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Короткий опис 

навчальної 

дисципліни 

Навчальна дисципліна «Проектування соціологічного дослідження» 

спрямована на вивчення методологічних засад проведення емпіричних 

соціологічних досліджень як одного із найважливіших напрямків у 

підготовці фахівців-соціологів. Даний курс передбачає опанування 

фундаментальних знань про логіко-методологічні основи дослідницької 

діяльності в соціології, провідні засади процесу складання ескізу, проекту, 

робочого плану, а також розробки програми як основного теоретико-

методологічного і методичного документа, що регламентує проведення 

дослідження. В ході вивчення курсу студент опанує повний цикл розробки 

програми соціологічного дослідження, калькуляції дослідницьких 

процедур, аргументації вибору методів збору та обробки інформації, 

розробки відповідного інструментарій та ведення польової документації, 

формування вибірки, ручної та машинної обробки даних, інтерпретації 

отриманих результатів, підготовки звітної документації. 

 

Мета 

навчальної 

дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Методика викладання 

соціології» є ознайомлення здобувачів вищої освіти із логіко-

методологічними основами соціологічного дослідження, провідними 

засадами технологічного процесу складання ескізу, проекту, робочого 

плану, а також розробки програми як основного теоретико-методологічного 

і методичного документа, що регламентує проведення соціологічного 

дослідження. 

 

Мова 

викладання 
Українська 

 



Навчальне навантаження Лекції, 

год. 

Практичні заняття, 

год. 

Самостійна 

робота, год. 

Обсяг, 

кредити 

ЄКТС 

Денна форма 22 22 46 3/90 

 

Зв’язок з програмними результатами навчання 

Шифр 

програмного 

РН 

Результати навчання цієї навчальної дисципліни деталізують такі 

програмні результати навчання: 

ПР01 
Аналізувати соціальні явища і процеси, використовуючи емпіричні дані та 

сучасні концепції і теорії соціології 

ПР03 

Розробляти і реалізовувати соціальні та міждисциплінарні проекти з 

урахуванням соціальних, економічних, правових, екологічних та інших 

аспектів суспільного життя 

ПР04 

Застосовувати наукові знання, соціологічні та статистичні методи, цифрові 

технології, спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язування 

складних задач соціології та суміжних галузей знань 

ПР06 

Вільно спілкуватись усно і письмово українською мовою та однією з 

іноземних мов при обговоренні професійних питань, досліджень та 

інновацій у сфері соціології та суміжних наук у тому числі в контексті 

співпраці з європейськими та євроатлантичними інституціями 

ПР08 

Зрозуміло і недвозначно доносити знання, власні висновки та аргументацію 

з питань соціології та суміжних галузей знань до фахівців і нефахівців, 

зокрема до осіб, які навчаються 

ПР11 
Узагальнювати результати власних наукових досліджень та презентувати їх 

у наукових доповідях, публікаціях 

ПР12 

Координувати створення і підтримку нормативно-методичної і 

інформаційної бази дослідження з метою розробки і успішної реалізації 

програм соціального розвитку установ, організацій, територіальних та 

інших спільнот 

ПР13 

Забезпечувати розповсюдження соціологічних знань, консультування 

працівників органів державного управління та місцевого самоврядування, 

політичних партій, громадських і комерційних організацій, мас-медіа при 

вирішенні соціально значущих завдань 

ПР14 
Організувати науково-методичне та інформаційне забезпечення соціальних 

та політичних досліджень для різних цільових аудиторій 

ПР15 
Організувати науково-методичне та інформаційне забезпечення соціальних 

та політичних досліджень для різних цільових аудиторій 

ПР17 

Розробляти критерії та показники ефективності професійної діяльності, 

застосовувати їх в оцінюванні виконаної роботи, пропонувати рекомендації 

щодо забезпечення якості соціальних послуг та управлінських рішень 

 
Зміст навчання 

Тема за 

п/п Назва теми 

Посилання 

на ПРН 

дисципліни 

Л/ПЗ/СРЗ, год. (денна 

ф/н) 

