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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 4 

Галузь знань 

05 Соціальні та 

поведінкові науки  Обов’язкова 

 

Модулів – 3 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

054 «Соціологія» 

Освітньо-професійна 

програма 

«Соціологія» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 8 1-й 1-й 

 Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 

1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

 

   28 год.  

Практичні, 

семінарські 

28 год.        - 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

32 год.  

Індивідуальні 

завдання:  

  32 год.           

Вид 

контролю: 

екзамен 

Вид 

контролю: 

екзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
«Інформаційні технології в соціології» – це практичний курс, метою якого є освоєння 

програм, що забезпечують комп'ютерну обробку даних соціологічних досліджень, придбання 

практичних навичок введення, обрахування й аналізу соціологічної та статистичної інформації; 

основна увага приділяється системам, реалізованим у рамках графічно орієнтованого підходу 

до аналізу даних.  

В рамках даного курсу акцентується увага на особливостях обробки емпіричних даних 

соціологічних досліджень за допомогою пакетів ОСА, а також на можливості використання 

пакету програм «office» в діяльності соціологів.  

Передбачається, що студенти вже мають навички роботи з комп'ютером, але особливої 

уваги надається використанню даних навичок щодо вивчення соціологічної спеціфмки щодо 

аналізу емпіричних даних.  

Дисципліна «Методи комп’ютерної обробки соціологічної інформації» спрямована на 

формування як загальнокультурних, так і професійних компетенцій, серед яких компетенції 

соціально-особистісні, загальнонаукові та інструментальні, загально- та спеціалізовано-

професійні. 

Вимоги до знань та вмінь 

Студенти повинні знати особливості роботи з програмами обробки емпіричних даних 

ОСА, основні модулі, функції програм, можливості візуалізації даних соціологічних, 

психологічних, маркетингових досліджень, можливості створення звітів за результатами даних 

досліджень; способи застосування різних видів математико-статистичного аналізу та 

продемонструвати свої вміння здійснити первинну та вторинну обробку соціологічної 

інформації, вводити статистичні дані в програму, обробляти їх за допомогою всіх можливих 

методів даної програми, інтерпретувати отримані результати, зв’язувати їх з різними програмними 

пакетами (Word, Excel та ін.). 

 

 загальнонаукові компетенції (КЗН)  

01 – чітко уявляти структуру сучасного гуманітарного знання, вміти аналізувати проблеми та 

процеси, що мають соціальне значення; 

02 – наявність та уміння використовувати в соціальних та професійних практиках базові знання; 

          загальнопрофесійні (КЗП) 

03 – забезпечувати адекватний розвиток власних професійних  компетенцій; 

спеціалізовано-професійні (КСП) 

01 – глибоко розуміти суть і соціальну значущість, основні задачі соціолога в умовах 
сучасного суспільства. 

 

 

 

     3. Програма навчальної дисципліни 

 
Змістовний модуль 1  

«Загальна характеристика пакету обробки соціологічних даних ОСА  

(у операційній системі MS-DOS)» 

 

Тема «Вступ до курсу  Програма обробки соціологічних даних ОСА: розробник пакету, «гарячі 

клавіші», структура меню» 

Універсальні і спеціальні пакети прикладних програм представлення, збереження і 

обробки даних в соціології. Загальні відомості про пакет ОСА (обробка соціологічних анкет). 

Призначення програми. Сфери і можливості застосування програми. Основні поняття, 

позначення і умовчання пакету. Принцип організації і структура програми. Імена файлів в 



  

пакеті.  

Поняття та операції пакету «ОСА». Установка і запуск програми. Склад пакету. 

Структура екрану. Головне меню пакету «ОСА». Робоче вікно пакету. Клавіша ESC. Довідкова 

система програми ОСА. Підказки-клавіші пакету «ОСА». Файли пакету «ОСА»: розширення та 

особливості збереження. Загальна схема роботи з пакетом. 

