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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета: вибудувати системне бачення можливостей сучасних аналітичних 

методів при обробці та інтерпретації даних, отриманих в ході соціологічних 

досліджень. 

 

Компетентності – у результаті вивчення дисципліни «Новітні методи аналізу 

соціологічної інформації»: 

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

джерел. 

 ЗK03. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

 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. 

 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. 

 РН07. Глибоко розуміти загальні принципи та методи соціально-

поведінкових наук, а також методологію наукових досліджень, 

застосувати їх у власних дослідженнях у сфері соціології та у 

викладацькій практиці. 

 

Аспіранти мають 

Знати: 

1. основи функціональної взаємодії соціології та інших суспільних 

дисциплін, основні положення і методи соціальних, гуманітарних і 

економічних наук при вирішенні соціальних і професійних завдань; 

2. новітні тенденції та напрямки сучасної соціологічної теорії, 

методології та методів соціальних наук стосовно завдань 

фундаментального або прикладного дослідження соціальних спільнот, 

інститутів і процесів, громадського думки. 

 

Вміти: 

1. використовувати основні положення і методи соціальних, гуманітарних 

і економічних наук при вирішенні соціальних і професійних завдань; 

2. самостійно формулювати цілі, ставити конкретні завдання наукових 

досліджень в фундаментальних і прикладних областях соціології і 

вирішувати їх за допомогою сучасних дослідницьких методів з 

використанням новітнього вітчизняного та зарубіжного досвіду та із 

застосуванням сучасних інформаційних технологій; 

3. самостійно будувати моделі аналізу даних 

4. обробляти реальні соціологічні і маркетингові дані із застосуванням 

пакета SPSS 



5. працювати з базами соціологічних і маркетингових даних. 

6. будувати моделі аналізу і давати інтерпретацію отриманих результатів 

7. на основі комбінованого застосування методів аналізу даних будувати 

принципово нові моделі 

 

Володіти: 

1. умінням обробляти і аналізувати дані для підготовки аналітичних 

рішень, експертних висновків та рекомендацій; 

2. здатність збирати, обробляти і інтерпретувати з використанням 

сучасних інформаційних технологій дані, необхідні для формування 

суджень по відповідним соціальним, науковим і етичним проблемам. 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни:  

Методологія планування й організації 

досліджень в соціології 

 

Теорія інформаційного суспільства  

  



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% 



ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ ТЕМ 
 

Тема 1. Вступ до інтелектуального аналізу соціологічної інформації. 

 

Еволюція інформаційно-комунікаційних технологій і потенціал 

інтелектуального аналізу даних. Найбільший інтерес до технологій 

інтелектуальної обробки даних, в першу чергу, проявляють компанії, які 

працюють в умовах високої конкуренції та мають чітку групу споживачів 

(роздрібна торгівля, фінанси, зв'язок, маркетинг). Вони використовують 

будь-яку можливість для підвищення ефективності власного бізнесу через 

ухвалення більш ефективних управлінських рішень. 

Інтелектуальний аналіз даних в бізнесі (роздрібна торгівля, сфера 

розваг, маркетинг, страхування, робота з персоналом, приклади застосування 

класифікації), Найбільш поширеними сьогодні прикладами використання 

інструментів Data Mining є різні інтернет-магазини і пошукові системи. На 

основі ретроспективних запитів користувачів вони визначають профіль його 

інтересів. На основі визначення профілю можливо запропонувати товари і 

послуги, які у високій степені також можуть зацікавити користувача.  

Характерною особливістю Data Mining є активне використовування 

методів класифікації, кластеризації і прогнозування, що застосовуються для 

виявлення неявних закономірностей і властивостей, присутніх в даних. 

Інтелектуальний аналіз даних у вирішенні складних прикладних задач. 

