




 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів  

– 3 

 

Галузь знань: 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
вибіркова  

Спеціальність:  

054 Соціологія 

 

Модулів –  Рік підготовки: 

2-й Змістових модулів -2 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання: 

дисертаційне 

дослідження 

Семестр: 

4-й 

Загальна кількість 

годин - 90 Лекції 

32 год. 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 2,6 

Освітньо-науковий 

рівень: 

доктор філософії (PhD) 

 

Семінарські 

  16 год. 

Самостійна робота 

 42 год. 

Індивідуальні завдання:  

 контент-аналіз, 

 дискурс-аналіз, 

 наративний аналіз, 

 івент-аналіз, 

 інтент-аналіз, 

 фрейм-аналіз, 

 семіотичний аналіз, 

 мотиваційний 

аналіз,  

 соціально-

іконографічний 

аналіз,  

 action-analysis, 

interaction-analysis 

 метод когнітивного 

картування 

Вид контролю: іспит 

 



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

 

Мета:  

 Сформувати у слухачів програми підготовки доктора філософії глибинне 

розуміння якнайширших можливостей застосування сучасних методів збору 

соціологічної інформації, а також забезпечити умови для особистісного 

включення за посередництвом цих методів у дослідницьке поле якісної та 

кількісної соціології. Означена мета буде досягнута двома шляхами, з яких 

перший носитиме загальнонауковий характер і не встановлюватиме 

обмежень у сферах можливого зацікавлення слухачів, а другий буде 

максимально конкретним через безпосередню прив’язаність до їхніх 

дисертаційних досліджень.  

 

Основні завдання: 

1. надати слухачам розуміння особливостей застосування в актуальних 

соціологічних дослідженнях сучасних (неопитувальних) методів збору 

інформації;  

2. сформувати у слухачів навики процедурного застосування сучасних 

методик збору соціологічної інформації; 

3. продемонструвати переваги методичної тріангуляції при вивченні 

актуальних соціологічних питань; 

4. створити для слухачів програми можливості практичного застосування 

сучасних неопитувальних методик в рамках виконання їхнього 

дисертаційного дослідження.  

 



 

Вимоги до знань та вмінь. 

 

Слухач програми повинен знати: 

 термінологічні та категоріальні тонкощі різних сучасних методів збору 

соціологічної інформації; 

 процедурні особливості сучасних неопитувальних методик, найважливіші 

компоненти  та основні етапи проведення відповідних досліджень; 

 найбільш видимі переваги і недоліки застосування на практиці сучасних 

неопитувальних методик у соціологічній сфері. 

 

Слухач програми повинен вміти:  

 повноцінно, дотримуючись всіх необхідних сутнісних та процедурних 

вимог, провести авторське емпіричне дослідження за допомогою 

сучасних неопитувальних методик; 

 будувати авторську дослідницьку логіку в рамках методичної 

тріангуляції – реалізувати на практиці поєднання кількох методів в 

рамках проведення одного дослідження;  

 застосувати сучасну неопитувальну методику (у формі одного методу або 

методичної тріангуляції) для здійснення авторського дисертаційного 

дослідження.  

 

 



 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

СУЧАСНІ МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: 

ТЕОЕРТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ЕМПІРИЧНІ ВИКЛИКИ 

 

Тема 1. Теоретико-методологічні та емпіричні виклики сучасних методів 

збору соціологічної інформації: особливості опитувальних методик (4 год). 

 

Тема 2. Теоретико-методологічні та емпіричні виклики сучасних методів 

збору соціологічної інформації: особливості неопитувальних методик (4 

год). 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  

СУЧАСНІ НЕОПИТУВАЛЬНІ МЕТОДИКИ:  

ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ У СОЦІОЛОГІЧНОГОМУ КОНТЕКСТІ 

 

Тема 3. Основні характеристики методу отримання (збору та аналізу)  

актуальної соціологічної інформації: контент-аналіз (2 год). 