 

Тема «Установка імені робочого каталогу та масиву анкет. Основні поняття та типи 

шкал ознак»  

Установка імені робочого каталогу. Установка імені масиву анкет. Основні поняття та типи 

шкал ознак. Типи шкал, що використовуються в пакеті ОСА. Особливості вибору типа шкали 

при формуванні нової ознаки в паспорті масиву анкет (номінальна, номінальна з сумісними 

альтернативами, порядкова, метрична) та їх можливості. Альтернативи та їх коди. 



  

Тема «Конфігурація пакету: файл CONFIG.OCA. Файл текстових зауважень: формат TXC» 

Файл опису конфігурації пакету сonfig.oca. Особливості використання файлу опису 

конфігурації пакету. Файл текстових зауважень пакету «ОСА». 

 

Змістовний модуль 2  

«Формування та редагування паспорту масиву даних у пакеті ОСА» 

Тема «Введення нового паспорту масиву анкет та зміна його імені» 

Поняття паспорту масиву анкет. Функціональне призначення паспорта. Правила 

створювання паспорту масиву анкет та його структура. Алгоритм створення паспорта в пакеті 

ОСА. Особливості введення паспорта залежно від типу шкали. Аналіз паспорта. Кількісні 

обмеження пакету ОСА при введенні паспорта. Загальна процедура введення пункту паспорта. 

Правила зміни імені паспорту масиву анкет. 

Тема «Редагування паспорту масиву анкет. Перевірка коректності паспорту» 

Процедура редагування паспорту масиву анкет у текстовому редакторі MS DOS, Word. 

Правила редагування паспорту масиву анкет. Особливості перевірки паспорту масиву анкет на 

коректність. Використання файлів із зовнішнього текстового редактора для створення паспорта 

в пакеті ОСА. 

 

Змістовний модуль 3 «Введення даних у пакеті ОСА та редагування масиву анкет» 

 

Тема «Введення нового чи добавлення в існуючий масив анкет» 

Поняття масиву анкет. Загальні представлення щодо масиву анкет в програмі обробки 

соціологічних даних ОСА. Особливості введення нового масиву анкет. Процедура введення анкет в 

існуючий масив. Відсутність відповідей в анкеті. 

Тема «Редагування масиву анкет на диску» 

Особливості редагування масиву анкет на диску. Процедура редагування масиву анкет у 

програмі обробки соціологічних даних ОСА. Переміщення по окремим ознакам у межах однієї 

анкети. Переміщення по анкетам масиву. Переміщення по великим масивам за допомогою 

функції «перескок» («F2»). 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

 

Змістовний модуль 1  

«Загальна характеристика пакету обробки соціологічних даних ОСА  

(у операційній системі MS-DOS)» 

 

Тема «Вступ до курсу: специфіка модульного навчання. Програма обробки соціологічних даних 

ОСА: розробник пакету, «гарячі клавіші», структура меню» 

Заняття 1. 

Поняття та операції пакету «ОСА». Головне меню пакету «ОСА». Підказки-клавіші 

пакету «ОСА». Файли пакету «ОСА»: розширення та особливості збереження. 

 

Тема «Установка імені робочого каталогу та масиву анкет. Основні поняття та типи шкал 

ознак» 

Заняття 1. 

Установка імені робочого каталогу. Установка імені масиву анкет. Основні поняття та типи 

шкал ознак. Типи шкал, що використовуються в пакеті ОСА. Особливості вибору типа шкали 



  

при формуванні нової ознаки в паспорті масиву анкет (номінальна, номінальна з сумісними 

альтернативами, порядкова, метрична) та їх можливості. Альтернативи та їх коди. 

 

Змістовний модуль 2  

«Формування та редагування паспорту масиву даних у пакеті ОСА» 

Тема «Введення нового паспорту масиву анкет та зміна його імені» 

Заняття 1. 

Поняття паспорту масиву анкет. Правила створювання паспорту масиву анкет та його 

структура. Особливості вибору типа шкали при формуванні нової ознаки в паспорті масиву 

анкет. Правила зміни імені паспорту масиву анкет. 