Сучасні інструменти ІАД використовується для пошуку існуючих в даних 

протиріч, дублірування, помилок та їх коригування. Також корисним є 

реалізація різних бюджетних моделей з можливостями порівняння різних 

варіантів, умовного моделювання, прогнозування розвитку ситуації, 

розрахунку показників ефективності. Крім того, можливі автоматичне 

виявлення відхилень, їх ранжування та оповіщення зацікавлених осіб. Все це 

успішно застосовують в задачах пошуку осіб, які ухиляються від податків, 

або при пошуку ймовірних джерел терористичних загроз. 

 

 

Тема 2. Основні завдання і класифікація методів аналізу даних 

 

Етапи інтелектуального аналізу даних. Як правило, виділяють п'ять 

стандартних типів закономірностей, які дозволяють відносити 

використовувані методи до методів Data Mining: асоціація; послідовність; 

класи; кластери; часові ряди. 

Асоціація (англ. Association) має місце в разі, якщо декілька подій 

пов'язані один з одним. Загальні типи закономірностей при аналізі даних.  

Групи завдань аналізу даних. Поряд з пошуком найзагальніших типів 

закономірностей, які можуть бути присутніми в даних, також виділяють 

групи більш конкретних, приватних завдань аналізу даних, переважна 

більшість цих завдань може бути об'єднано в групи: класифікація й 

прогнозування, кластеризація, асоціації, аналіз взаємозв’язків, візуалізація, 



підбиття підсумків, визначення та аналіз відхилень і / або вибросів в даних, 

оцінювання, відбір значущих ознак. 

Класифікація методів. За типом використовуваного математичного 

апарату, як правило, виділяють такі основні групи методів Data Mining: 

1. Дескриптивний аналіз і опис вихідних даних, попереднього аналізу 

природи статистичних даних (перевірка гіпотез стаціонарності, 

нормальності, незалежності, однорідності, оцінка виду функції розподілу, її 

параметрів і т.п.). 

2. Багатомірний статистичний аналіз (лінійний і нелінейний 

дискримінантний аналіз, кластерний аналіз, компонентний аналіз, факторний 

аналіз і т.п.). 

3. Пошук зв'язків і закономірностей (лінійний і нелінійний регресійний 

аналіз, кореляційний аналіз і т.п.). 

4. Аналіз часових рядів (динамічні моделі та прогнозування). 

Порівняльні характеристики основних методів. 

 

Тема 3. Основні методи аналізу та інтерпретації даних 

 

Оптимізація простору ознак. Сучасні масиви даних, до яких можуть 

бути застосовані ті чи інші методи Data Mining, можуть характеризуватися 

великим числом ознак, які формують просторі ознак просторових великої 

розмірності. Тому актуальною є задача зниження розмірності такого 

простору до розмірності, яка дозволить без зайвих труднощів здійснювати 

обробку даних і / або їх візуалізацію. 

Інший клас методів полягає у виборі найбільш інформативного, 

корисних ознак і виключення з розгляду неінформативних ознак без 

трансформації вихідного простору. Тут застосовують різні методи і підходи: 

повного або усіченого перебору; гілок і меж; еволюційні; з випадковим 

вибором. 

Постановка завдання класифікації.  Контрольована непараметрична 

класифікація. Контрольована непараметрична нейромережева класифікація. 

Класифікація за методом машини опорних векторів. Дерева рішень. 

Неконтрольована класифікація  

 

Тема 4. Регресія та асоціації 

 

Поняття регресії. Сьогодні, під регресією прийнято розуміти 

залежність середнього значення будь-якої величини від деякої іншої 

величини або від декількох величин, а під регресійним аналізом – методи 

дослідження взаємозв'язку змінних.  

Основні етапи регресійного аналізу, до яких відносяться: 

формулювання завдання; визначення залежних і незалежних змінних; збір 

статистичних даних; формулювання гіпотези про форму зв'язку (проста або 

множинна, лінійна або нелінійна); визначення функції регресії (полягає в 

розрахунку чисельних значень параметрів рівняння регресії); оцінка точності 



регресійного аналізу; інтерпретація отриманих результатів; передбачення 

невідомих значень залежної змінної. 

