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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

Мета: формування універсальних, загальних і професійних компетенцій 

щодо планування й організації соціологічних досліджень, в яких відбито 

результати власних науково-дослідних розробок. 

Компетентності – у результаті вивчення дисципліни «Методологія 

планування і організації досліджень в соціології» у аспірантів формується 

здатність і готовність: 

 ЗK02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

 СК01. Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати 

наукових результатів, які створюють нові знання у соціології та 

дотичних до неї міждисциплінарних напрямах, і можуть бути 

опубліковані у провідних наукових виданнях з соціології та суміжних 

галузей. 

 СK02. Здатність усно і письмово презентувати та обговорювати 

результати наукових досліджень та/або інноваційних розробок 

українською та англійською мовами, глибоке розуміння англомовних 

наукових текстів за напрямом досліджень. 

 СК03. Здатність застосовувати сучасні інформаційні технології, бази 

даних та інші електронні ресурси, спеціалізоване програмне 

забезпечення у науковій та навчальній діяльності. 

 СК05. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми 

дослідницького характеру в сфері соціології, оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних досліджень. 

 СК06. Здатність дотримуватись етики досліджень, а також правил 

академічної доброчесності в наукових дослідженнях та науково-

педагогічній діяльності. 

 СК07. Здатність аналізувати соціальні процеси із застосуванням різних 

теоретичних підходів, критично аналізувати і застосовувати класичні 

та сучасні теоретичні концепції до аналізу актуальних соціальних 

феноменів та проблем. 

Результати навчання  

 РН01. Мати передові концептуальні та методологічні знання з соціології 

та на межі предметних галузей, а також дослідницькі навички, достатні 

для проведення наукових і прикладних досліджень на рівні останніх 

світових досягнень з відповідного напряму. 

 РН03. Формулювати і перевіряти гіпотези; використовувати для 

обґрунтування висновків належні докази, зокрема, результати 

теоретичного аналізу соціальних досліджень, наявні соціологічні дані. 



 РН04. Планувати і виконувати прикладні та/або теоретичні дослідження з 

соціології та дотичних міждисциплінарних напрямів з використанням 

сучасних інструментів, критично аналізувати результати власних 

досліджень і результати інших дослідників у контексті усього комплексу 

сучасних знань щодо досліджуваної проблеми. 

 РН05. Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, 

оброблення та аналізу інформації, зокрема, статистичні методи аналізу 

даних великого обсягу та/або складної структури, спеціалізовані бази 

даних та інформаційні системи. 

 РН06. Переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або 

професійну практику і розв’язувати значущі науково-прикладні проблеми 

соціології з дотриманням норм академічної етики і врахуванням 

соціальних, економічних, екологічних та правових аспектів. 

 РН09. Визначати ціннісні та етичні засади наукової діяльності й 

скеруватись ними у власному дослідженні. 

 

Аспіранти мають 

Знати: 

 призначення соціологічних досліджень.  

  місце та роль соціологічних теорій у дослідженні.  

  етичні правила досліджень у соціології та зв’язок досліджень з 

політикою. 

 етапи дослідження і структуру його проекту. 

  основні правила концептуалізації  та операціоналізації. 

  методи вимірювання соціальних змінних. 

  характеристики надійного та валідного вимірювання.  

  логіку вибірки елементів спостереження. 

 логіку причинного аналізу.  

 призначення методів збору соціологічних даних;  

 сутність кількісних та якісних методів;  

 достоїнства та недоліки кожного з методів. 

  логіку причинних зв’язків. 

Вміти: 

  використовувати теоретичні моделі для пояснення соціальних явищ та 

процесів. 

  визначати та формулювати проблему дослідження, оцінювати його 

здійснимість  

 робити концептуалізацію та операціоналізацію понять. 

 створювати програму дослідження. 

  створювати вимірювальні інструменти. 



 перевіряти надійність та валідність вимірювальних інструментів 

 поводити різні види опитування; 

 здійснювати підбір інтерв’юерів та розробляти опитувальні інструкції; 

 розробляти карти спостереження. 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

Методологія та методи 

соціологічних досліджень 

Новітні методи аналізу соціологічної 

інформації 

Загальна соціологія Соціологія інтернет-комунікацій 

Технології соціологічних 

досліджень 

Соціальні комунікації в глобальному 

суспільстві 

 Сучасні інформаційні війни і конфлікт 

цивілізацій 

 Гендерна рівність як актуальна проблема 

сучасності 

  



ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу складає 33% 



ТЕМИ НАЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Етапи дослідження і підготовка проекту. Етика досліджень в 

соціології. 

Поняття соціологічного дослідження. Класифікація видів соціологічних 

досліджень: за ступенем (глибині) отримання нових знань (фундаментальні, 

емпіричні, прикладні); по глибині аналізу; за вживаним методом збору даних; 

по цілі дослідження; за обсягом охоплення об'єкта; по місцю проведення; за 

масштабом; станом знань (пошукової мети). види досліджень в залежності 

від дослідницької стратегії: пробні, пілотажні, пошукові (розвідувальні), 

аналітичні, повторно-порівняльні, експериментальні, описові, етнографічні. 

