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1.  Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань: 

05 – соціальні і поведінкові 

науки 
нормативна  

 
Напрям підготовки:  

6.030101 - соціологія 

Модулів – 2 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 4-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання: 

аналітична робота, програма 

соціологічного дослідження 

Семестр:  

Загальна кількість годин – 

90 

7-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 4,5 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

Бакалавр 

12 год. 

Семінарські 

 24 год. 

Самостійна робота 

 24 год. 

Індивідуальні завдання: 

30 год. 

Вид контролю: іспит 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: вдосконалення навичок написання програми соціологічного дослідження, що 

сприятиме переведенню теоретичних знань в практичну площину.  

Досягнення поставленої мети передбачає виконання наступних завдань: 

 

1. Ознайомити студентів з наявним українським та міжнародним досвідом 

програмування соціологічних досліджень. 

2. Сформувати в студентів здатність до критичного аналізу основних категорій та 

понять, що стосуються програмування соціологічних досліджень. 

3. Виробити в студентів навички практичного створення програми дослідження із 

застосуванням соціологічних методів збору та аналізу інформації. 

4. Навчити коректності у використанні кількісних та якісних методів соціологічних 

досліджень в залежності від конкретної дослідницької ситуації. 

5. Сформулювати у студентів власне бачення актуальних проблем програмування 

соціологічних досліджень в контексті основних тенденцій розвитку сучасного 

суспільства. 

 

Після вивчення курсу студенти повинні: 

знати:  

 структуру програми соціологічного дослідження; 

 специфіку написання методологічної та методичної частини програми 

соціологічного дослідження; 

 особливості програмування дослідження з використанням найважливіших 

соціологічних методів; 

 підходи до інтерпретації та операціоналізації основних понять дослідження;  

 дпідходи до інтерпретації та операціоналізації основних понять дослідження; освід 

програмування соціологічних досліджень провідними українськими та 

міжнародними інституціями. 

вміти:  

 коректно скласти програму соціологічного дослідження; 

 проводити практичну роботу в галузі програмування соціологічних досліджень, 

застосовуючи при цьому різноманітні методи: опитування, глибинного інтерв’ю, 

фокус-групові дискусії, аналіз документів, тестові процедури тощо; 



5 

 науково коректно полемізувати з колегами та аргументувати свої твердження; 

ефективно використовувати різноманітний теоретичний і емпіричний матеріал при 

написанні індивідуальних наукових робіт; 

 розробляти макет, програму, робочий план, інструментарій конкретного 

соціологічного дослідження;  

 оперування соціальними показниками; 

 обґрунтованого вибору адекватного методу збору інформації; 

 обґрунтованого відбору одиниць спостереження. 
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Програмування як складова соціологічного дослідження 

Тема 1: Типологія соціологічних досліджень  

- Пізнавальні можливості кількісних та якісних методів збирання даних у соціології. 

- Відмітності у стратегіях кількісної та якісної соціології. 

- Різновиди кількісних методів збирання соціологічної інформації.  

- Основні методи збирання даних під час якісних досліджень (глибинні інтерв'ю, 

фокус-групи). 

- Теоретико-прикладні та прикладні соціологічні дослідження. 

- Поняття про пошуковий, описовий та експериментальний характер досліджень. 

- Завдання і пізнавальні можливості розвідувальних, пілотажних і зондажних 

досліджень. 

- Специфіка й сфера застосування монографічних, панельних, лонгітюдних і 

моніторингових соціологічних досліджень. 

Тема 2: Методологічна частина програми соціологічного дослідження  

- Проблемна ситуація.  

- Тема авторського дослідження.  

- Мета та завдання дослідження.  

- Об’єкт соціологічного дослідження (за критерієм носія проблеми; за критерієм 

загальної проблеми).  

- Предмет дослідження . 

- Теоретична інтерпретація . 

- Операціональна інтерпретація  

- Робочі гіпотези дослідження 

- Конструювання мережі операціональних змінних характеристик об’єкта 

дослідження. 

 

Тема 3: Методична частина програми соціологічного дослідження  

Особливості методичної частини програми дослідження, виконаної в рамках кількісного 

соціологічного дослідження: характеристика емпіричної бази дослідження, опис методів й 

технік отримання інформації. Розроблення відповідного до них інструментарію 

дослідження, обґрунтування логіки й методів аналізу даних.  
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 Особливості методичної частини програми дослідження, виконаної в рамках 

якісного соціологічного дослідження: Опис методів й технік отримання інформації, 

принципи відбору учасників дослідження або текстових матеріалів, часові рамки 

дослідження, обґрунтування логіки й методів аналізу даних, окреслення критеріїв 

оцінювання надійності та валідності дослідження, обґрунтування етичних засад 

проведення дослідження, дослідницька саморефлексія 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Програмування соціологічного дослідження: прикладні 

аспекти 

Тема 4. Розробка інструментарію.  

Тема 5: Організація та планування соціологічного дослідження  

- Етапи дослідження. 