Тема 1 Соціальна дійсність та соціологічне пізнання 1, 2 2/2/4 

Тема 2 
Поняття, сутність та види соціологічних 

досліджень 
1, 2 

4/2/6 



Тема 3 
Логіка проведення й етапи соціологічного 

дослідження 
1, 2, 3 

2/2/4 

Тема 4 
Надійність вимірювання та якість 

емпіричного соціологічного дослідження 
3, 4 

2/4/6 

Тема 5 Визначення і типи вимірювальних шкал 4, 5 2/2/4 

Тема 6 
Ескіз, проект і стратегічний план 

соціологічного дослідження 
1, 2, 3, 4, 5 

2/2/4 

Тема 7 
Складові методологічного розділу програми 

соціологічного дослідження 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

2/2/4 

Тема 8 
Методичний розділ програми соціологічного 

дослідження 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 
4/4/8 

Тема 9 

Відмінність програмування соціологічних 

досліджень з використанням кількісних та 

якісних методів збору даних 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 
2/2/6 
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8. Зборовский Г. Е., Шуклина Е. А. Эмпирическая социология : учеб. для 

вузов. Сургут : РИО СурГПУ, 2016. 313 с. 

9. Калашнікова Л. В. Організація діяльності соціологічних служб : 

навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 2-е вид., 

доповн. і перероб. Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2018. 216 с. 

10. Кучко Е. Е., Бурова С. Н., Филинская Л. В. Методология и методы 

социологических исследований : пособие. Минск : БГУ, 2018. 251 с. 

11. Паніотто В., Харченко Н. Методи опитування. Київ: Вид-чий дім 
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12. Сучасні методики контент-аналізу: навчальний посібник / За заг. ред. 

Костенко Н., Батаєвої К., Іванова В. Київ: Кондор, 2018. 256 с. 

13. Чурилов Н. Типология и проектирование выборочного 

социологического исследования (история и современность): монография. 

Киев : Факт, Ин-т социологии НАН Украины, 2008. 366 с. 
 

Дотримання 

вимог академічної 

доброчесності 

Відповідно до Закону України “Про освіту” академічна 

доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених 

законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього 

процесу під час навчання, викладання та провадження наукової 

(творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів 

https://core.ac.uk/download/pdf/12241148.pdf
http://uam.in.ua/upload/medialibrary/9c5/9c5cb419442caa946a787924a2d7202c.pdf
http://uam.in.ua/upload/medialibrary/9c5/9c5cb419442caa946a787924a2d7202c.pdf


навчання та/або наукових (творчих) досягнень. 

Дотримання академічної доброчесності передбачає: 

самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими 

освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх 

індивідуальних потреб і можливостей); 

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

розробок, тверджень, відомостей; 

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні 

права; 

надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і 

джерела інформації. 

Основні засади дотримання академічної доброчесності в НУ “ОЮА” 

визначено у Положенні про дотримання академічної доброчесності в 

НУ “ОЮА” https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-

polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua 

 
Оцінювання 

Вид оцінювання % 

Поточний контроль, разом, у т. ч.: 50 

 опитування на семінарських заняттях 25 

 виконання індивідуальних завдань, підготовка наукових 

доповідей, рефератів 
25 

Підсумковий контроль, разом, у т. ч.: 50 

 письмова компонента 25 

 усна компонента 25 

 

 

Шкала оцінювання 

Оцінка Бали Опис 

A 90-100 Відмінно 

B 82-89 Добре 

C 75-81 Добре 

D 67-74 Задовільно 

E 60-66 Задовільно (достатньо) 

FХ 35-59 Незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 Незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 
Навчальне навантаження 
здобувача вищої освіти 

Види навантаження 

Середня кількість 

год. на кожен вид 

(денна форма) 

Кількість кредитів/год. 3/90 

Усього годин аудиторної роботи, у т.ч.: 44 

лекційні заняття, год. 22 

семінарські заняття, год. 22 

Усього годин самостійної роботи, у т.ч.: 46 

https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua


індивідуальне науково-дослідне завдання, год. 20 

підготовка до аудиторних занять та контрольних заходів, год. 26 

Залік + 

 