Природа, зміст і сутність соціального і соціологічного дослідження. 

підстави порівняння і відмінності соціального і соціологічного дослідження: 

широта охоплення об'єкта, відображення конкретної науки, предмет, метод і 

тематика дослідження, міждисциплінарні і внутрідісціплінарні зв'язки, 

співвідношення теорії і методу, джерела соціологічного і соціального 

дослідження, принцип пояснення явищ - методологічної самодостатності. 

Типи емпіричних і прикладних досліджень. Особливості структури 

програми емпіричних і прикладних досліджень. кваліфікаційні вимоги до 

соціологу, який здійснює емпіричні і прикладні дослідження. 

Поняття польового дослідження. Види польових досліджень в 

залежності від вихідних теоретичних посилок, цілей і задач. 

Точкові, оперативні, монографічні дослідження: визначення, 

характеристика, особливості видів, особливості організації дослідження, 

збору інформації і аналізу даних в залежності від мети, стратегії і 

практичного застосування результатів. 

Види повторних досліджень і їх визначення, сутність і призначення. 

Лонгітюдние, панельні, трендові дослідження. Перепис населення. 

Моніторинг як різновид лонгитюдного дослідження. Специфіка об'єкта, 

вибірки, організації дослідних методик повторних досліджень. 

Розуміння парадигми дослідження. Поліпарадигмальність 

соціологічних досліджень: сутність, чинники, що визначають 

поліпарадигмальність. Поліпарадігмальность як співіснування різних уявлень 

про предмет, вихідних принципах побудови соціального знання і способах 

його досягнення. 

Позитивізм, номіналізм, інтерпретівізм: принципи і дослідницька 

логіка. Органічний взаємозв'язок теоретичного і емпіричного в 

соціологічному дослідженні. 

Розуміння соціального факту, соціальна дія як одиниці виміру в 



соціологічному дослідженні. способи виявлення закономірностей і фактів 

соціальної дійсності. якісна і кількісна соціологія. 

Визначення дослідницької стратегії. Класифікація видів дослідницьких 

стратегій. Розвідувальні (формулятівні), описові (дескриптивні), 

експериментальні, аналітичні, повторно-порівняльні, кількісні, якісні 

стратегії: характеристика, особливості застосування. 

Підстави (проблема) вибору дослідницької стратегії. 

Етичний кодекс соціолога - основний документ, який регламентує 

діяльність і поведінку соціолога в процесі досліджень. Міжнародні 

соціологічні організації. Етичні норми діяльності. Етичні норми в соціології, 

маркетингу і PR. Етика взаємовідносин замовника і соціолога. 

Посадові обов'язки, права і відповідальність соціолога-дослідника.  

 

Тема 2. Концептуалізація і операціоналізація, вибір проблеми 

дослідження 

Програма як організаційно-логічна основа соціологічного дослідження. 

Основні функції програми в соціологічному дослідженні: методологічна, 

методична, прогнозна, організаційно-технологічна. 

Структура програми соціологічного дослідження: вступна, теоретико-

методологічна, методико-процедурна, аналітико-пояснювальна частини 

програми і їх призначення. Співвідношення фундаментально-теоретичного і 

емпіричного в програмі соціологічного дослідження. Особливості структури і 

змісту програми емпіричних і прикладних досліджень. 

Типологія соціальних проблем і їх виявлення. Обгрунтування 

актуальності теми. Соціологічна проблема. виділення об'єкта дослідження. 

Визначення розробленості теми і предмета дослідження. Проблемна 

ситуація. Принципи формулювання теми. вибір мети і завдань дослідження. 

Особливості постановки мети і завдань в різних видах соціологічного 

дослідження. Теоретичні основи дослідження і критерії їх визначення. 

Розуміння емпіричного об'єкта дослідження.  

Розуміння концепції соціологічного дослідження. Завдання 

концептуалізації об'єкта і предмета дослідження. Розгортання 

концептуальної моделі дослідження. Поліпарадігмальний і 

міждисциплінарний підходи при побудові концептуальних моделей. 

Роль системного підходу при побудові концептуальних моделей. 

функції і статус концептуального апарату соціології в дослідженні. роль 

філософських і загальнонаукових понять в соціологічному дослідженні. 

структура концептуальних понять. 

Сутнісне і змістовне визначення об'єкта і предмета дослідження. 



Концептуальна модель як безліч властивостей і станів об'єкта і предмета 

дослідження. Теоретична типологізація станів і властивостей досліджуваного 

явища. Форма викладу концептуального аналізу: міркування і обгрунтування. 

Специфіка об'єкта, вибірки, організації в різних видах досліджень. 

Поняття операціоналізації. Зв'язок операціоналізації з досліджуваної 

проблемою. операционализация концептуальних понять предмета і об'єкта 

дослідження. операціональні визначення. Процес виділення змістовних 

характеристик досліджуваного явища, що піддаються спостереженню. 