Методи відновлення регресії: непараметрична регресія з ядерним 

згладжуванням, лінійна і нелінійна регресія, опорні вектори, регресивні 

дерева рішень, багатовимірні адаптивні регресивні сплайни (англ. 

Multivariate Adaptive Regression Splines, MARS), мультилінійна інтерполяція 

(англ. Multilinear Interpolation), радіальні базисні функції (англ. Radial Basis 

Functions), робастна регресія (англ. Robust Regression), каскадна кореляція 

(англ. Cascade Correlation) і багато інших способів і підходів. 

Асоціація. Опис алгоритму. В Data Mining методи асоціацій, пошуку 

асоціативних правил (англ. association rule induction) прийнято виділяти в 

окремий клас, хоча, по суті вони є частиною більш загальних методів 

неконтрольованої класифікації. Прикладом асоціативної закономірності 

(асоціативного правила) служить правило, яке вказує, що з події X слідує 

подія Y. Послідовна асоціація. Алгоритми сімейства «АПРІОРІ». Алгоритм 

GSP.  

 

Тема 5. Інструменти Data Mining 

 

Виявлення аномалії. Цей напрямок можна розглядати як протилежний 

напрямку кластеризації, так як в даному випадку необхідно решити зворотну 

задачу - знайти такі екземпляри даних, які є нетиповими, рідкісними для 

деякого звичайного (типових, традиційного) профілю досліджуваного набору 

даних. Такі аномалії (явища з низькою частотою виникнення) можуть 

з'явитися і бути виявленими тільки в разі великого обсягу накопичених даних 

з «типовим профілем». Візуалізація. Інструменти Data Mining. 
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Номер семестру (якщо дисципліна 

викладається  

у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 

Найменування тем та питань кожного 

заняття. 

Завдання на самостійну роботу. 
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1 2 3 4 5 

1 ЛЗ  4 Тема 1. Вступ до інтелектуального аналізу 

соціологічної інформації. 

 

1. Еволюція інформаційно-комунікаційних 

технологій і потенціал інтелектуального 

аналізу даних 

 



2. Інтелектуальний аналіз даних в бізнесі 

(роздрібна торгівля, сфера розваг, 

маркетинг, страхування, робота з 

персоналом, приклади застосування 

класифікації), 

3. Кластеризації і прогнозування 

4. Інтелектуальний аналіз даних у вирішенні 

складних прикладних задач 

 

2 СР 16 1. Опрацювання лекційного матеріалу, 

підготовка до семінару з теми.  

2. Опрацювання допоміжного матеріалу. 

1, 4, 6, 12, 

16, 17 

3 ПЗ 4 Тема 1. Вступ до інтелектуального аналізу 

соціологічної інформації. 

1. Особливості термінології з тематики Data 

Mining, Big Data 

2. Властивості Big Data 

3. Дедукції і індукція  

4. Розв’язання задач 

1, 4, 6, 12, 

16, 17 

4 ЛЗ 4 Тема 2. Основні завдання і класифікація 

методів аналізу даних 

1. Етапи інтелектуального аналізу даних  

2. Загальні типи закономірностей при аналізі 

даних.  

3. Групи завдань аналізу даних 

4. Класифікація методів 

5. Порівняльні характеристики основних 

методів 

 

5 СР 16 1. Опрацювання лекційного матеріалу, 

підготовка до семінару з теми  

2. Опрацювання допоміжного матеріалу. 

