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О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї   Д И С Ц И П Л І Н И 

Назва дисципліни: «Візуальна соціологія»  

Семестр: 7  

Спеціальність (спеціалізація): 054 - Соціологія  

Загальна кількість годин - 75 (кредитів ЄКТС – 2,5); в тому числі  

аудиторні години – 49 (лекції - 26 , семінарські - 13)  

Анотація навчальної дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні, методологічні та методичні 

особливості дослідження візуального в соціології 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Візуальне як об’єкт вивчення: методологічні аспекти 

2. Методичні аспекти візуального дослідження 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Галузеві соціологічні теорії” є 

визначення теоретико-методологічних та методичних основ дослідження візуального, а 

також отримання студентами практичних навичок проведення досліджень за допомогою 

візуальних методів. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Галузеві соціологічні теорії” є: 

вивчення історії та теорії дослідження візуального; визначення особливостей процедур та 

технік візуального дослідження в соціології; з’ясування особливостей методів інших соціо-

гуманітарних наук у дослідженні візуального; вироблення в студентів вміння представляти 

авторський творчий проект, дискутувати, відстоювати власну позицію та здійснювати 

комунікацію в малій групі. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: понятійно-категоріальний апарат візуальних методів; теоретичні, методологічні 

та методичні особливості дослідження візуального 

вміти: використовувати загальнонаукові методи дослідження для аналізу, 

класифікації, узагальнення та порівняння інформації; застосовувати кількісні і якісні, 

вербальні й невербальні методики емпіричного дослідження відповідно до характеру 

соціальної проблеми; вмотивовано обирати дослідницькі методики та інструментарій, 

релевантні досліджуваному соціальному явищу чи процесу; проводити комплексне вивчення 

елементів досліджуваного соціального об’єкту, застосовуючи кількісні та якісні, вербальні та 
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невербальні методи; організувати та провести презентацію даних соціологічного 

дослідження із застосуванням комп’ютерних технологій 

 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Лекції 

 

Семінари 

 

№ Назва теми години 

МОДУЛЬ І. ВІЗУАЛЬНЕ ЯК ОБ’ЄКТ ВИВЧЕННЯ: МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 

1 Візуалізація культури та візуальні дослідження в соціології 2 

2 Суспільство в об’єктиві  2 

3 Методологічні засади візуальних соціологічних 

досліджень 

2 

МОДУЛЬ ІІ. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВІЗУАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

1 Контент-аналіз 4 

2 Семіотичний аналіз 4 

3 Дискурс-аналіз 4 

4 Візуальні дані в інтерв’ю та ФГД 2 

5 Візуалізація 2 

6 Проект «Візуальна репрезентація соціальної проблеми» 4 

Разом 26 

№ Назва теми години 

МОДУЛЬ І. ВІЗУАЛЬНЕ ЯК ОБ’ЄКТ ВИВЧЕННЯ: МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 

1 Візуалізація культури та візуальні дослідження в 

соціології 

4 

МОДУЛЬ ІІ.  МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВІЗУАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

1 Контент-аналіз 2 

2 Семіотичний аналіз 2 

3 Дискурс-аналіз 2 

4 Візуальні дані в інтерв’ю та ФГД 2 

5 Візуалізація 2 

Разом 14 



3 

 

3. Форма підсумкового контролю успішності навчання залік 

 

4. Засоби діагностики успішності навчання  Як засоби діагностики успішності 

навчання та засвоєння отриманих знань студентами використовуються тестові завдання, 

завдання модульного контролю, перевірка якості написання творчих робіт. 

 

Мова вивчення: українська  

Робоча програма дисципліни: http://clio.lnu.edu.ua/course/haluzevi-sotsiolohichni-

teorijivizualna-sotsiolohiya з подальшим переходом на позицію «Навчальні курси» у 

стовпчику ліворуч 