Побудова операціональної моделі. 

 

Тема 3. Вимірювання в соціології. 

Змінні в соціологічному дослідженні. розуміння змінних. Залежні та 

незалежні змінні. Проміжні змінні. Сітка змінних. взаємозв'язок кількості 

змінних. Емпірична інтерпретація змінних і побудова показників в 

соціологічному дослідженні. 

Визначення гіпотези соціологічного дослідження. Роль гіпотези в 

соціологічному дослідженні. Логіка гіпотетичного міркування. Вимоги до 

формулювання гіпотези. Якісні параметри гіпотези: спільність, складність, 

передбачуваність, комунікативність, відтворюваність, стійкість. 

Види гіпотез в залежності від рівня інтерпретованих понять: основні 

гіпотези і гіпотези-наслідку. Гіпотези ідентіфікаціі. Описові гіпотези. 

Альтернативні гіпотези. 

 

Тема 4. Технологія побудови вибірки. Анкета як найбільш 

розповсюджений інструмент вимірювання в соціології. 

Вибірковий метод: основні поняття, сутність вибіркового методу. 

Значення вибірки в дослідженні. Поняття: генеральна сукупність, вибіркова 

сукупність, одиниця спостереження (відбору), репрезентативність. Символи 

основних характеристик генеральної і вибіркової сукупності. 

Типи відбору та види вибірки. Проблеми організації вибірки. Проблема 

надійності (обгрунтованості) і репрезентативності. Етапи визначення 

репрезентативності. Концептуальний обсяг і генеральна сукупність. 

Проектована і реальна сукупності. Цільова вибірка. Вибірка в кількісному і 

якісному дослідженні. 

Поняття помилки вибірки. Крок вибірки, розрахунки кроку вибірки. 

Процедура зважування. Контроль і ремонт вибірки. Таблиці випадкових 

чисел. Паспортички вибірки.  

Типологія вибірки. Типи імовірнісних вибірок: проста й випадкова 

вибірка, випадкова поворотна, випадкова безповоротна вибірка, 



систематична (покрокова), районована, стратифікована, гніздовий (серійна), 

багатоступенева (покрокова) вибірки. Кластерний відбір. комбінований тип 

вибірки, його специфіка. 

Особливості застосування цільової (неймовірностної, невипадкової) 

вибірки. Поняття цільової вибірки. Види цільової (неймовірностної, 

невипадкової) вибірки: вибірка доступних випадків, відбір типових випадків, 

метод «снігової кулі», квотна вибірка, метод основного масиву, метод 

стихійного відбору. 

Метод відбору за принципом зручності. Вибірка на основі судження. 

Квотна вибірка, параметри квот. 

 

Тема 5. Кількісні та якісні методи збору даних. Опитування в соціології. 

Розуміння методу збору даних. Критерії вибору методу збору даних. 

Типологія методів збору даних. Кількісні та якісні методи збору даних. 

Характеристика кількісних методів. можливості та обмеження кількісних 

методів. Можливості та обмеження кількісних методів. 

Якісні методи в соціології. Характеристика якісних методів. Теоретичні 

основи якісних методів. Можливості та обмеження якісних методів збору 

даних. 

Поєднання методів кількісного і якісного аналізу. 

Поняття опитування в соціологічній літературі. Види соціологічного 

опитування. 

Методологічні передумови використання методу опитування в 

соціологічному дослідженні. Роль і значення опитування в комплексі 

соціологічних методів збору інформації. Пізнавально-дослідні можливості 

методу опитування і його межі. Програма опитування, її структура і функції. 

етапи та процедури опитування. 

Методика і техніка проведення опитування. Структурно класіфікаційні 

принципи проектування інструментарію при використанні методу 

опитування в соціологічному дослідженні. Переваги і недоліки методу. 

Проблеми достовірності інформації. Типові помилки і труднощі в 

проведенні опитування. Види опитування, їх якісні характеристики і 

специфіка використання. 
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викладається  

у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 
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1 2 3 4 5 

1 ЛЗ  4 Тема 1. Етапи дослідження і підготовка 

проекту. Етика досліджень в соціології. 

1. Етапи процесу дослідження. 

2. Проект дослідження. Обов'язкова 

інформація в проекті дослідження. 

3. Поняття етики та професійної етики. 

4. Етичні зобов'язання по відношенню до 

колег.  

 

2 СР 16 1. Опрацювання лекційного матеріалу, 

підготовка до семінару з теми.  

2. Опрацювання допоміжного матеріалу. 

1, 3, 4, 12, 

16, 17 

3 ПЗ 4 Тема 1. Етапи дослідження і підготовка 

проекту. Етика досліджень в соціології. 

1. Етичні правила соціологічного дослідження 

2. Соціологічні дослідження: користь, 

методологічна здійснимість та витрати 

3. Обговорення прикладів неетичних 

досліджень 

4. Навести приклади розвідувальних, 

описових та пояснюючих досліджень. 