Заняття 2. 

Введення нового паспорту масиву анкет. 

Тема «Редагування паспорту масиву анкет. Перевірка коректності паспорту» 

Заняття 1. 

Процедура редагування паспорту масиву анкет у текстовому редакторі MS DOS. Правила 

редагування паспорту масиву анкет. Особливості перевірки паспорту масиву анкет на 

коректність.  

Змістовний модуль 3 «Введення даних у пакеті ОСА та редагування масиву анкет» 

 

Тема «Введення нового чи добавлення в існуючий масив анкет» 

Заняття 1. 

Загальні представлення щодо масиву анкет в програмі обробки соціологічних даних ОСА. 

Особливості введення нового масиву анкет.  

Заняття 2. 

Процедура введення анкет в існуючий масив. 

Тема «Редагування масиву анкет на диску» 

Заняття 1. 

Особливості редагування масиву анкет на диску. Процедура редагування масиву анкет у 

програмі обробки соціологічних даних ОСА. 

 

Змістовний  модуль 4 «Додаткові операції в пакеті ОСА» 

 

Тема «Формування нової (додаткової) ознаки» 

Заняття 1. 

Особливості формування нової (додаткової) ознаки. Алгоритми обчислення значення нової 

ознаки: умовні правила якщо … то … інакше; стандартизація признака; поділення на інтервали; 

перекодування; об’єднання та роз’єднання сумісних альтернатив. Приклади.  

 

Тема «Зважування масиву анкет» 

Заняття 1. 

Особливості операції зважування масиву анкет як одному з підходів ремонту вибіркової 

сукупності. Зважування ознак, побудованих за допомогою різних типів шкал: метричних, 

порядкових, номінальних. Введення ознаки для операції зважування масиву. Приклади.  

 

Тема «Вторинна обробка даних в пакеті ОСА» 

Заняття 1. 

Призначення вторинної обробки даних у пакеті ОСА. Виклик вторинної обробки даних у 

програмі ОСА. Операції вторинної обробки даних у пакеті: оцінка значущості відмінностей 



  

відсотків, середніх, коефіцієнтів кореляції (Пірсона, Спірмена), коефіцієнтів регресії, 

підрахунок показників зв’язку (хі-квадрат) і побудованих на ньому коефіцієнтів. 

 

Змістовний модуль 5 «Одномірний розподіл у пакеті соціологічної обробки даних 

ОСА» 

 

Тема «Особливості розрахунку одномірного розподілу в пакеті ОСА. Побудова таблиць 

одномірного розподілу (таблиць частот і процентів)» 

Заняття 1. 

Вигляд одномірних розподілів у залежності від рівня виміру: метричні шкали, порядкові 

шкали, номінальні шкали.  

Заняття 2-3. 

Розрахунок одномірних розподілів у пакеті ОСА: частоти, відсотки, кумулятивні. 

Розрахунок мінімального та максимального значення, середнього арифметичного, дисперсії, 

коефіцієнта варіації, середньоквадратичного відхилення. Параметри виводу одномірних розподілів: 

на екран, у файл, на друк. Приклади. 

Заняття 4. 

Виконання завдань для самостійної роботи. 

 

Тема «Аналіз та графічне відображення результатів одномірного розподілу» 

Заняття 1-2. 

Особливості аналізу метричних, порядкових та номінальних ознак у одномірних таблицях. 

Інтерпретація таблиць одномірного розподілу.  

Заняття 3-4. 

Побудова гістограм, графіків. Приклади. Особливості презентації результатів аналізу. 

 

 

Змістовний модуль 6 «Двомірний розподіл у пакеті соціологічної обробки даних ОСА» 

 

Тема «Особливості розрахунку двомірного розподілу в пакеті ОСА» 

Заняття 1-2. 

Алгоритм розрахунку двомірного розподілу в пакеті ОСА. Вигляд двомірних розподілів у 

залежності від рівня виміру: метричні шкали, порядкові шкали, номінальні шкали. Вибір ознак по 

горизонтальних та вертикальних ознак. Залежні та незалежні змінні. Кількісний та якісний аналіз 

двомірних розподілів. Параметри виводу двомірних розподілів у пакеті ОСА на екран, у файл, на 

друк.  

 

Тема «Побудова таблиць двомірного розподілу та особливості їх аналізу» 

 

Заняття 1-2. 

Етапи аналізу двомірного розподілу: встановлення зв’язку між ознаками, вимір сили зв’язку 

між ознаками, пояснення зв’язку між ознаками. Аналіз таблиць двомірного розподілу. 

Заняття 3. 

Залежність змісту інформації про двомірний розподіл залежно від типу шкал. Особливості 

аналізу зв’язку між метричними, порядковими та номінальними шкалами у двомірних таблицях. 

Специфіка розрахунку коефіцієнтів у двомірних таблицях, побудованих з використанням різних за 

типом шкали ознак. Інтерпретація таблиць двомірного розподілу. Побудова гістограм, графіків, 

таблиць. Приклади. Особливості презентації результатів аналізу. 

 

 



  

Змістовний модуль 7«Фільтри в пакеті ОСА» 

 

Тема «Фільтри в пакеті ОСА: призначення та особливості побудови» 

Заняття 1. 

Поняття фільтра. Призначення фільтра для обробки та аналізу результатів 

соціологічного дослідження. Правила побудови фільтрів у пакеті ОСА. Збереження фільтрів у 

пакеті ОСА. Підключення та відключення фільтрів. Особливості побудови фільтрів для 

номінальних шкал із сумісними альтернативами. Приклади. Необхідність побудови фільтрів 

при аналізі емпіричних даних.  

Заняття 2. 

Виконання завдань для самостійної роботи. 

 

Тема «Аналіз та графічне відображення результатів з підключенням фільтрів» 

Заняття 1. 

Особливості аналізу метричних, порядкових та номінальних ознак з підключенням фільтрів. 

Інтерпретація таблиць одномірного розподілу з підключенням фільтрів. Побудова гістограм, 

графіків. Приклади. Особливості презентації результатів аналізу з підключенням фільтрів. 

Заняття 2. 

Виконання завдань для самостійної роботи. 

 

Змістовний модуль 8 «Додаткові можливості роботи з пакетом соціологічної 

обробки даних ОСА» 

 

Тема «Факторний аналіз (метод головних компонент) і його реалізація в пакеті ОСА» 

Заняття 1. 

Принципи факторного аналізу. Матриця факторних навантажень та інтерпретація 

результатів. Застосування різних видів факторного аналізу. Факторний аналіз із обертанням 

осей та без їх обертання. Вибір факторів, що підлягають інтерпретації й обґрунтування їхньої 

кількості. Особливості інтерпретації результатів факторного аналізу. Застосування наочного 

представлення результатів факторного аналізу у Word та Excel. 

 

Тема «Імпорт-експорт даних в пакеті ОСА» 

Заняття 1. 

Призначення операції імпорту та експорту даних у пакеті ОСА. Алгоритм проведення 

імпорту даних. Процедура проведення експорту даних у формат пакету SPSS/PS+. Формати 

виведення значень ознак залежно від типу шкали. 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

Л П лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Загальна характеристика пакету обробки соціологічних даних ОСА  
Тема 1. Вступ до курсу: специфіка модульного навчання. 8 2 2 -- 2 2       

Тема 2. Установка імені робочого каталогу та масиву анкет. Основні 

поняття та типи шкал ознак 
8 

2 2 -- 2 2       

Тема 3. Конфігурація пакету: файл CONFIG.OCA. Файл текстових 

зауважень: формат TXC 
8 

2 2 -- 2 2       

Разом за змістовим модулем 1 24 6 6 -- 6 6       

Змістовий модуль 2. Формування та редагування паспорту масиву даних у пакеті ОСА 
Тема 4. Введення нового паспорту масиву анкет та зміна його імені 8 2 2 --- 2 2       

