержують здобувачі, які всебічно, систематично 

і глибоко володіють навчально-програмовим матеріалом, вміють самостійно 

виконувати завдання, передбачені програмою, засвоїли основну і ознайомлені з 

додатковою літературою, яка рекомендована програмою. Оцінка «відмінно» 

виставляється здобувачам, які засвоїли взаємозв’язок основних понять 

дисципліни для професії, яку вони набувають, виявили творчі здібності і 

використовують їх під час вивчення навчально-програмного матеріалу. Проявили 

нахили до наукової роботи.   

 «Добре» (82-89 балів, В) – вище середнього рівня з кількома помилками 

заслуговують здобувачі, які повністю опанували навчально-програмний матеріал, 

успішно виконали завдання, передбачені програмою, засвоїли основну літературу, 

яка рекомендована програмою. Оцінка «добре» виставляється здобувачам, які 

показують систематичний характер знань з дисципліни і вміють самостійно 

поповнювати свої знання протягом всього навчання. 

 «Добре» (75-81 балів, С) – у загальному робота здобувачами виконана, але 

з певною кількістю помилок, її заслуговують здобувачі, які опанували навчально-

програмний матеріал, успішно виконали завдання, передбачені програмою, 

засвоїли основну літературу, яка рекомендована програмою.  

 «Задовільно» (66-74 балів, D) заслуговують здобувачі, які знають основний 

навчально-програмний матеріал в обсязі, необхідному для подальшого навчання і 

використання його у майбутній професії, виконують завдання непогано, але зі 

значною кількістю помилок, ознайомлені з основною літературою, яка зазначена 

програмою. Оцінка «задовільно» виставляється здобувачам, які допустили на 

екзамені помилки під час виконання екзаменаційних завдань, але під 

керівництвом викладача вони знаходять шляхи їх подолання. 

 «Задовільно» (60-65 балів, E) заслуговують здобувачі, які знають основний 

навчально-програмний матеріал в обсязі, необхідному для подальшого навчання і 

використання його у майбутній професії, а виконання завдань задовольняє 

мінімальні критерії. 

 «Незадовільно» (35-59, FХ) виставляють здобувачам, які погано оволоділи 

навчально-програмним матеріалом, допускають велику кількість помилок під час 

виконання завдань, передбачених програмою. Оцінка «незадовільно» 

виставляється здобувачам, які не можуть продовжувати навчання або приступити 

до професійної діяльності після закінчення ЗВО без додаткових знань з цієї 

дисципліни. 

 «Незадовільно» (< 35 балів, F) виставляють здобувачам, які не оволоділи 

навчально-програмним матеріалом, допускають грубі помилки під час виконання 

завдань, передбачених програмою. Оцінка «незадовільно» виставляють 

здобувачам, які не можуть продовжувати навчання або приступити до 

професійної діяльності після закінчення ЗВО і яким необхідна серйозна подальша 

робота. 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

По шкалі 

ЕСТS 

Характеристика по 

національній шкалі 

По національній 

шкалі 

По шкалі 

ХГУ «НУА» 

 

А 

відмінне освоєння матеріалу, 

його оволодіння з незначними 

неточностями 

відмінно/ 

зараховано 

> 90 

 

В 

оволодіння матеріалом на 

рівні вище середнього з 

окремими помилками 

добре/ 

зараховано 

82-89 

 

C 

у цілому курс освоєний, але є 

деякі слабкі місця 

добре/ 

зараховано 

75-81 

 

D 

курс освоєний непогано, але зі 

значною кількістю недоліків 

задовільно/ 

зараховано 

66-74 

 

Е 

засвоєння матеріалу 

задовольняє мінімальним 

вимогам 

задовільно/ 

зараховано 

60-65 

 

FХ 

потрібно попрацювати, перш 

ніж перездати 

не задовільно/ 

не зараховано 

35-59 

 

F 

необхідна серйозна подальша 

робота, обов'язково повторне 

прослуховування курсу 

не задовільно/ 

не зараховано 

< 35 
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11. Методичне забезпечення 

Рекомендовані літературні джерела 
Основні: (Базові) 

1. Паніотто В., Харченко Н. Методи опитування : підручних / В. Паніотто,  

Н. Харченко. – К. : Видавничій дім «Києво-Могилянська академія», 2017. – 342 с. 

2. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. - Екатеринбург: Изд-во 

Урал.ун-та, 1998. 

3. Процедуры и методы социологического исследования. Кн. 2. Классическое 

социологическое исследование [Электронный ресурс] : практикум / сост. А.С. Готлиб, 

Я.Н. Крупец, А.М. Алмакаева, Е.В. Петрушкина, Ю.А. Изюмова, Д.В. Гюль, И.А. 

Землянская, К.Г. Лебедева, Н. М. Богданова; под общ. ред. А.С. Готлиб. — 2-е изд., стер. 

— М. : ФЛИНТА, 2014. — 363 с.  

4. Паніна Н.В. Технологя соціологічного дослідження: Дисципліна лекцій / 2-е видання. 

- К., 2007. 

5. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: Учебное пособие. – 3-е изд. -  

М.: Омега-Л, 2007. – 568 с. 

Додаткові: 

1. Богомолова Н.Н., Стефаненко Т.Г. Контент-анализ: спец практикум по социальной 

психологи. – М., 1992. 

2. Борисова Ю.В. Методологія та методи соціальних досліджень: Навч. посіб. – К.: 

ДЦССМ, 2003. 