5. Виділити об’єкт, предмет, мета та завдання 

дослідження для вивчення рольових 

дисонансів під час подружнього життя. 

6. Виділити методи дослідження для 

застосування вивчення політичної участі 

студентської молоді. 

7. Скласти проект для вивчення власного 

дисертаційного дослідження. 

1, 3, 4, 6, 

12, 17, 19 



8. Соціологічні дослідження і політика. 

4 ЛЗ 4 Тема 2. Концептуалізація і 

операціоналізація, вибір проблеми 

дослідження 

1. Виявлення понять (концепцій). 

2. Операціональне визначення понять.  

3. Прикладиконцептуалізації і 

операціоналізації. 

4. Вибір теми і проблеми дослідження. 

5. Оцінка здійсненності дослідження. 

6. Огляд літератури. 

7. Цілі дослідження. 

8. Одиниці аналізу.  

 

 

5 СР 16 1. Опрацювання лекційного матеріалу, 

підготовка до семінару з теми  

2. Опрацювання допоміжного матеріалу. 

1, 3, 4, 6, 

12, 15, 17 

6 ПЗ 4 Тема 2. Концептуалізація і 

операціоналізація, вибір проблеми 

дослідження 

1. Виявлення понять (концепцій) 

2. Типи відносин між змінними. 

3. Залежна, незалежна та контрольна змінні в 

гіпотезі дослідження 

4. Упорядкування концепцій та системний 

аналіз проблеми. 

5. Операціональні визначення 

6. Вимірювання 

7. Операціональні визначення та мета 

дослідження. 

8. Виконання практичних завдань по 

операціоналізації запропонованих понять 

9. Ідентифікація проблеми дослідження  

10.Вибір теми та проблеми дослідження.  

11.Оцінка здійснимості дослідження. Що 

треба ураховувати, щоб правильно оцінити 

здійснимість дослідження?  

12.Огляд літератури. 

1, 3, 4, 6, 

12, 15, 17 



13.Визначення мети дослідження 

14.Одиниці аналізу. 

15.Виконання практичних завдань по 

формулюванню проблем досліджень, мети 

та одиниці аналізу за пропонованими 

темами досліджень 

7 Л3 4 Тема 3. Вимірювання в соціології. 

1. Поняття вимірювання, його особливості в 

соціології.  

2. Рівні вимірювання і шкали. 

 Номінальна шкала 

 Порядкова шкала 

 Інтервальна шкала 

 Метрична шкала. 

3. Конструювання шкали  

4. Складові достовірності результатів 

дослідження. Надійність інструмента 

вимірювання. Систематична та випадкова 

помилки вимірювання. 

5. Валідність(обгрунтованість) вимірювання 

та технічні прийоми її підвищення. 

6. Способи перевірки шкали на стійкість 

7. Явні помилки шкали  

8. Приклади надійного і валідного 

вимірювання. 

 

8 СР 16 1. Опрацювання лекційного матеріалу, 

підготовка до семінару з теми  

2. Написання реферату. Опрацювання 

допоміжного матеріалу. 

2, 4, 6, 16 

 

9 ПЗ 4 Тема 3. Вимірювання в соціології. 

1. Рівні вимірювання. Типи шкал та 

можливості їх математичної обробки. 

2. Прості та складені індикатори. 

3. Створення вимірюваних інструментів за 

заданою темою. 

4. Випадкова та систематична похибки 

вимірювання. 

5. Як уникнути похибок вимірювання? 

2, 4, 6, 16 

 



6. Відношення між валідністю та надійністю. 

7. Валідність(обгрунтованість) вимірювання 

та технічні прийоми її підвищення. 

8. Способи перевірки шкали на стійкість. 

9. Явні помилки шкали.  

10. Виконання практичних завдань по 

запропонованим анкетам: виявлення різних 

типів шкал, виявлення явних помилок в 

шкалах 

11. Розробка шкал, які доцільно 

використовувати під час проведення 

власного дослідження за обраною темою 

10 ЛЗ 4 Тема 4. Технологія побудови вибірки. 

Анкета як найбільш розповсюджений 

інструмент вимірювання в соціології. 

1. Термінологія вибіркової процедури. 

2.  Термінологія вибіркової процедури 

3. Стохастична і нестохастична вибірки.  

4. Логіка стохастичної вибірки.  

5. Обсяг вибіркової сукупності.  

6. Типи стохастичних вибірок  

7. Типи питань. 

8. Вимоги до формулювання питань і 

пропонованим варіантам відповідей.  

9. Структура анкети і основні принципи її 

побудови. Верстка анкети. 

10. Пілотаж анкети 

 

11 СР 16 1.Опрацювання лекційного матеріалу, 

підготовка до семінару з теми  

2. Виконання індивідуального завдання. 

2, 4, 6, 16 

 

12 ПЗ 4 Тема 4. Технологія побудови вибірки. 

