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Вступ 

Навчальна програма дисципліни «Методологія і методика соціальних 

досліджень» складена відповідно до освітньо-професійної/освітньо-наукової 

програми підготовки другого рівня  підготовки (магістр) спеціальності 231 

соціальна робота. 

Предмет вивчення дисципліни є методологічні та методичні основи 

соціальних досліджень. 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу. 

Навчальна дисципліна базується на отриманих знаннях з курсу 

«Соціологія» та спрямована на формуванні знань методології і методики 

соціальних досліджень. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістовних 

модулів: 

• Змістовний модуль 1. Теоретико-методологічні основи соціальних 

досліджень 

• Змістовний модуль 2. Методи збору і аналізу соціальних даних, 

досягнення мети соціального дослідження.  

1. Мета, завдання та компетентності навчальної дисципліни 

Мета: вивчення студентами системи знань про основи методології і 

методики  соціальних; методів збору і аналізу соціальних даних та їх 

прикладного застосування в сфері соціальної роботи. 

Предмет вивчення дисципліни є методологічні та методичні основи 

проведення соцііальних досліджень 

Завдання:  

• опанування теоретиком-методологічними знаннями та практичними 

навичками здійснення конретних соціальних досліджень; 

• вивчення методики розробки програми соціального дослідження; 

• ознайомлення з методами збору і аналізу соціальних даних; 

• ознайомлення з методами інтерпретації соціальних даних, перевірки 

гіпотез та розробкою практичних рекомендацій. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 



 

 

наступних компетентностей: 

КСО.05 - креативність, здатність до системного аналітичного мислення; 

КЗН. 02 - володіння методологією емпіричного дослідження 

ІК.04 - навички управління інформацією та знаннями; 

КЗП.16 - здатність використовувати методологію і методи науково-

педагогічного дослідження соціальної роботи для моніторингу власних наукових 

результатів; 

КСП.05 - здатність до суб’єкт-суб’єктної взаємодії, презентації наукових 

доробок та ідей, володіння науковим стилем викладу матеріалу наукового 

дослідження; 

КЗП.16 - здатність використовувати методологію і методи науково-

педагогічного дослідження соціальної роботи для моніторингу власних наукових 

результатів. 

Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання  

• вміти використовувати сучасні методи пізнання свесвіту, за 

допомогою інструментів та стверджень філософії аналізувати сучасну наукову 

картину світу, відрізнити наукове знання від поза наукового, визначати фактори, 

що впливають на розвиток науки, характеризувати екологічні, етичні та 

соціологічні вимоги до сучасного експерименту; 

• вміти моделювати основні процеси майбутнього дослідження з 

метою вибору методів дослідження, наявного апаратурного забезпечення або 

створення нових методик, користуватися нормативно-правовими актами та 

нормативно-технічною документацією; 

• вміти аналізувати наукову літературу з метою вибору напрямку 

досліджень, обрати самостійно або кваліфіковано сприйняти представлену тему 

досліджень; 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: 

• основи методології і методики досліджень в соціальній роботі; 



 

 

• методи збору і аналізу соціальних даних та порядок їх прикладного 

застосування в соціальних дослідженнях; 

вміти: 

• застосовувати методологічні і методичні принципи і правила в 

процесі конкретного соціального дослідження; 

• визначати і використовувати методи збору і аналізу соціальних даних 

у соціальних дослідженнях; 

• формулювати шляхи і методи, практичні рекомендації вирішення 

конкретних соціальних проблем в процесі професійної діяльності. 

На вивченнягнавчальної дисципліни відводиться  90 годин, що передбачає 

3 кредити ЄКТС.  

2. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. Теоретико-методологічні основи соціальних 

досліджень 

Тема 1. Методологічні основи соціальних досліджень  

Методологія, методика і методи соціальних досліджень: загальна 

характеристика та їх взаємозв’язок. Методологічні принципи соціальних 

досліджень та особливості їх застосування в процесі соціальних досліджень. 

Методологія соціальнх досліджень  на різних рівнях пізнавального процесу. 

Методологія конкретних соціальних досліджень. Соціальна робота як напрямок 

прикладної соціології. Методологія соціальних досліджень у сфері соціальної 

роботи. 

Тема 2. Види соціальних досліджень та особливості їх методологічних 

основ 

Сутність та особливості методологічних основ соціальних досліджень. 