3. Богомолова Н.Н., Стефаненко Т.Г. Фокус-группы как метод социально-

психологического исследования. – М.:    1997. 

4. Браймен А., Белл Є. Методы социальных исследований. Группы, организации и бизнес / 

Пер. с англ. — X.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2012. —776 с. 

5. Бутенко И.А. Организация прикладного социологического исследования. - М.:Тривола, 

1998. 

6. Волович В.И. Надежность информации в социологическом исследовании. - К., 1974. 

7. Дмитриев И. Контент-анализ: сущность, задачи, процедуры. 2005 

(http://psyfactor.org/lib/k-a.htm) 

8. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Методы социологического исследования: Учебник. – 

М.: ИНФРА – М, 2004. 

9. Исследовательские практики: Учебное пособие. - Самара: Изд-во "Самарский 

университет", 2002 

10. Ильин В.И. Драматургия качественного полевого исследования. СПб.: СПбГУ, 2006  

11. Кесельман Л.Е. Уличный опрос в социологическом исследовании: Методическое 

пособие. – Самара: Фонд социальных исследований, 2001. 

12. Костенко Н.В., Оссовский В.Л. Ценности профессиональной деятельности. - К., 1986. 

13. Костенко Н., Іванов В. Досвід контент-аналізу. Моделі та практики. – К., 2003.  

14. Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных 

исследованиях. - М., 1989. 

15. Лапин Н.И. Эмпирическая соціологія в Западной Европе: Учебное пособие. – М.: ГУ 

ВШЭ, 2004. – (История эмпирической социологии). 

16. Лаборатория социолога: из опыта полевых исследований: Учеб. пособие / под ред. В.А. 

Ядова. М.: Таус, 2008. 

17. Озхан Ф. Структурный анализ дискурса газетных новостей. Композиционные и 

когнитивные модели (http://ayasofya.narod.ru/discourse.html) 

18. Он-лайн исследования в России 2.0 / Под редакцией Шашкина А.В., Девятко И.Ф., 

Давыдова С.Г. - М.: РИЦ «Северо-Восток», 2010 

19. Паниотто В.И. Качество социологической информации. - К., 1986. 

20. Паниотто В.И. Структура межличностных отношений. - К., 1975. 

http://psyfactor.org/lib/k-a.htm
http://ayasofya.narod.ru/discourse.html
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21. Практикум по прикладной социологии. - М., 1987. 

22. Рабочая книга социолога / Отв. Ред. Г.В.Осипов. –  3-е изд. – М.: Едиториал УРСС, 2003. 

23. Регуш Л.А. Практикум по наблюдению и наблюдательности. СПб.: Питер, 2001. 

24. Рукавишников В.О. Опросы населения. - М.: Финансы и статистика, 1984 

25. Ряжских И. Д. Опыт использования включенного наблюдения для изучения жизни 

производственного коллектива // Социологические исследования. -  1975. - № 3. 

26. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых 

правил. - М.: ГУ-ВШЭ: ИНФРА-М, 2001. 

27. Садмэн С., Брэдберн Н. Как правильно задавать вопросы. М.: Институт Фонда 

«Общественное мнение», 2002. 

28. Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. - М.: 

Добросвет, 1998 

29. Сикевич З.В. Социологическое исследование: практическое руководство. – СПб.: Питер, 

2005 

30. Смехнова Г.П. Основы прикладной социологии: Учебное пособие. М.: Вузовский 

учебник, 2008. 

31. Соціологія: короткий енциклопедичний словник / За ред. В.І. Воловича. – К.:Укр.. центр 

духовної культури, 1998. 

32. Cтраусс А. Основы качественного исследования: обоснованная теория, процедуры и 

техники / А. Cтраусс, Дж. Корбин; Пер. с англ. Т.С. Васильева. – М.: Эдиториал УРСС, 

2001. 

33. С. Тичер, М. Мейер, Р. Водак, Е. Веттер. Методы анализа текста и дискурса /Пер. с англ. 

– Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2009. 

34. Чураков А.Н.Компьютерный контент-анализ.- М.:Институт социологии РАН, 1996. 

35. Чуриков А.В. Случайные и неслучайные выборки в социологических исследованиях // 

Социальная реальность. 2007.  - №4 – С. 89-109. 

36. Филипс Л., Йоргенсен М.В. Дискурс-анализ. Теория и метод. Харьков: Издательство 

«Гуманитарный центр», 2004. 

37. Штомпка Т. Социология социальных изменений. - М.:Аспект-Пресс, 1996.  

38. Якісні дослідження в соціологічних практиках: Навчальний посібник / За ред.. 

Н.Костенко, Л.Скакової. – К.: Інститут соціології НАНУ, 2009. – 400 с. 

 

10. Додаткові ресурси: 
1. Доступ до курсу "Соціологія та соціальні дослідження: що, як, навіщо?" на Prometheus 

:  https://courses.prometheus.org.ua/courses/IRF/SOC101/2015_T1/info 

2.http://www.sociologi.narod.ru 

3.http://www.irbis.asu.ru 

4.http://www.nir.ru/socio 

5.http://www.socd.univ.kiev.ua 

6.http://www.ic.dcn-asu.ru 

7.http://www.gortis.info/article/static/ 

8.http://www.romir.ru/socpolit/socio/ 

9.http://www.socismr.com 

10. http://www.gallup-international.com 

 

Періодичні видання 

1.Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 

2.Социологические исследования. 

3.Социология: методология, методы, математические модели. (4М). 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/IRF/SOC101/2015_T1/info
http://www.gallup-international.com/

