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базові знання з методології та методів соціологічних досліджень
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

формування навичок застосування відповідних стандартів і процедур забезпечення якості
емпіричного соціологічного дослідження на кожному з його етапів, розвиток вмінь з
проведення експертної оцінки якості соціологічної інформації
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Складові якості соціологічної інформації
Тема 1. Надійність вимірювання. Помилки вимірювання
Тема 2. Процедури валідизації інструментарію
Тема 3. Забезпечення надійності та репрезентативності вибіркової сукупності. Ремонт
вибірки
Тема 4. Зовнішній контроль якості соціологічної інформації
Модуль 2. Напрямки забезпечення якості емпіричного соціологічного дослідження
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.

Забезпечення якості дослідження на стадії підготовки
Запобігання помилок в організації та проведенні дослідження
Оцінка результативності (ефективності) соціологічного дослідження
Забезпечення якості вторинного аналізу даних емпіричних досліджень

ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

- дотримання міжнародних і вітчизняних стандартів якості соціологічної інформації;
- забезпечення якості емпіричного соціологічного дослідження на стадії розробки програми:
через формулювання мети і теми, дотримання алгоритму зв’язку між проблемою, метою
та завданнями дослідження, проведення теоретичної та емпіричної інтерпретації понять
та гіпотез, конструювання інструментарію, врахування ризиків при складанні плану
реалізації дослідження та бюджету;
- оволодіння основними інструментами контролю якості польового дослідження (повторні
процедури, вибірковий контроль, спостереження, аудіо- і відеозапис процедур, незалежна
ревізія);
- опанування навичок розробки надійного інструментарію вимірювання, застосування
процедур валідизації;

- запобігання проявам теоретичних та випадкових помилок в дослідженні;
- вміння коригувати вибіркову сукупність для забезпечення контролю надійності та
репрезентативності вибірки;
- здійснення експертної оцінки якості соціологічної інформації.
МЕТОДИ ВИКЛАДННЯ НАВЧАННЯ

-

традиційні та інтерактивні лекції;
практичні заняття (тренінги, симуляції); робота в малих групах;
репродуктивні, пояснювально-ілюстративні, пізнавально-ігрові, проблемно-пошукові,
дослідницькі методи.

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи у ІІ семестрі
- Виконання завдань на практичних заняттях, тренінгах, симуляціях ~ 40 балів;
- Виконання проєктів ~ 20 балів;
- Складання 2-х письмових модульних контролів – всього 10 балів;
- Виконання творчо-пошукових завдань ~ 20 балів;
- Заохочувальні бали ~ 10 балів.
Екзамен – 100 балів.
Загальна підсумкова оцінка з дисципліни – середньоарифметичне балів поточної успішності та
балів за екзамен
Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий бал за
модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці, проводиться не пізніше двох тижнів після
атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових не підвищуються.
За рішенням викладача або кафедри нараховуються заохочувальні бали за наступні
види робіт:
– за систематичну волонтерську активність в Університеті, місті;
 за виконання завдань підвищеної складності (конкретне значення визначає викладач);
 за участь у неформальній освіті, що сприяє розвитку волонтерських навичок.

Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Шкала
оцінювання
ЄKTC
A
B
C
D
E
FX
F

Визначення
Відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
помилками
Загалом правильна робота з певною
кількістю помилок
Непогано, але зі значною кількістю
недоліків
Виконання задовольняє мінімальні
критерії
Можливе повторне складання
Необхідний повторний курс з
навчальної дисципліни

Чотирибальна
національна
шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання

Відмінно

90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89

Добре
74≤ RD < 81
64≤ RD < 73
Задовільно
60≤ RD < 63
35≤ RD < 59
Незадовільно

RD < 34
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