Анкета як найбільш розповсюджений 

інструмент вимірювання в соціології. 

1. Термінологія вибіркової процедури. 

2.  Термінологія вибіркової процедури 

3. Стохастична і нестохастична вибірки.  

4. Логіка стохастичної вибірки.  

5. Обсяг вибіркової сукупності.  

6. Типи стохастичних вибірок  

2, 4, 6, 16 

 



7. Типи питань. 

8. Вимоги до формулювання питань і 

пропонованим варіантам відповідей.  

9. Структура анкети і основні принципи її 

побудови. Формат анкети. 

10. Верстка анкети. 

11. Пілотаж анкети. 

12. Аналіз запропонованих анкет на типи 

шкал та форми запитань. 

13 ЛЗ 4 Тема 5. Кількісні та якісні методи збору 

даних. Опитування в соціології. 

1. Сутність та зміст кількісних методів збору 

даних. 

2. Сутність та зміст якісних методів збору 

даних. 

3. Основних види опитувань.  

4. Загальні правила опитування.  

5. Порівняльний аналіз методів опитування. 

 

14 СР 16 1.Опрацювання лекційного матеріалу, 

підготовка до семінару з теми  

2. Виконання індивідуального завдання. 

2, 4, 6, 16 

 

15 ПЗ 4 Тема 5. Кількісні та якісні методи збору 

даних. Опитування в соціології. 

1. Сутність та зміст кількісних методів збору 

даних. 

2. Сутність та зміст якісних методів збору 

даних. 

3. Основних види опитувань та способи їх 

проведення.  

4. Загальні правила опитування.  

5. Порівняльний аналіз методів опитування. 

6. Сутність анкетного опитування та його 

специфіка. 

7. Поштове та експертне опитування. 

Інтернет-опитування. 

2, 4, 6, 16 

 

Разом 

(годин) 

120   

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 



 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 20 

2 Підготовка до практичних (лабораторних, семінарських) занять  10 

3 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  

на лекційних заняттях  20 

4 Виконання індивідуального завдання: 20 

5 Інші види самостійної роботи (реферати) 10 

 Разом 80 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Лекції – викладення теоретичного матеріалу лектором згідно 

навчальної програми і розподілу годин поміж темами. Використовуються 

різні інтерактивні форми активізації аудиторії та відеопрезентації вербальної 

інформації. Лектор має власний конспект, що відображає основний зміст 

теми, студенти занотовують нову інформацію у власні конспекти. 

Практичні заняття – проводяться у формі семінарських занять або 

практикуму. Для семінарських занять студенти опрацьовують лекційний 

матеріал, готують виступи з використанням навчальної і наукової літератури, 

виступають з рефератами та есе. Лектор оцінює активність студентів 

впродовж семінару за прийнятою шкалою оцінок в балах. Практикум 

передбачає виконання у присутності викладача самостійного завдання, 

розв’язання задачі або написання есе та обговорення обраних алгоритмів та 

отриманих результатів. Практична робота оцінюється викладачем. 

Семінарські заняття і практикуми можуть бути побудовані у формі ділової 

гри або дискусії. 

Написання реферату – вид самостійної роботи, що виконується 

студентом поза аудиторними годинами. Студент вільно обирає тематику з 

числа тем, які пропонуються планами семінарських занять, або узгоджує з 

викладачем ініціативну тематику. Наступним кроком студент здійснює 

бібліографічний пошук, використовуючи бібліотечні фонди або інтернет-

ресурси. Також складає план реферату або ставить питання, на які треба 

отримати аргументовану відповідь. Опанувавши джерела за темою (не менше 

трьох), студент реферує зміст наукових джерел таким чином, аби розкрити 

зміст питань або дати відповідь на поставлені питання. Обсяг реферату – до 

10 стандартних сторінок, набраних на комп’ютері або написаних власноруч. 



Реферат оформлюється згідно існуючому в університеті стандарту. Реферат 

зачитується або його основний зміст доповідається у вільній формі на 

семінарському занятті, і студент отримує оцінку від викладача. 

Індивідуальне завдання – вид самостійної роботи поза аудиторними 

годинами, коли студент, використовуючи лекційний матеріал та додаткові 

джерела знань, розробляє тему, практичного спрямування. Це може бути 

розробка певної методики, створення програми соціологічного дослідження 

або розробка інструментарію. 

Аналіз конкретних ситуацій (саse-study) - ефективний метод 

активізації навчально-пізнавальної діяльності характеризується наявністю 

конкретних ситуацій, розробкою групою (підгрупами або індивідуально) 

варіантів рішення поставленої викладачем ситуації); підготовка презентації 

та публічний захист розроблених варіантів дозволу ситуацій з наступним 

опонуванням аудиторії; підведення підсумків й оцінка результатів заняття. 

Оскільки метод аналізу конкретних ситуацій спрямований на розвиток 

уміння аналізувати нерафіновані завдання здатності виробляти й приймати 

певні рішення, використати його можна впродовж всього викладання курсу. 