- Проект дослідження. 

Етапи організації та проведення соціологічного дослідження. Розробка програми 

дослідження. Збір емпіричних даних (польовий етап). Обробка первинної соціологічної 

інформації. Аналіз та узагальнення отриманої інформації. Загальна структура програми 

соціологічного дослідження. Підготовка проекту дослідження, конкретного випадку.  

 

Тема 6: Презентація результатів дослідження. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

Л с 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. Програмування як складова соціологічного дослідження 

Типологія соціоло-

гічних досліджень 

1 2 4   4       

Методологічна час-

тина програми соціо-

логічного дослі-

дження 

15 2 4  5 4       

Методична частина 

програми соціоло-

гічного дослідження 

та інструментарій 

15 2 4  5 4       

Разом за змістовим 

модулем 1 

40 6 12  10 12       

Модуль 2. Програмування соціологічного дослідження: світовий та український 

досвід 

Розробка 

інструментарію 

20 2 4  10 4       

Організація та про-

ведення дослідження 

20 2 4  10 4       

Презентація резуль-

татів дослідження 

10 2 4   4       

Разом за змістовим 

модулем 2 

50 6 12  20 12       

Усього годин 
90 12 24  30 24       
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5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Програмування як складова соціологічного дослідження 

Тема 1: Типологія соціологічних досліджень (4 год.) 

- Особливості розвідувальних, пілотажних і зондажних досліджень 

- Особливості монографічних, панельних, лонгітюдних і моніторингових соціологічних 

досліджень 

Тема 2: Методологічна частина програми соціологічного дослідження (4 год.) 

- Проблемна ситуація  

- Тема авторського дослідження  

- Мета та завдання дослідження  

- Об’єкт соціологічного дослідження (за критерієм носія проблеми; за критерієм 

загальної проблеми)  

- Предмет дослідження  

- Теоретична інтерпретація  

- Виконується операціональна інтерпретація  

- Робочі гіпотези дослідження 

- Конструювання мережі операціональних змінних характеристик об’єкта 

дослідження 

Тема 3: Методична частина програми соціологічного дослідження та інструментарій 

(4 год.) 

- Особливості методичної частини програми дослідження, виконаної в рамках 

кількісного соціологічного дослідження 

- Особливості методичної частини програми дослідження, виконаної в рамках 

якісного соціологічного дослідження 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Програмування соціологічного дослідження: світовий та 

український досвід 

Тема 4: Розробка інструментарію.  

- Особливості розробки запитальника 

- Особливості розробки гайду для інтерв’ю та фокус-груп. 

Тема 5: Організація та проведення соціологічного дослідження 

- Досвід програмування соціологічного дослідження  

- Тема 6: Презентація результатів дослідження  

- Технічний звіт 
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- Аналітичний звіт 

- Особливості візуальної презентації 

 

 

6. Теми практичних занять (немає). 

 

7. Теми лабораторних занять (немає) 
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8. САМОСТІЙНА РОБОТА 

Номер за 

порядком 

Назва теми Кількість годин 

Модуль 1. Програмування як складова соціологічного дослідження 

Тема 1 Типологія соціологічних досліджень 4 

Тема 2 Методологічна частина програми соціологічного 

дослідження 

4 

Тема 3 Методична частина програми соціологічного 

дослідження та інструментарій 

4 

Модуль 2. Програмування соціологічного дослідження: світовий та український 

досвід 

Тема 4 Розробка інструментарію 4 

Тема 5 Організація та проведення соціологічного дослідження 4 

Тема 6 Презентація результатів дослідження 4 

 Всього годин 24 
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9. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

1. Укладання програми соціологічного дослідження  

2. Розробка інструментарію для проведення дослідження. 

3. Розробка дизайну дослідження. 
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10. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Курс «Програмування соціологічних досліджень» характеризується використанням:  

 традиційних методів навчання (лекції із застосуванням презентацій Power Point, 

семінарські заняття), 

 активних методів (виконання творчих завдань із застосуванням спеціальних 

методів соціологічних досліджень). 
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11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Передбачається комплексне оцінювання роботи студентів:  

 на семінарських та лекційних заняттях (відповіді на питання, участь в дискусіях, 

опонування та робота в парах та групах)  

 оцінка за індивідуальні проекти (ІНДЗ)  

 підсумкове оцінювання (іспит) 

 

12. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ 

№ Форма участі студента у навчальних 

заняттях 

Максимальна 

кількість балів 

1. Участь у семінарах 20 балів 

2. Презентація ІНДЗ  30+30+20=60 балів 

          РАЗОМ протягом семестру                                                                50 балів 

                                           Оцінка за іспит                                                    50 балів 

                                           ЗАГАЛОМ                                                        100 балів 

 

Шкала оцінювання 

Оцінка в балах Оцінка ECTS Визначення За національною шкалою 

90-100 А Відмінно Відмінно 

81-89 В Дуже добре  
Добре 

71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  
Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 

21-50 FX Не достатньо Незадовільно 
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