 найважливіші поняття та категорії, 

 основні процедурні питання (дослідницькі компоненти, етапи, 

інструментарій тощо), 

 найбільш актуальні дослідницькі сфери та можливості емпіричного 

застосування.  



 

Тема 4. Основні характеристики методу отримання (збору та аналізу)  

актуальної соціологічної інформації: дискурс-аналіз (2 год). 

 найважливіші поняття та категорії, 

 основні процедурні питання (дослідницькі компоненти, етапи, 

інструментарій тощо), 

 найбільш актуальні дослідницькі сфери та можливості емпіричного 

застосування.  

 

Тема 5. Основні характеристики методу отримання (збору та аналізу)  

актуальної соціологічної інформації: наративний аналіз (2 год). 

 найважливіші поняття та категорії, 

 основні процедурні питання (дослідницькі компоненти, етапи, 

інструментарій тощо), 

 найбільш актуальні дослідницькі сфери та можливості емпіричного 

застосування.  

 

Тема 6. Основні характеристики методу отримання (збору та аналізу)  

актуальної соціологічної інформації: івент-аналіз (2 год). 

 найважливіші поняття та категорії, 

 основні процедурні питання (дослідницькі компоненти, етапи, 

інструментарій тощо), 

 найбільш актуальні дослідницькі сфери та можливості емпіричного 

застосування.  

 



 

Тема 7. Основні характеристики методу отримання (збору та аналізу)  

актуальної соціологічної інформації: інтент-аналіз (2 год). 

 найважливіші поняття та категорії, 

 основні процедурні питання (дослідницькі компоненти, етапи, 

інструментарій тощо), 

 найбільш актуальні дослідницькі сфери та можливості емпіричного 

застосування.  

 

Тема 8. Основні характеристики методу отримання (збору та аналізу)  

актуальної соціологічної інформації: фрейм-аналіз (2 год). 

 найважливіші поняття та категорії, 

 основні процедурні питання (дослідницькі компоненти, етапи, 

інструментарій тощо), 

 найбільш актуальні дослідницькі сфери та можливості емпіричного 

застосування.  

 

Тема 9. Основні характеристики методу отримання (збору та аналізу)  

актуальної соціологічної інформації: семіотичний аналіз (2 год). 

 найважливіші поняття та категорії, 

 основні процедурні питання (дослідницькі компоненти, етапи, 

інструментарій тощо), 

 найбільш актуальні дослідницькі сфери та можливості емпіричного 

застосування.  

 



 

Тема 10. Основні характеристики методу отримання (збору та аналізу)  

актуальної соціологічної інформації: мотиваційний аналіз (2 год). 

 найважливіші поняття та категорії, 

 основні процедурні питання (дослідницькі компоненти, етапи, 

інструментарій тощо), 

 найбільш актуальні дослідницькі сфери та можливості емпіричного 

застосування.  

 

Тема 11. Основні характеристики методу отримання (збору та аналізу)  

актуальної соціологічної інформації: соціально-іконографічний аналіз (2 

год). 

 найважливіші поняття та категорії, 

 основні процедурні питання (дослідницькі компоненти, етапи, 

інструментарій тощо), 

 найбільш актуальні дослідницькі сфери та можливості емпіричного 

застосування.  

 

Тема 12. Основні характеристики методу отримання (збору та аналізу)  

актуальної соціологічної інформації: action-analysis (2 год). 

 найважливіші поняття та категорії, 

 основні процедурні питання (дослідницькі компоненти, етапи, 

інструментарій тощо), 

 найбільш актуальні дослідницькі сфери та можливості емпіричного 

застосування.  



 

Тема 13. Основні характеристики методу отримання (збору та аналізу)  

актуальної соціологічної інформації: interaction-analysis (2 год). 

 найважливіші поняття та категорії, 

 основні процедурні питання (дослідницькі компоненти, етапи, 

інструментарій тощо), 

 найбільш актуальні дослідницькі сфери та можливості емпіричного 

застосування.  

 

Тема 14. Основні характеристики методу отримання (збору та аналізу)  

актуальної соціологічної інформації: метод когнітивного картування (2 

год). 