 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

1.Підсумковий (семестровий) контроль проводиться у формі екзамену 

або шляхом накопичення балів за поточним контролем по змістовним 

модулям. 

1.1.Екзамен – письмова або усна відповідь на питання, що містяться в 

екзаменаційному білеті. Питання екзаменаційних білетів можуть доводитися до аспірантів 

заздалегідь. Екзаменаційні білети готує лектор, вони затверджуються на засіданні кафедри 

і підписуються завідувачем кафедри. Екзаменатором зазвичай є лектор, в окремих 

випадках його призначає завідувач кафедри. Екзаменатор має оцінити якість відповіді 

студента за прийнятою шкалою академічних оцінок. 

 

Питання до екзамену 

1. Етичні правила соціологічного дослідження. 

2. Соціологічні дослідження: користь, методологічна здійснимість та 

витрати. 

3. Обговорення прикладів неетичних досліджень. 

4. Розвідувальні, описові та пояснюючі дослідження. 

5. Об’єкт, предмет, мета та завдання дослідження. 

6. Методи дослідження для застосування вивчення політичної участі 

студентської молоді. 

7. Соціологічні дослідження і політика.  

8. Виявлення понять (концепцій) соціологічних досліджень. 



9. Типи відносин між змінними. 

10.Залежна, незалежна та контрольна змінні в гіпотезі дослідження. 

11.Упорядкування концепцій та системний аналіз проблеми. 

12.Операціональні визначення в соціологічному дослідженні. 

13.Вимірювання 

14.Операціональні визначення та мета дослідження. 

15.Виконання практичних завдань по операціоналізації запропонованих 

понять 

16.Ідентифікація проблеми дослідження  

17.Вибір теми та проблеми дослідження.  

18.Оцінка здійснимості дослідження.  

19.Визначення мети дослідження 

20.Одиниці аналізу. 

21.Рівні вимірювання.  

22.Типи шкал та можливості їх математичної обробки. 

23.Прості та складені індикатори. 

24.Створення вимірюваних інструментів за заданою темою. 

25.Випадкова та систематична похибки вимірювання. 

26.Відношення між валідністю та надійністю. 

27.Валідність (обгрунтованість) вимірювання та технічні прийоми її 

підвищення. 

28.Способи перевірки шкали на стійкість. 

29.Явні помилки шкали.  

30.Виконання практичних завдань по запропонованим анкетам: виявлення 

різних типів шкал, виявлення явних помилок в шкалах 

31.Термінологія вибіркової процедури 

32.Стохастична і нестохастична вибірки.  

33.Логіка стохастичної вибірки.  

34.Обсяг вибіркової сукупності.  

35.Типи стохастичних вибірок  

36.Типи питань. 

37.Вимоги до формулювання питань і пропонованим варіантам відповідей.  

38.Структура анкети і основні принципи її побудови. 

39.Формат анкети. 

40.Верстка анкети. 

41.Пілотаж анкети. 

42.Сутність та зміст кількісних методів збору даних. 

43.Сутність та зміст якісних методів збору даних. 

44.Основних види опитувань та способи їх проведення.  



45.Загальні правила опитування.  

46.Порівняльний аналіз методів опитування. 

47.Сутність анкетного опитування та його специфіка. 

48.Поштове та експертне опитування.  

49.Інтернет-опитування. 

 

2.Поточний контроль проводиться за результатами роботи 

студентів на семінарських заняттях, методом оцінювання контрольних 

робіт, шляхом оцінювання рефератів, індивідуальних завдань, ведення 

конспектів лекцій. 

Контроль на семінарських заняттях – оцінювання виступів 

аспірантів, відповідей на питання поставлені викладачем, оцінювання внеску 

окремих студентів у групову роботу, наприклад, активність в діловій грі. 

Контрольна робота – вид поточного контролю знань аспірантів, який 

має на меті виявити рівень знань аспіранта та практичні навички, що 

отримані за пройденим матеріалом. Дата проведення контрольної роботи 

доводиться до студентів і призначається по завершенню вивчення одного або 

кількох змістових модулів. Питання або практичні завдання готує викладач, 

що веде практичні заняття, вони узгоджуються з лекційними питаннями і 

тематикою семінарських занять. Завдання можуть передбачати творчу 

роботу, відповідь на проблемне питання тощо. Контрольна робота 

виконується у письмовій формі в присутності викладача, оцінюється за 

прийнятою шкалою і оцінка може використовувати викладачем для 

підрахунку кумулятивного балу за підсумками вивчення дисципліни. 

Перевірка лекційного конспекту – проводиться в рамках практичного 

заняття, присутність на лекції і ведення конспекту може оцінюватися в балах 

та враховуватися у кумулятивній оцінці. 