1, 4, 6, 12, 

15, 17 

6 ПЗ 4 Тема 2. Основні завдання і класифікація 

методів аналізу даних 

1. . Високопродуктивна обробка даних 

2. Розв’язання задач 

1, 4, 6, 12, 

15, 17 

7 Л3 4 Тема 3. Основні методи аналізу та 

інтерпретації даних 

1. Оптимізація простору ознак  

2. Постановка завдання класифікації 

3.  Контрольована непараметрична 

класифікація  

4. Контрольована непараметрична 

нейромережева класифікація 

5. Класифікація за методом машини опорних 

 



векторів  

6. Дерева рішень. Неконтрольована 

класифікація  

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. Основні методи аналізу та 

інтерпретації даних 

1. Високопродуктивна обробка даних 

2.  Розв’язання задач 

2, 4, 6, 16 

 

10 ЛЗ 4 Тема 4. Регресія та асоціації 

1. Поняття регресії. Основні етапи 

регресійного аналізу  

2. Методи відновлення регресії  

3. Асоціація. Опис алгоритму 

4. Послідовна асоціація  

5. Алгоритми сімейства «АПРІОРІ»  

6. Алгоритм GSP. 

 

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. Регресія та асоціації 

1. Високопродуктивна обробка даних  
2. Розв’язання задач 

2, 4, 6, 16 

 

13 ЛЗ 4 Тема 5. Інструменти Data Mining 

1. Виявлення аномалії 

2. Візуалізація 

3. Інструменти Data Mining  

 

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. Інструменти Data Mining 

1. Високопродуктивна обробка даних  
2. Розв’язання задач. 

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. 

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. 

Екзаменатора призначає завідувач кафедри. Він має оцінити якість відповіді 

аспіранта за прийнятою шкалою академічних оцінок. 

 

Питання до екзамену 

1. Охарактеризувати особливості еволюції інформаційно-

комунікаційних технологій і потенціалу інтелектуального аналізу даних. 

2. Визначити специфіку інтелектуального аналізу даних в бізнесі 

(роздрібна торгівля, сфера розваг, маркетинг, страхування, робота з 

персоналом, приклади застосування класифікації). 

3. Виявити спільні риси та різницю методів кластеризації й 

прогнозування. 

4. Охарактеризувати роль інтелектуального аналізу даних у вирішенні 

складних прикладних задач. 



5. Визначити основні етапи інтелектуального аналізу даних. 

6. Систематизувати загальні типи закономірностей при аналізі даних.  

7. груп завдань аналізу даних. 

8. Охарактеризувати особливості класифікації методів. 

9. порівняльні характеристики основних методів інтелектуального 

аналізу даних. 

10. Охарактеризувати роль оптимізації простору ознак 

інтелектуального аналізу даних. 

11. Визначити специфіку постановки завдань класифікації 

інтелектуального аналізу даних. 

12.  Виявити особливості контрольованої непараметричної класифікації 

інтелектуального аналізу даних. 

13. Виявити особливості контрольованої непараметричної 

нейромережевої класифікації інтелектуального аналізу даних. 

14. Визначити специфіку класифікації за методом опорних векторів 

інтелектуального аналізу даних. 

15. Охарактеризувати особливості метода дерева рішень 

інтелектуального аналізу даних.  

16. Визначити специфіку неконтрольованої класифікації 

інтелектуального аналізу даних.  

17. Визначити специфіку використання регресії в інтелектуальному 

аналізу даних.  

18. Охарактеризувати особливості основні етапи регресійного аналізу в 

інтелектуальному аналізу даних. 

19. Визначити специфіку методів відновлення регресії в 

інтелектуальному аналізу даних 

20. Визначити специфіку використання методу асоціація в 

інтелектуальному аналізу даних. 

21. Описати алгоритму асоціація в інтелектуальному аналізу даних. 

22. Охарактеризувати роль послідовної асоціації в інтелектуальному 

аналізу даних. 

23. Охарактеризувати роль алгоритмів сімейства «АПРІОРІ»  

24. Охарактеризувати роль алгоритму GSP в інтелектуальному аналізу 

даних. 

25. Охарактеризувати особливості виявлення аномалії в 

інтелектуальному аналізу даних. 

26. Охарактеризувати роль візуалізації в інтелектуальному аналізу 

даних. 

27. Охарактеризувати роль інструментів Data Mining в 

інтелектуальному аналізу даних. 