Види соціальних досліджень. Методологічні основи соціальних і психологічні 

досліджень у сфері соціальної роботи.  Пілотажні, описові та аналітичні 

дослідження. Разові та повторні дослідження. Види повторних досліджень. 

Суцільні і вибіркові дослідження. Монографічне дослідження. Соціальний 

моніторинг. Оперативні соціальні дослідження. 

Тема 3. Організація і стратегія соціальних досліджень. 



 

 

Організація і стратегія соціальних досліджень та їх теоретико-

методологічні особливості. Стадії соціальних досліджень. Якісна і кількісна 

стратегія соціальних досліджень. Зміст основних сстадій дослідження та їх 

особливості у соціальній роботі. Методика, технології та процедури 

дослідження.  Проблема вибору інструментарію. Типові помилки, труднощі, 

проблеми організації і здійснення соціальних досліджень.  

Тема 4. Програма соціального дослідження та її методологічний розділ 

Поняття, зміст і функції програми соціального дослідження. Структура 

програми соціального дослідження. Методологічний розділ програми 

соціального дослідження: поняття, зміст, завдання. Визначення проблемної 

ситуації, об'єкта і предмета, мети і завдань соціального дослідження.  Розробка, 

висунення та обґрунтування робочих гіпотез дослідження. Роль і види гіпотез в 

дослідженні. Логічний аналіз понять. Конкретизація, інтерпретація і 

операціоналізація понять соціального дослідження.  

Тема 5. Методичний розділ програми соціологічного дослідження.  

Основні елементи методичного розділу програми соціологічного 

дослідження. Принциповий (стратегічний) план дослідження. Визначення 

методів та розробка інструментарію, технологій збору емпіричних даних. 

Вибірковий метод. Генеральна і вибіркова сукупність. Репрезентативність 

вибірки. Види вибірки. 

Змістовний модуль 2. Методи збору і аналізу соціальних даних, 

досягнення мети соціального дослідження. 

Тема 6. Система методів збору та аналізу соціальних даних. 

Методи збору первинних соціальних даних (загальна характеристика). 

Кількісні та якісні методи в соціальних дослідженнях. Характеристика та 

особливості застосування методів збору і аналізу соціальних даних. Метод 

спостереження. Аналіз документів. Контент-аналіз. Метод опитування. 

Біографічний метод. Метод дослідження випадку (case-study) Соціальний 

експеримент. Метод тестування. Порівняльний аналіз. Використання Інтернету 

як засобу збору та аналізу соціальних даних. 

Тема 7. Спостереження як метод соціальних досліджень 



 

 

Поняття і види спостережень у соціальних дослідженнях. Методика 

застосування методу. Включене і невключене спостереження. Лабораторне та 

польове спостереження. Систематичне і випадкове спостереження. Етапи і 

процедури метода спостереження. Технології застосування методу 

спостереження. Переваги і недоліки методу спостереження. Техніка обліку 

інформації методу спостереження.  

Тема 8. Аналіз документів як метод соціальних досліджень  

Аналіз документів як метод збору соціальних даних, його призначення та 

сфера використання. Поняття та класифікація документів. Форми фіксації даних 

в документальних джерелах. Офіційні та неофіційні документальні джерела 

даних. Первинні та вторинні документи. Види аналізу документів. Контент 

аналіз і принципи його застосування. Етапи і процедури аналізу документів. 

Джерела помилок. Достоїнства та недоліки методу.  

Тема 9. Опитування як метод соціальних досліджень 

Поняття і види опитування. Методоогія і методика опитування. Інтерв'ю: 

поняття, види, вимоги, методика. Анкетне опитування: поняття, види, вимоги, 

методика. Умови застосування методу. Створення анкети. Переваги і недоліки 

методу опитування. Особливості опитування у сфері соціальної роботи. 

Тема 10. Експертне опитування як метод соціальних досліджень 

Поняття та види методу експертного опитування. Метод «Дельфі», метод 

сценаріїв, «мізковий штурм», їх достоїнства та недоліки. Основні стадії 

експертного опитування. Методологія і методика опитування. Процедури 

формування програм експертного опитування. Способи відбору експертів. 

Проектування інструментарію метода. Особливості застосування методу у сфері 

соціальної роботи. Переваги та недоліки методу.  

Тема 11. Соціальний  експеримент як метод соціального дослідження  

Поняття соціального експерименту, його структура та теоретико-

методологічні особливості. Призначення та методика проведення експерименту. 