Індивідуальні завдання, реферати, есе – оцінюються викладачем або 

за результатами доповіді на практичному занятті або окремо за наданим 

текстом. 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ АСПІРАНТИ, ТА ШКАЛА 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 

Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

Поточне тестування та самостійна робота Індивідуальні 

завдання 

(реферати) 

екзамен Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 20 30 100 



10 10 10 10 10 

 

Таблиця 2. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 

 

Рейтингова 

Оцінка, 

бали 

Оцінка 

ЕСТS та її 

визначення 

Національн

а  оцінка 

Критерії оцінювання 

позитивні негативні 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

90-100 

 

 

 

 

 

 

 

А 

 

 

 

 

 

 

Відмінно 

   

- Глибоке знання 

навчального матеріалу 

модуля, що містяться в 

основних і додаткових 

літературних джерелах; 

- вміння аналізувати 

явища, які вивчаються, в 

їхньому взаємозв’язку і 

розвитку; 

- вміння проводити 

теоретичні розрахунки; 

- відповіді на запитання 

чіткі, лаконічні, логічно 

послідовні; 

- вміння  вирішувати 

складні практичні 

задачі. 

Відповіді на 

запитання 

можуть  містити 

незначні 

неточності                 

 

 

 

82-89 

 

 

 

В 

 

 

 

Добре 

 

- Глибокий рівень знань 

в обсязі обов’язкового 

матеріалу, що 

передбачений модулем; 

- вміння давати 

аргументовані відповіді 

на запитання і проводити 

теоретичні розрахунки; 

- вміння вирішувати 

складні практичні 

задачі. 

Відповіді на 

запитання 

містять певні 

неточності; 

 

   - Міцні знання матеріалу, 

що вивчається, та його 

- невміння 

використовувати 



 

 

75-81 

 

 

С 

 

 

Добре 

 

практичного 

застосування; 

- вміння давати 

аргументовані відповіді 

на запитання і проводити 

теоретичні розрахунки; 

- вміння вирішувати 

практичні задачі. 

теоретичні 

знання для 

вирішення 

складних 

практичних 

задач. 

 

 

 

64-74 

 

 

 

Д 

 

 

 

Задовільно 

 

- Знання основних 

фундаментальних 

положень матеріалу, 

що вивчається, та їх 

практичного 

застосування; 

- вміння вирішувати 

прості практичні 

задачі. 

Невміння давати 

аргументовані 

відповіді на 

запитання; 

- невміння 

аналізувати 

викладений матеріал і 

виконувати 

розрахунки; 

- невміння вирішувати 

складні практичні 

задачі. 

 

 

 

 

 

60-63  

 

 

 

 

 

 Е 

 

 

 

 

 

 

Задовільно 

 

- Знання основних 

фундаментальних 

положень матеріалу 

модуля, 

- вміння вирішувати 

найпростіші 

практичні задачі. 

Незнання окремих 

(непринципових) 

питань з матеріалу 

модуля; 

- невміння послідовно 

і аргументовано 

висловлювати думку; 

- невміння 

застосовувати 

теоретичні положення 

при розвязанні 

практичних задач 



 

 

 

 

 

35-59 

 

 

 

 

 

FХ 

 (потрібне 

додаткове 

вивчення) 

 

 

 

 

 

Незадовільн

о 

 

Додаткове 

вивчення матеріалу 

модуля може бути 

виконане в терміни, 

що передбачені 

навчальним 

планом. 

Незнання основних 

фундаментальних 

положень навчального 

матеріалу модуля; 

- істотні помилки у 

відповідях на 

запитання; 

- невміння 

розв’язувати прості 

практичні задачі. 

 

 

 

1-34 

 

 

 

 F  

 (потрібне 

повторне 

вивчення) 

 

 

 

Незадовільн

о 

 

 

 

 

 

             

- 

- Повна відсутність 

знань значної частини 

навчального матеріалу 

модуля; 

- істотні помилки у 

відповідях на 

запитання; 

-незнання основних 

фундаментальних 

положень; 

- невміння 

орієнтуватися під час 

розв’язання  простих 

практичних задач 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

(надається перелік складових навчально-методичного забезпечення 

навчальної дисципліни та посилання на сайт, де вони розташовані) 

1) Сілабус (навчальна програма), 

2) робоча програма навчальної дисципліни 

3) екзаменаційні питання 

4) бібліотечний фонд університету і кафедри 

5) електронні версії навчальної і наукової літератури 

http://web.kpi.kharkov.ua/sp/aspiranti/ 

http://web.kpi.kharkov.ua/sp/aspiranti/
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3.  Голіков В.А. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. / В.А.Голіков, 

М.А.Козьміних, О.А.Онищенко; М-во освіти і наукиУкраїни,Одес. нац. морська акад. –

Одеса : ОНМА, 2014. –163с. 

4.  Михайлева Е. Г.Методология и методысоциологическихисследований : учеб.пособие 

для студентов высш. учеб. заведений / Е. Г. Михайлева ;Нар. укр. акад., [каф. 

социологии]. – Харьков : Изд-во НУА, 2016. 286 с. 

 

Додаткова література 

5.  Головаха Е. И. Сравнительные социологические исследования в познании 

современных социальных феноменов / Е. И. Головаха // Вісник Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. Соціологія. – 2010. – № 1/2. – 

С. 26–30. 