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 

практичного 

застосування; 

- невміння 

використовувати 

теоретичні 

знання для 



 

75-81 

 

С 

 

Добре 

 

- вміння давати 

аргументовані відповіді 

на запитання і проводити 

теоретичні розрахунки; 

- вміння вирішувати 

практичні задачі. 

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 

 

 

 

 

 

Незадовільн

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 



 (потрібне 

додаткове 

вивчення) 

о 

 

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/ 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Базова література 
 

1.  Бірюкова М.В., Нечітайло І.С. Математичні методи в соціології : підручник для 

студен-тів, що навчаються за спеціальністю «Соціологія», Х.: Вид-во НУА, 2013. 

248 с. 

2.  Сурмин Ю.П., Туленков Н.В. Методология и методы социологических 

исследований: учеб. пособ./ Киев: МАУП, 2000. 314 с. 

3.  Циба В.Т. Математичні основи соціологічних досліджень: кваліметричний 
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4.  Rogers K. Correspondenceanalysis: Thebigpicture // 

Quirk’sMarketingResearchReview. 1996. April. 

 

Допоміжня література 

5.  Андреенков В. Г., Маслова О. М. Методы сбора информации в 

социологических исследованиях: учеб. пособ./ Москва: Наука, 1991. 

224 с.  

6.  Аптон Г. Анализ таблиц сопряженности. Перевод с англ. и 

предисловие Ю. Адлера. / Москва: Финансы и статистика. 1982. 372 

с. 

7.  Бірюкова М.В., Нечітайло І.С. Математичні методи в соціології : 

підручник для студен-тів, що навчаються за спеціальністю 

«Соціологія», Х.: Вид-во НУА, 2013. 248 с. 

8.  Бююль А., Цехель П. SPSS: искусство обработки информации. 

Анализ статистических данных и восстановление скрытых 

закономерностей: учеб. пособ./ Москва: ДиаСофт. 2005. 608 с. 

9.  Девятко И. Ф. Диагностическая процедура в социологии: Очерк 

истории и теории / Москва: Наука, 1993. 168 с. 

10.  Клишина Ю. Применение анализа соответствий в обработке 
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11.  Крыштановский А.О. Анализ социологических данных с помощью 
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пакета SPSS: учеб. пособ./ Москва, Изд-во ГУ ВШЭ, 2007. 281 с. 

12.  Наследов А.Д. SPSS 20 – профессиональный статистический анализ 

даннях: учеб. пособ./ Москва: Питер, 2008. 416 с. 

13.  Орлова В.И. Экономико-математическое моделирование: 

Практическое пособие по решению задач / И.В. Орлова. - 2-e изд., 

испр. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 140 с.: 
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14.  Павлов В.М. Искусство решать сложные задачи. Системный подход. 
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Режим доступа - онлайн: 

http://znanium.com/bookread.php?book=450820  

15.  Статистика: общая теория статистики, экономическая статистика. 

Практикум / Непомнящая Н.В., Григорьева Е.Г. - Краснояр.: СФУ, 

2015. - 376 с.: ISBN 978-5-7638-3185-6 // Режим доступа - онлайн: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549841  

16.  Рабочая книга социолога / М. Н. Руткевич,и др.; Редкол.: Г. В. 

Осипов и др.; АН СССР, Ин-т социологических исследований. 2-е 
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ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ 

 

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

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

будущего  

 http://prognoz.org/ Прогнозы и прогнозирование  

 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://socnet.narod.ru/ – SOCNET.ru: сучасна російська соціологія в 

Інтернеті.  

 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://znanium.com/catalog.php?bookinfo=359462
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549841
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://www.rost.ru/
http://www.futura.ru/
http://prognoz.org/
http://www.socialproject.ru/socialproj/theory.php
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://socionet.ru/
http://socnet.narod.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/ – 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://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.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
http://www.isras.rssi.ru/R_SocIs.htm