Тема 5. Редагування паспорту масиву анкет. Перевірка коректності 

паспорту 
6 

2 -- --- 2 2       

Разом за змістовим модулем 2 
14 

4 
2 --- 4 4  

 
    

Змістовий модуль 3. Введення даних у пакеті ОСА та редагування масиву анкет 
Тема 6. Введення нового чи добавлення в існуючий масив анкет 6 2 -- --- 2 2       

Тема 7. Редагування масиву анкет на диску 8 2 2 --- 2 2       

Разом за змістовим модулем 3 14 4 2 --- 4 4       

Модуль 2 

Змістовий модуль 4. Допоміжні операції в пакеті ОСА 
Тема 8. Приєднання ознак із іншого масиву анкет. Додавання сумісних 

альтернатив 
6 

2 
-- --- 2 2       

Тема 9. Знищення анкет, які відповідають фільтру. Знищення ознак 

 
6 

2 
-- --- 2 2       



  

1 2 3 4 5 6 2       

Тема 10. Зміни щодо масиву анкет та назви паспорта 2 2 -- --- --- --       

Тема 11. Об’єднання масивів анкет 2 2 -- --- --- --       

Разом за змістовим модулем 4 16 8 -- --- 4 4       

Змістовий модуль 5. Одномірний розподіл у пакеті соціологічної обробки даних ОСА 
Тема 12. Особливості розрахунку одномірного розподілу в пакеті 

ОСА. Побудова таблиць одномірного розподілу (таблиць частот і 

процентів). 

4 

2 
2 --- --- --  

 
    

Тема 13. Аналіз та графічне відображення результатів одномірного 

розподілу 
6 

4 
2 --- --- --       

Разом за змістовим модулем 5 10 6 4 --- --- --       

Модуль 3 

Змістовий модуль 6. Двомірний розподіл у пакеті соціологічної обробки даних ОСА 
Тема 14. Особливості розрахунку двомірного розподілу в пакеті 

ОСА.  
4 

-- 
2 --- --- 

 

2 
      

Тема 15. Побудова таблиць двомірного розподілу та особливості їх 

аналізу. 
8 

-- 
2 --- 4 2       

Разом за змістовим модулем 6 12 -- 4 --- 4 4       

Змістовий модуль 7. Фільтри в пакеті ОСА 
Тема 16. Фільтри в пакеті ОСА: призначення та особливості 

побудови 
6 

-- 
4 --- --- 2       

Тема 17. Аналіз та графічне відображення результатів з 

підключенням фільтрів 
8 

-- 
2 --- 4 2       

Разом за змістовим модулем 7 14 -- 6 --- 4 4       

Змістовий модуль 8. Додаткові можливості роботи з пакетом соціологічної обробки даних ОСА 
Тема 18. Факторний аналіз (метод головних компонент) і його 

реалізація в пакеті ОСА 
10 

-- 
2 --- 4 4       

Тема 19. Імпорт-експорт даних в пакеті ОСА 10 -- 2 --- 4 4       

Разом за змістовим модулем 8 20 -- 4 --- 8 8       

Усього годин 120 28 28 --- 32 32       



  

5. Теми практичних занять 

 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

(денна/ 

заочна) 

1 Вступ до курсу: специфіка модульного навчання. Програма обробки 

соціологічних даних ОСА: розробник пакету, «гарячі клавіші», структура 

меню 

2 

2 Установка імені робочого каталогу та масиву анкет. Основні поняття та типи 

шкал ознак 
2 

3 Конфігурація пакету: файл CONFIG.OCA. Файл текстових зауважень: формат 

TXC 
2 

4 Введення нового паспорту масиву анкет та зміна його імені 4 

5 Редагування паспорту масиву анкет. Перевірка коректності паспорту 4 

6 Введення нового чи добавлення в існуючий масив анкет 2 

7 Редагування масиву анкет на диску 2 

8 Приєднання ознак із іншого масиву анкет. Додавання сумісних альтернатив 2 

9 Знищення анкет, які відповідають фільтру. Знищення ознак 2 

10 Зміни щодо масиву анкет та назви паспорта 2 

11 Об’єднання масивів анкет 2 

12 Особливості розрахунку одномірного розподілу в пакеті ОСА. Побудова 

таблиць одномірного розподілу (таблиць частот і процентів). 

2 

13 Аналіз та графічне відображення результатів одномірного розподілу 2 

14 Особливості розрахунку двомірного розподілу в пакеті ОСА.  2 

15 Побудова таблиць двомірного розподілу та особливості їх аналізу. 2 

16 Фільтри в пакеті ОСА: призначення та особливості побудови 4 

17 Аналіз та графічне відображення результатів з підключенням фільтрів 2 

18 Факторний аналіз (метод головних компонент) і його реалізація в пакеті 

ОСА 

2 

19 Імпорт-експорт даних в пакеті ОСА 2 

 

 

6. Самостійна робота 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

(денна/ 

заочна) 

1 Вступ до курсу: специфіка модульного навчання. Програма обробки 

соціологічних даних ОСА: розробник пакету, «гарячі клавіші», структура 

меню 

4 

2 Установка імені робочого каталогу та масиву анкет. Основні поняття та типи 

шкал ознак 
2 

3 Конфігурація пакету: файл CONFIG.OCA. Файл текстових зауважень: формат 

TXC 
2 

4 Введення нового паспорту масиву анкет та зміна його імені 4 

5 Редагування паспорту масиву анкет. Перевірка коректності паспорту 2 

6 Введення нового чи добавлення в існуючий масив анкет 4 

7 Редагування масиву анкет на диску 2 

8 Приєднання ознак із іншого масиву анкет. Додавання сумісних альтернатив 2 



  

9 Знищення анкет, які відповідають фільтру. Знищення ознак 2 

10 Зміни щодо масиву анкет та назви паспорта 2 

11 Об’єднання масивів анкет 2 

12 Особливості розрахунку одномірного розподілу в пакеті ОСА. Побудова 

таблиць одномірного розподілу (таблиць частот і процентів). 

2 

13 Аналіз та графічне відображення результатів одномірного розподілу 8 

14 Особливості розрахунку двомірного розподілу в пакеті ОСА.  4 

15 Побудова таблиць двомірного розподілу та особливості їх аналізу. 2 

16 Фільтри в пакеті ОСА: призначення та особливості побудови 2 

17 Аналіз та графічне відображення результатів з підключенням фільтрів 4 

18 Факторний аналіз (метод головних компонент) і його реалізація в пакеті 

ОСА 

4 

19 Імпорт-експорт даних в пакеті ОСА 4 

 

 
7. Індивідуальні завдання 

 

Тема Індивідуальні завдання 

1 2 

Формування та редагування паспорту масиву 

даних у пакеті ОСА 

Представлення файлу паспорту масиву за 

вивченням проблем, перелічених нижче 

Введення даних у пакеті ОСА та редагування 

масиву анкет 

Представлення файлу масиву за 

вивченням проблем, перелічених нижче 

Особливості розрахунку одномірного розподілу в 

пакеті ОСА. Побудова таблиць одномірного 

розподілу (таблиць частот і процентів). 

Розрахуйте одномірний розподіл (масив 

анкет _____) за ознаками №№ _______.  

Двомірний розподіл у пакеті соціологічної 

обробки даних ОСА 

Розрахуйте двомірний розподіл (масив 

анкет _____ ), де горизонтальною є ознака 

№ __, вертикальною - № ___. 

Перевірте гіпотезу про зв’язок між 

ознаками № ___ і №____. Проаналізуйте 

отриманні результати двомірного 

розподілу 

Фільтри в пакеті ОСА: призначення та 

особливості побудови 

Побудуйте фільтр за такими умовами 

________. Підключить його. 

Аналіз та графічне відображення результатів 

одномірного розподілу та результатів із 

підключенням фільтрів 

Побудуйте графік розподілу за ознаками 

№ _____ і № _______ та діаграму за 

ознакою № _____. 