6.  Гречихин В. Г. Лекции по методике и технике социологических исследований / В. Г. 

Гречихин. – М.: Изд-во МГУ, 1988. –232 с. 

7.  Девятко И.Ф. Методысоциологическогоисследования. – М.: Книжный мир, 2006. 

8.  Добреньков В.И., Кравченко А.И. Методысоциологическогоисследования: Учебник. – 

М.: ИНФРА-М, 2004. – 786 с. [Электронный ресурс] / В. И. Добреньков. – Режим 

доступа: http://psyera.ru/5243/socialnoe-i-sociologicheskoe-issledovaniya 

9.  Климантова Г. Методология и методы социологическогоисследования. Учебник / 

Галина Климантова, Евгения Черняк,Александр Щегорцов. – М. : Изд-во: Дашков и 

Ко, 2014. – 256 с. 

10.  Маковецький А. М. Надійність соціологічної інформації[Текст] : навч. посібник / А. М. 

Маковецький ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : 

ЧНУ, 2009.– 48 с. 

11.  Сурмин Ю.П., Туленко Н.В. Методология и методы социологических исследований. – 

К.: МАУП, 2000. 

12.  Как провести социологическое исследование [Текст] /М. К. Горшков, Ф. Э. Шерега, О. 

М. Маслов [и др.]; под ред.:М. К. Горшкова, Ф. Э. Шереги. – М. : Политиздат, 1990. – 

288 с 

13.  Мангейм Дж. Б., Рич Р.К.. Политология. Методыисследования. – М.:”Весь мир”, 1997. 

14.  Ноэль Э. Массовыеопросы.-М.:”Прогресс”, 1978. 

http://psyera.ru/


15.  Радаев В. В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых 

правил [Электронный ресурс] /В. В. Радаев. – М. : ГУ-ВШЭ. ИНФРО-М, 2001. – 203 с. 

– Режимдоступа: http://ecsoclab.hse.ru/data/2013/02/22/1244930067/Как 

66%20организовать%20и%20представить%20исследовельский%20проект.pdf 

16.  Тезаурус социологии. Кн.2. Методология и методысоциологических исследований / 

под ред. Ж. Т. Тощенко. – М. :Юнити-Дана, 2013. – 416 с. 

17.  Тихонова Е. Методология и методы социологическогоисследования / Елена Тихонова. 

– М. :Изд-во: Академия, 2012.– 368 с. 
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понимание социальной реальности /В. А. Ядов. – 5-е изд., стер. – Москва : Омега-Л, 

2011. – 567 с. 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ 

 

 http://www.rost.ru/ - Приоритетные национальные проекты  

 http://www.futura.ru/ Futura – футурология, прогнозирование, сценарии 

будущего  

 http://www.socialproject.ru/socialproj/theory.php Социальное 

проектирование. Эффективные инструменты реализации  

 http: / www.ecsocman.edu.ru – освітній портал з економіки, соціології і 

менеджменту  

 http://socionet.ru/ – Cоціонет – інформаційний простір з суспільних 

наук. 

 http://www.isras.rssi.ru/INSTITUTE_OF_SOCIOLOGY.htm – Інститут 

соціології РАН.  

 http://www.muh.ru/content/ssocio.htm – Сучасний гуманітарний 

університет.  

 http://www.eawarn.ru/ – Інститут етнології и антропологфї РАН 

соціології.  

 http://www.nw.ru/sociolog/ – Інститут соціології РАН, Санкт-

Петербурзький філіал.  

 http://www.ras.ru/russian/RAS/ofcpp.html – відділення філософії, 

соціології, психології і права РАН.  

 http://www.opinio.msu.ru/  – центр соціологічних досліджень МДУ імені 

М. В. Ломоносова.  

http://ecsoclab.hse.ru/data/2013/02/22/1244930067/Как
http://www.rost.ru/
http://www.futura.ru/
http://www.socialproject.ru/socialproj/theory.php
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://socionet.ru/
http://www.isras.rssi.ru/INSTITUTE_OF_SOCIOLOGY.htm
http://www.muh.ru/content/ssocio.htm
http://www.eawarn.ru/
http://www.nw.ru/sociolog/
http://www.ras.ru/russian/RAS/ofcpp.html
http://www.opinio.msu.ru/


 http://www.msses.ru/win/departments/sociology/index.html – факультет 

соціології Вищої школи соціальних і економічних наук. 

 http://www.isras.rssi.ru/R_SocIs.htm – журнал "Социологические 

исследования".  

 http://www.nir.ru/socio/scipubl/4M.htm – журнал "Социология: 

методология, методы, математические модели".  

 http://www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm –"Социологический журнал". 
 

 

http://www.msses.ru/win/departments/sociology/index.html
http://www.isras.rssi.ru/R_SocIs.htm
http://www.nir.ru/socio/scipubl/4M.htm
http://www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm

