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<IIланчвання mа орzанiзацiя coцialtbHozo dоалidнсення>>

Профiль програмп

1.I. Загальпа i ацlя
кафедра соцiальноi
соцiологii

роботи, соцiальноi педагогiки та

пlслядиIIломна
немае
60 rод, / 2 ектс
очно-дистанцiйна

сертифiкат

Офiцifutий сайт Херсояського держirвного
1ъiверситеry, кафедра соцiаrrьноi роботи, соцiальноi
ледагогiки та соцiологii:
http://WWw.kspu.edu/About/Facultv/lPHS/chairsocaalWork.asDx

1.2. Мета ваЕпя

1.3. Ха истItка
OcHoBHi акценти i фокусуванн,я програми зосереджено Iia TaKIr(

Budu mа функцii соцiальнtlх dослiduсень;
Розробка пpozpaltlu соцiальноzо dослiduсення;
Планування mа орzанiзацiя соцiа,,tьноzо dослid ження ;
Побуd о ва вuб iplcu do слi dэlс ень ;
Розробка iнсmруменmарiю dослidэrcення;
Сuсrпемаmuзацiя, iнrперпрumацiя mа оформ,лення резульmаrпiв
dослidэюення.

метою прогрm,rи ста)кувtшня е оволодir*rя знаннJlми з методологii
соцiальниХ дослiджень, з плануванIIJI, органiзацii та щ)оведеншr соцiа.rьного
дослiдження; оволодiння навичками розробки проfрами, iHcTpyMeHTapb
дослiдженrrя та використанrтя методiв збору соцiальноi iнформацii.
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Назва кафедри

наявнiсть лiцензii

Мова(и) викладання
Тип док)менту про

IHTepHeT - адреса
лостiйного розмiщення
оI]ису програми

особливостi
програми
стаяýrвання



OcBiTHi
компоненти

особливостi
викладанIUI
оцiнювання
та атестацiя

Матерiально-

1.4. Впrсrадаrrня rla оцiнювання
Змi"rовпй ,.дуль 1. Зага;ьна характеристика, види, функцii
соцlаJIьЕих дослlддень.
Змiетовий модуль 2. Оргаяiзацiя та планування соцiаьного
дослiдження.
змiстовцй модуль 3. Аналiз, систематизацiя та предстirвлеIrня

езультатlв дослlдкеннr{.
Практичнi та лабораторнi заняття; проблемнi кейси; грl,тrова

iя, оппяrттrrвяяня тmоблемнIr( питанЬ.
зараховано/не зараховаrrо

1.5. п MHi комшетентцоgтi

нефахiвцiв.
- Здатнiсть своlи дlяльност1 1ино] етики.

1.6. очi вапl льтати
С.гц,хачi пiсля проходженIUI сток}ъаrrня мають набlти наст}тних результатiв:

знають правила розробки програ.тr,rи соцiальноm дослiдженIrя;
знllють теоретико-методичяi засади та особливостi окремих методiв;
знають ocHoBHi правила формування вибiрковоТ сукуrностi з )?axyBaHIиM
рiзнш< соцiологiчнrп методологiй дослiженrrя;
знають ocHoBHi правила корекпlого аналiзу соцiальноi iнформачiТ;

умiють органiзува ги соцiологi ч не дослiджен ня;

ефективно формl+оть вибiркову сутуп HicTb:

створюють iнстрlментарiй для збирання соцiологiчноi iнформацii;
BMi ють iнтерпритlъати результати дослiдженняi

льтати дослlдженнJI.
забезпечення

l. Черкаrпина Т.О. - кандадат соцiологiчних наlк, доцент.
2. Шапошrтикова I.B. доктор соцiологiчнrоr наlк, професор.

Навчаьнi аудиторiТ; мережевi системи пошlT су та обробки

Здатнiсть дiяти соцiа.irьно вiдтrовiда;rьно та свiдомо.
Навtлчки мjжособистiсноТ взасмодii.
Здатнiсть генерувати HoBi iдеi (креативнiсть).
Здатнiсть ана.riзувати соцiальнi змiни, що вiдбlъаоться в YKpaiHi та cBiTi в

цiлому.
Здатнiсть збирати, аналiзувати та узzтzlльнювати соцiальну iнформацiю з

використан HJ{M соцiологi.rних Mer одiв,
здатнiсть сал,tостiйно пла}I),вати, органiзоврати та проводити соцiологiчне

дослiдження.
здатнiсть ана:tiзувати та систематизувати одержанi результати, формулювати
аргl,rиентованi висновки та рекомендацii.
Здатнiсть презентрати результати соцiологiчних дослiджень для фахiвцiв та

ii; бiблiотечнi си та технолог11, зо



Iнформацiйне
та навчаjIьЕо-
методиtIне
забезпечення

HHi; мультимедiйне обладнаr*rя.
IнсT рументарiй соцiальних дослiджень (аrrкети, опиryъаIьники,
бланки спостережеtъ. соцiологiч Hi доtсументи, кейси).

Лiтератlра за напрямом стalк)ъчrннJl.

Завiдувачка кафедри
соцiальноi роботи, соцiальноi
педагогiю.r та соцiологiТ

Погоджено:

Керiвниця вiддiлу по роботi
з обдарованою молоддю W*,

Тетяна KOPIIrYH

Iрина IIIАПОIIIНИКОВА

К)лiяЮРIНА


