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Короткий опис 

навчальної 

дисципліни 

Навчальна дисципліна «Цифрова соціологія» спрямована на вивчення 

соціальних практик і стратегій поведінки різних груп і спільнот, 

соціальних інститутів у світі сучасних Інтернет-технологій, зокрема 

визначення наслідків проникнення цифрових технологій у суспільне 

життя, роботу державних органів, соціальних організацій, а також 

формування рекомендації для прийняття управлінських рішень щодо 

використання цифрових технологій у житті конкретної особистості, 

соціальної групи, спільності, суспільства в цілому. Поєднання теоретичної 

і практичної складових фахової підготовки сприяє розвитку аналітичних 

навичок, умінь використання сучасних цифрових систем в соціологічних 

дослідженнях. 

 

Мета 

навчальної 

дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Цифрова соціологія» є 

систематизація міждисциплінарних концепцій вивчення соціальних ефектів 

розвитку інформаційно-комунікативних технологій, соціальних феноменів, 

що виникають у зв’язку з формування цифрового середовища 

життєдіяльності людини, а також формування навичок використання 

автоматизованих цифрових систем для проведення емпіричних 

соціологічних досліджень. 

 

Мова 

викладання 
Українська 

 

Навчальне навантаження Лекції, 

год. 

Практичні заняття, 

год. 

Самостійна 

робота, год. 

Обсяг, 

кредити 

ЄКТС 

Денна форма 30 30 60 4/120 



 

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 

ПР04 

Застосовувати наукові знання, соціологічні та статистичні методи, цифрові 

технології, спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язування 

складних задач соціології та суміжних галузей знань 

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 

ПР09 
Планувати і виконувати наукові дослідження у сфері соціології, аналізувати 

результати, обґрунтовувати висновки 

ПР11 
Узагальнювати результати власних наукових досліджень та презентувати їх 

у наукових доповідях, публікаціях 

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 

ПР15 
Організувати науково-методичне та інформаційне забезпечення соціальних 

та політичних досліджень для різних цільових аудиторій 

ПР16 
Аналізувати соціальний та індивідуальний контекст проблем особистості, 

соціальної групи, громади, соціального інституту 

 
Зміст навчання 

Тема за 

п/п Назва теми 

Посилання 

на ПРН 

дисципліни 

Л/ПЗ/СРЗ, год. (денна 

ф/н) 

Тема 1 
Особливості становлення і предметна сфера 

цифрової соціології 
1-9 4/4/7 

Тема 2 Цифровізація як соціальне явище 1-9 
4/4/7 

Тема 3 Суспільство в епоху цифрової революції 1-9 
4/4/7 

Тема 4 
Кібернебезпеки як небезпеки з нелінійним 

ефектом 
1-9 

2/2/6 

Тема 5 
Цифрові системи в соціологічних 

дослідженнях 
1-9 

4/4/7 

Тема 6 

Автоматизовані системи проведення 

соціологічних вимірювань суспільних 

відносин 

1-9 
6/6/8 

Тема 7 
Апробація цифрових технологій у 

соціологічних дослідженнях 
1-9 

2/2/6 

Тема 8 Контент-аналіз телереклами і кібертекстів 1-9 
2/2/6 

Тема 9 Big Data в соціології 1-9 
2/2/6 
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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 

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); 

http://markcarrigan.net/2013/01/12/what-is-digital-sociology/
http://www.bodyspacesociety.eu/2012/01/02/whats-holding-back-digitalsociology/
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http://ses.library.usyd.edu.au/bitstream/2123/8621/2/Digital%20Sociology.pdf
https://doi.org/10.26565/2227-6521-2019-42-06
https://doi.org/10.14515/monitoring.2018.1.01
https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=33274


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 30 

 виконання індивідуальних завдань, підготовка наукових 

доповідей, рефератів 
20 

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. 4/120 

Усього годин аудиторної роботи, у т. ч.: 60 

лекційні заняття, год. 30 

семінарські заняття, год. 30 

Усього годин самостійної роботи, у т. ч.: 50 

індивідуальне науково-дослідне завдання, год. 20 

підготовка до аудиторних занять та контрольних заходів, год. 30 

Залік + 
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