 найважливіші поняття та категорії, 

 основні процедурні питання (дослідницькі компоненти, етапи, 

інструментарій тощо), 

 найбільш актуальні дослідницькі сфери та можливості емпіричного 

застосування.  

 

 



 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

 

Назви змістових модулів  

і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

л с лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

СУЧАСНІ МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: 

ТЕОЕРТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ЕМПІРИЧНІ ВИКЛИКИ 

  

Тема 1. Теоретико-

методологічні та 

емпіричні виклики 

сучасних методів збору 

соціологічної інформації: 

особливості 

опитувальних методик 

6 4 2 - -  - 

Тема 2. Теоретико-

методологічні та 

емпіричні виклики 

сучасних методів збору 

соціологічної інформації: 

особливості 

неопитувальних методик 

 

6 

 

4 

 

2 

 

- 

 

-  

 

- 

Разом за змістовим 

модулем 1 

12 8 4 - - - 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  

СУЧАСНІ НЕОПИТУВАЛЬНІ МЕТОДИКИ:  

ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ  

У СОЦІОЛОГІЧНОГОМУ КОНТЕКСТІ 

 

Тема 3. Основні 

характеристики методу 

отримання (збору та 

аналізу)  актуальної 

соціологічної інформації: 

контент-аналіз 

6 2 - - - 4 

Тема 4. Основні 

характеристики методу 

отримання (збору та 

аналізу)  актуальної 

соціологічної інформації: 

дискурс-аналіз 

 

7 

 

2 

 

2 

 

- 

 

-  

 

3 



 

Тема 5. Основні 

характеристики методу 

отримання (збору та 

аналізу)  актуальної 

соціологічної інформації: 

наративний аналіз 

 

6 

 

2 

 

- 

 

- 

 

-  

 

4 

Тема 6. Основні 

характеристики методу 

отримання (збору та 

аналізу)  актуальної 

соціологічної інформації: 

івент-аналіз 

 

7 

 

2 

 

2 

 

- 

 

-  

 

3 

Тема 7. Основні 

характеристики методу 

отримання (збору та 

аналізу)  актуальної 

соціологічної інформації: 

інтент-аналіз 

 

6 

 

2 

 

- 

 

- 

 

-  

 

4 

Тема 8. Основні 

характеристики методу 

отримання (збору та 

аналізу)  актуальної 

соціологічної інформації: 

фрейм-аналіз 

 

7 

 

2 

 

2 

 

- 

 

- 

 

3 

Тема 9. Основні 

характеристики методу 

отримання (збору та 

аналізу)  актуальної 

соціологічної інформації: 

семіотичний аналіз 

 

6 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

4 

Тема 10. Основні 

характеристики методу 

отримання (збору та 

аналізу)  актуальної 

соціологічної інформації: 

мотиваційний аналіз 

 

7 

 

2 

 

2 

 

- 

 

- 

 

3 

Тема 11. Основні 

характеристики методу 

отримання (збору та 

аналізу)  актуальної 

соціологічної інформації: 

соціально-іконографічний 

аналіз 

 

6 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

4 

Тема 12. Основні 

характеристики методу 

отримання (збору та 

 

7 

 

2 

 

2 

 

- 

 

- 

 

3 



 

аналізу)  актуальної 

соціологічної інформації: 

action-analysis 

Тема 13. Основні 

характеристики методу 

отримання (збору та 

аналізу)  актуальної 

соціологічної інформації: 

interaction-analysis 

 

6 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

4 

Тема 14. Основні 

характеристики методу 

отримання (збору та 

аналізу)  актуальної 

соціологічної інформації: 

метод когнітивного 

картування 

 

 

7 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

-  

 

 

3 

Разом за змістовим 

модулем 2 

78 24 12 - - 42 

Усього годин  90 32 16 - - 42 

ІНДЗ       

Усього годин 90 32 16 - - 42 

 



 

5. Теми семінарських занять 

 

 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

СУЧАСНІ МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: 

ТЕОЕРТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ЕМПІРИЧНІ ВИКЛИКИ 

 

1. Сучасні опитувальні методики: основні дебати в 

українському та світовому контекстах  

2 

2. Сучасні неопитувальні методики: основні дебати в 

українському та світовому контекстах 

2 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  

СУЧАСНІ НЕОПИТУВАЛЬНІ МЕТОДИКИ:  

ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ  

У СОЦІОЛОГІЧНОГОМУ КОНТЕКСТІ 

 

4. Семінарські заняття відбуватимуться у формі практичної 

роботи навколо застосування передбачених у програмі 

методів збору та аналізу соціологічної інформації 

 

2х6=12 

 Всього 16 



 

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

СУЧАСНІ МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: 

ТЕОЕРТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ЕМПІРИЧНІ ВИКЛИКИ 

 

1. Авторська самостійна робота не передбачена  

 

- 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  

СУЧАСНІ НЕОПИТУВАЛЬНІ МЕТОДИКИ:  

ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ  

У СОЦІОЛОГІЧНОГОМУ КОНТЕКСТІ 

 

2. Проведення дослідження із застосування одного чи 

кількох сучасних неопитувальних методів збору та 

аналізу соціологічної інформації (без обмеження у 

дослідницькій сфері). Підготовка усної доповіді на 

семінарі. 

 

20 

3. Проведення авторського дослідження із застосування 

одного чи кількох сучасних неопитувальних методів 

збору та аналізу соціологічної інформації, котре може 

стати частиною дисертаційного дослідження. Підготовка 

доповіді на наукову конференцію та тез до публікації.  
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7. Індивідуальні завдання  

 

  

В рамках навчальної дисципліни передбачено виконання таких 

індивідуальних завдань: 

1) Проведення дослідження (10 балів) із застосування одного чи кількох 

сучасних неопитувальних методів збору та аналізу соціологічної інформації 

(без обмеження у дослідницькій сфері). Підготовка усної доповіді на 

семінарі (10 балів).  

(10 балів+10 балів=20 балів). 

2) Проведення авторського дослідження (20 балів)  із застосування 

одного чи кількох сучасних неопитувальних методів збору та 

аналізу соціологічної інформації, котре може стати частиною 

дисертаційного дослідження. Підготовка доповіді на наукову 

конференцію та тез до публікації (10 балів).  

(20 балів+10 балів=30 балів). 

 

 

 

 

 



 

8. Методи навчання 

                                                                                                   

 Навчальна дисципліна передбачає лекції, в яких систематичний виклад 

матеріалу викладачем поєднуватиметься з заохоченням слухачів 

програми до обговорення цього матеріалу і дискусій.  

 

 Семінарські заняття, заплановані в рамках програми, матимуть 

практичний характер і будуть проведені за допомогою інтерактивних 

методів навчання. Кожне із занять буде присвячене одному чи кільком 

суміжним не опитувальним методам, зокрема, можливостям їхнього 

практичного застосування.  

 

 Основна увага в межах навчальної дисципліни буде сконцентрована на 

організації самостійної роботи слухачів програми. В рамках змістовного 

модуля 2, який має більш практичний характер, передбачено 2 модульні 

перевірки самостійної роботи, які відповідають 2 індивідуальним 

завданням:  

1) усний виступ на семінарі з презентацією дослідження на вільну 

тему; 

2) прийняті до друку тези, написані за результатами авторського 

дисертаційного дослідження із застосуванням одного чи кількох 

неопитувальних методів.  



 

9. Методи контролю 

 

Оцінювання студентів здійснюється на основі модульно-рейтингової 

системи за шкалою від 0 до 100 балів. Остаточний рейтинг складається з 

рейтингу роботи студента впродовж семестру та його рейтингу на іспиті. 

Рейтингова оцінка знань студентів з курсу визначається за сумою балів, 

отриманих студентами за роботу в семестрі (50 балів) та за іспит (50 балів). 

