
Урок № 25-26 

Дата: 19.11.2021 

Тема: Методика і техніка соціологічних досліджень 

Мета: охарактеризувати методику і техніку соціологічних досліджень; розвивати 

аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати повагу 

спеціальності, оточуючого середовища 

Хід уроку: 

    Соціологічне дослідження — це вид систематичної пізнавальної діяльності, спрямованої 

на вивчення поведінки людей, груп, відносин, процесів соціальної взаємодії у різних сферах 

життєдіяльності суспільства та отримання нової інформації, виявлення закономірностей 

суспільного життя на основі соціологічних теорій, методів і процедур. 

     Соціологічне дослідження — це система логічно послідовних методологічних, 

методичних та організаційно-технічних процедур, спрямованих на глибоке вивчення, 

аналіз і систематизація соціальних фактів, виявлення зв’язків, залежностей між 

соціальними явищами і процесами, формування на основі зібраної інформації нових знань 

та розробка заходів щодо управління об’єктом, котрий досліджується, його прогресивним 

розвитком. 

    Процедура, це послідовність пізнавальних та організаційних дій з метою вирішення 

завдання дослідження. 

   Соціологічні дослідження проводять з метою вирішення таких, зазвичай, завдань: 

·  опис певної соціальної реальності; 

·  пояснення суперечностей чи особливостей функціонування окремих соціальних спільнот 

чи процесів (соціальних конфліктів, безробіття, напруженості відносин у трудовому 

колективі тощо); 

·  прогнозування тенденцій розвитку соціальних прогнозів (зміни у ставленні до праці, у 

виробничих стосунках, динаміка безробіття тощо); 

·  практичне перетворення соціальної реальності (запровадження соціальних технологій, 

проектів, планів та ін.). 

     Одиницями вивчення при цьому стають люди, їх дії, речі, тексти, властивості яких 

потрібно зафіксувати, обчислити й проаналізувати. 

     Методика — сукупність технічних заходів, зв’язаних з методами дослідження, у тім 

числі система (сукупність, послідовність, взаємозв’язок) операцій, процедур, прийомів 

встановлення соціальних фактів, їх систематизації й аналізу. Сюди входять: 

·      способи збору первинної інформації; 

·      правила здійснення вибіркових досліджень; 

·      способи побудови соціологічних показників, а також методи, що розробляються іншими 

науками і використовуються в соціології. 

     Техніка соціологічного дослідження — це сукупність організаційно-методичних 

прийомів для ефективного використання певного методу, способів збору, обробки і аналізу 

даних (мистецтво формуліровки питань, побудова шкал, компонування анкети тощо). 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке соціологічне дослідження?  

2. З якою метою проводять соціологічне дослідження?  

3 Що таке техніка соціологічного дослідження?  

Домашнє завдання: законспектувати матеріал з теми та дати відповіді на питання для 

самоперевірки 

Рекомендована література: Волович В. І. Соціологія : підручник. -  К: ЦУЛ, 2019;       Юрій 

М. Ф. Соціологія : підручник / М. Ф. Юрій. – Київ: Кондор, 2019 

 



Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер за номером: 093-74-98-200, але не пізніше 20:00 
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