 

8. Методи навчання 

 
Лекції проводяться на основі словесних методів навчання та елементів проблемного 

навчання, супроводжуються мультимедійними презентаціями. 

На практичних заняттях основою виступає використання методу рішення практичних 

завдань, проводяться опитування з тем лекційних занять попередніх навчальних курсів, 

організуються проблемні дискусії, здійснюється контроль виконання самостійних завдань, 

тестовий контроль. 



  

При організації самостійної роботи студентів перевага надається роботі з навчальною і 

довідковою літературою,  виконанню практичних завдань по обробці первинної 

соціологічної інформації та її аналізу з подальшим публічним виступом у групі з підсумками 

роботи. 

  

9. Методи контролю 

 
Поточний контроль успішності студентів (слухачів) передбачає перевірку виконання 

індивідуальних завдань по курсу та якості засвоєння навчального матеріалу. Проводиться в 

рамках практичних занять. 

Підсумковий контроль має за мету визначення рівня досягнень студента (слухача) 

щодо засвоєння навчальних задач та проводиться у формі екзамену. 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
№  

п/п 

 

Вид роботи 

Максима

льна кіл-

сть балів  

за вид 

роботи 

Кіл-сть 

даного 

вида  

роботи  

Загальна 

кіл-сть 

балів 

Основні види діяльності* 

1.  Підготовка до практичних занять 1 18 18 

2.  Доповнення на лекційному занятті 1 16 16 

3.  Доповнення на практичному занятті 2 18 36 

4.  Виконання завдань для самостійної роботи 1-4 2 8 

5.  
Тестовий контроль 

22 1 22 

Разом:   100 

Додаткові види роботи 

6.  Складання кросворду за темами курсу 0,5 балів за слово 

7.  Складання тестових завдань за темами курсу 1 бал за завдання 

 

Шкала оцінювання 
 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

 

 

 

ЕСТS 

Оцінка ECTS     Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

зараховано 

матеріал засвоєний на високому рівні 

 
82-89 В 

 

Добре 

зараховано 

матеріал засвоєний на рівні вище середнього 

 75-81                С Добре 

зараховано 

в цілому матеріал курсу засвоєний за 

винятком окремих теоретичних положень 

 



  

66-74 D  Задовільно  

зараховано 

матеріал курсу засвоєний нижче середнього 

60-65 Е  Задовільно 

зараховано 

рівень засвоєння матеріалу задовольняє 

мінімальним вимогам 
35-59               FX                             Незадовільно 

не зараховано 

з можливістю повторного складання 

0-34             F Незадовільно 

не зараховано 

з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни  

 

 

11. Рекомендована література 
 

Базова 

1. Програма обробки соціологічних анкет «ОСА» : метод. рек. для студ., які 

навчаються за спец. 6.030101 – Соціологія / Нар. укр. акад. [каф. соціології ; авт.-уклад. О. С. 

Овакімян]. – Х. : Вид-во НУА, 2007. – 44 с. 

Допоміжна 
1. Горбачик А. Компьютерная обработка текстов в качественных и количественных 

исследованиях [Электронный ресурс] / А. Горбачик. – Режим доступа:  http://www.i-

soc.com.ua/journal/2006_124-133.pdf  

2. Добреньков В. И. Методы обработки и анализа данных качественного 

социологического исследования [Электронный ресурс] / В. И. Добреньков. – Режим доступа: 

http://msi.socio.msu.ru/index.php/ru/specialistii/modpaaoqsr  

3. Дорогонько Е. В. Обработка и анализ социологических данных с помощью пакета 

SPSS [Электронный ресурс] / Е. В. Дорогонько. – Режим доступа: 

http://www.analitika.kz/images/spss-1.pdf  

4. Зінченко Н. М. Аналітичні моделі та методи соціології: навчальний посібник / Н. 
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