 

 

 

№ Форма участі студента у навчальних 

заняттях 

Максимальна 

кількість 

балів 

1. Проведення дослідження (без обмеження 

у дослідницькій сфері) 

10 балів 

 

2. Підготовка усної доповіді на семінарі 10 балів 

3.  Проведення авторського дослідження 

(частина дисертації)  

20 балів 

4. Підготовка доповіді на наукову 

конференцію та тез до публікації  

10 балів 

          РАЗОМ протягом семестру                            50 балів 

          Оцінка за іспит                                                 50 балів 

                                           ЗАГАЛОМ                       100 балів 

                      

 

 

Іспит буде проведено у формі написання, обговорення і захисту 

комплексної авторської програми соціологічного дослідження (50 балів), котра 

може стати основою дисертаційного дослідження. Авторська програма повинна 

мати тріангуляційний характер, охоплювати об’єкт дослідження з різних сторін, 

поєднувати різні методологічні та методичні підходи, а також відповідні 

інструментарії. Дослідження за допомогою неопитувальної методики мало б 

стати одним із компонентів комплексної програми дисертації.  

 



 

Програма соціологічного дослідження передбачає такі компоненти: 

 

1. Методологічна частина. 

1.1. Опис проблемної ситуації з вказанням на те, що відомо з приводу 

обраної проблеми, а що є невідомим і потребує спеціального 

соціологічного дослідження. 

1.2. Формулювання теми авторського дослідження (формулювання теми 

соціологічного дослідження має бути конкретним і виходити з того, 

що саме збирається досліджувати студент; воно є конкретизацією теми 

усієї дипломної роботи і має бути вужчим від неї). 

1.2. Мета та завдання дослідження. 

1.3. Об’єкт дослідження (за критерієм носія проблеми; за критерієм більш 

загальної проблеми). 

1.4. Предмет дослідження (за критерієм більш спеціалізованої проблеми). 

1.5. Теоретична інтерпретація базових понять, а також інших складників 

понятійно-категоріального апарату дослідження з обов’язковим 

посиланням на джерело, звідки подається означення; якщо студент сам 

сформулював означення, то після його наведення замість посилання у 

дужках вказується: авторське означення. 

1.6. Робочі гіпотези дослідження. Гіпотези розбиваються на гіпотези-

підстави (можливо за формулюванням мети) та гіпотези-наслідки 

(можливо за формулюванням завдань). 

1.7а. Операціональна інтерпретація базових понять відповідно до 

сформульованих робочих гіпотез дослідження. 

1.7б. Конструювання операціональних факторних й показникових 

змінних робочих гіпотез дослідження. 

2. Методична частина. 

2.1. Характеристика емпіричної бази дослідження: окреслення основних 

параметрів генеральної сукупності, конструювання вибіркової 

сукупності. 



 

2.2. Опис методів й технік отримання інформації. Розроблення 

відповідного до них інструментарію дослідження (анкета 

статистичного соціологічного дослідження, бланк спостереження, 

формуляр тесту, сценарій фокус-групової дискусії, алгоритм аналізу 

документів тощо). 

2.3. Обґрунтування логіки й методів аналізу даних, що будуть отримані з 

використанням розробленого інструментарію, зокрема, визначення 

методів емпіричної апробації робочих гіпотез дослідження. 

 

 

 

 



 

                                                   

10. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

 

 

 

Оцінка в балах  Оцінка за іспит  Код оцінки  Оцінка за 

шкалою ECTS 

90 – 100 відмінно 5 А 

81 – 89 дуже добре 4 В 

71 – 80 добре С 

61 – 70 задовільно 3 D 

51 – 60 достатньо Е 

21 – 50 допускається до здачі іспиту 

до 21 незадовільно (оцінка 

автоматично 

виставляється у 

відомість) 

 

2 

 

FX 

Сума балів після здачі 

по талону №1, 2 (0-50) 

 

незадовільно 

 

2 

 

FХ 

Сума балів після здачі 

по талону «К» (0-50) 

 

незадовільно 

 

2 

 

F 
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