Види соціальних експериментів. Лабораторний і польовий соціальний 

експеримент. Роль дослідника в соціальному експерименті. Етичні вимоги 

застосування методу експерименту. Переваги і недоліки методу. Особливості 



 

 

застосування соціального експерименту у сфері соціальної роботи. 

Тема 12. Аналіз даних, узагальнення та пояснення результатів 

соціального дослідження.   

Методологія і методика аналізу даних соціального дослідження. Правила 

обробки, аналізу та узагальнення соціальних даних. Вимір в соціологічному 

дослідженні. Поняття та види шкал. Методи аналізу соціальних даних. 

Математичні методи аналізу соціальних даних. Пояснення результатів  

соціальних досліджень. Типові помилки при здійсненні аналізу і узагальнення 

соціальних даних. Теоретичні висновки, підтвердження або спростування 

гіпотез. Особливості вироблення практичних рекомендацій у сфері соціальної 

роботи. Науковий звіт про проведення соціального дослідження 

3. Рекомендована література 

Основна 

1. Аблов АФ. Методика і методи соціологічних досліджень в соціальній робот 

/ В кн. Довідник з соціальної роботи. Навчальний посібник. За ред.. 

Л.М.Дунаєвої. - Одеса: «Одеський  національний університет імені 

І.І.Мечникова», 2015. - 402 с. 

2. Браймен А., Белл Э. Методы социальных исследований. Группы, 

организации и бізнес. /Пер. с англ., - Х.: Изд-во Гуманитарный Центр,  

2012. – 776 с. 

3. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования: учебное пособие. 

М.: Университет, 2002 .     

4. Рабочая книга социолога/ под. общ.ред. Г.В.Осипова. – М.: «ЛИБРОКОМ», 

2009. – 480 с. 

5. Соціологічна енциклопедія/ Укладач В.Г.Городяненко. – К.: Академвидав, 

2008. – 456 с. 

6. Соціологія. Підручник. За ред. В.Г. Городяненко. - К.: Видавничий центр 

«Академія», 2008. - 544 с. 

7. С.Тичер, М.Мейер, Р.Водак, Е.Веттер. Методы анализа текста и дискурса/ 

Пер. с англ. – Х.: Изд-во Гумнитарный Центр, 2009. - 356 с. 



 

 

8. Черниш Н.Й. Соціологія: Підручник за рейтингово-модульною системою 

навчання. К.: Знання, 2009. – 468 с. 

Інформаційні ресурси 

1. Верховна рада України: www.rada.gov.ua   

2. Міністерства України// Урядовий портал. – http://www.kmu.gov.ua   

3. Міністерство соціальної політики України http://www.msp.gov.ua/ 

4. Міністерство Фінансів України: www.minfin.gov.ua   

5. Міжнародна організація праці: [www.ilo.org.ua / сайт МОП] 

6. Наукова бібліотека ОНУ імені І.І.Мечникова: http://lib.onu.edu.ua/ 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання - залік 

5. Методи діагностики успішності навчання 

Модульний контроль проводиться на семінарському занятті після вивчення 

тем відповідного модулю. Підсумкова кількість балів за змістовні модулі 

визначається як сума балів за всіма формами поточного контролю плюс оцінка за 

модульну контрольну роботу.   

Поточний контроль 

Види поточного контролю обираються викладачем у відповідності з даною 

програмою. Видами поточного контролю можуть бути: 

• опитування; 

• тесты; 

• контрольні та інші письмові роботи; 

• експрес-опитування; 

• результати виконання домашніх та індивідуальних завдань. 

При поточному контролі під час практичних занять оцінці підлягають: 

• рівень знань, продемонстрований у відповідях; 

• обґрунтованість висновків; 

• самостійність та повнота вирішення практичних завдань та аналізу 

матеріалів; 

• активність та систематичність роботи на заняттях; 

• результати виконання домашніх завдань, тестів, експрес-опитувань; 

• контрольних робіт тощо. 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/


 

 

Протягом семестру виконується 2 модульні контрольні роботи. 

Підсумковий контроль визначається як сума балів отриманих протягом 

семестра за всіма видами роботи плюс оцінка отримана під час заліку. 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

Поточне тестування та самостійна робота 

Змістовний 

модуль 1 

Змістовний 

модуль 2 

Підсумковий тест 

(іспит) 
Сума 

25 балів 25 балів 50 балів 100 

Шкала оцінювання: національна та ЕСТS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 

85-89 В 
добре  

75-84 С 

70-74 D 
задовільно  

60-69 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 


