
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
1. Код:  
2. Назва: Соціологія громадської думки; 
3. Тип: обов’язковий; 
4. Рівень вищої освіти:І(бакалаврський), 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна:2; 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4; 
8. Прізвище, ініціали лектора, науковий ступінь, посада: Цецик Ярослав Петрович 
кандидат історичних наук, доцент кафедри державного управління, документознавства 
та інформаційної діяльності:  
9. Результати навчання: 

• опанувати основні принципи взаємозв’язку соціально-економічних та 
політичних процесів; 

• використовуючи відповідні знання у професійній діяльності та практиці 
видавничої справи; 

• уміти аналізувати та збирати первинну соцілогічну інформацію про 
громадську думку;  

• вміти проводити взаємозв’язок між політичними процесами, що відбуваються у 
суспільстві й явищами соціального життя суспільства; аналізувати взаємозв’язок 
видів та форм громадської думки у системі соціального контролю; оволодіти 
методикою порівняльного аналізу видів соціологічного дослідження громадської 
думки 

10. Форми організації занять: лекції; ситуаційні завдання; ділові ігри; практичні 
завдання; наукова робота; дискусійні запитання; 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: історія та 
культура України, політологія, основи наукових досліджень. 
12. Зміст курсу: Соціологія громадської думки як спеціальна соціологічна теорія та 
навчальна дисципліна. Історія вивчення громадської думки. Ідентифікація громадської 
думки в контексті проведення соціологічних досліджень. Громадська думка у системі 
соціального контролю та підходи до її аналізу. Підготовчий етап та організація збору 
первинної соціологічної інформації про громадську думку. Вибірка як елемент 
конкретного соціологічного дослідження при вивченні громадської думки. 
Опитування як метод збору первинної соціологічної інформації про громадську думку. 
Аналіз документів та спостереження як методи збору первинної соціологічної 
інформації про громадську думку. Обробка, інтерпретація та перевірка результаті 
отриманої під час проведення соціологічного дослідження громадської думки 
інформації. Методика перевірки достовірності редактором (журналістом) зовнішньої 
інформації про проведені соціологічні дослідження громадської думки  
13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Вербець В.В. Методологія та методика соціологічних досліджень: 
Навчальнометодичний посібник. Друге вид. доп. і перероб. Рівне: РДГУ: Інститут 
соціальних досліджень, 2006. –167 c. 
2. Городяненко В. Г. Соціологія. К. : Видавничий центр «Академія», 2008. 544 с. 
3. Гудзенко О. З. Соціологія громадської думки.: навчальний посібник. ДНУ ім. О. Гончара, 
2015. 156 с. 
4. Оссовський В.Л. Соціологія громадської думки. К.: ПЦ «Фоліант»; ВД «Стилос», 2005. 186 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Основи політичної соціології : навчальний посібник для студентів соціогуманітарних 
спеціальностей / М. А. Безносов, Т. М. Дублікаш, А. Д. Литовченко та ін. Х. : ХНУ імені В. Н. 
Каразіна, 2015. 252 с. 
6. Полторак В. Социология общественного мнения. Днепропетровск: Арт Пресс, 2000. 264 с. 
7. Танчин І. З. Соціологія: навчальний посібник. К.: Знання.  2008. 351 с.; 
8. Черниш Н.Й.  Соціологія. Курс лекцій : підручник. Львів : Кальварія, 2003. 543 c. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
22 год. лекцій, 20 год. практичних занять, 78 год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  
Методи: інтерактивні лекції, проблемні лекції, індивідуальні завдання, впровадження 
ділових та рольових ігор, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, методи 
аналізу та оцінки документів. 
15. Форми та критерії оцінювання: 
 Підсумковий контроль залік в кінці 2 семестру. Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою. Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, виконання 
науково-дослідних завдань, проведення ділових ігор соціологічних опитувань. 
16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри державного управління,  
документознавства та інформаційної діяльності 
д.е.н., професор                                                                                               І. Л. Сазонець 

 
 
 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
 

1. Code:  
2. Title: Sociology of public opinion; 
3. Type: obligatory; 
4. Level of higher education: I (Bachelor's degree), 
5. Year of study, when the discipline is proposed: 1; 
6. Semester when studying discipline: 2; 
7. Number of established ECTS credits: 4; 
8. Surname, initials of the lecturer, scientific degree, position: Tsetsyk Yaroslav 
Petrovich Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of the Department of Public 
Administration, Documentation and Information Activity: 
9. Learning outcomes: 
• master the basic principles of the interconnection of socio-economic and political 
processes; 
• Using relevant knowledge in the professional activities and practice of publishing; 
• be able to analyze and collect primary sociological information about public opinion; 
• be able to interrelate between the political processes taking place in society and the 
phenomena of social life of society; to analyze the relationship between types and forms of 
public opinion in the system of social control; To master the method of comparative analysis 
of types of sociological research of public opinion. 
10. Forms of organization of classes: lectures; situational tasks; business games; practical 
tasks; scientific work; discussion questions. 
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: history and culture of 
Ukraine, political science, basics of scientific research. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Contents of the course: Sociology of public opinion as a special sociological theory and 
discipline. History of studying public opinion. Identification of public opinion in the context 
of conducting sociological research. Public opinion in the system of social control and 
approaches to its analysis. Preparatory stage and organization of gathering of primary 
sociological information about public opinion. Sampling as an element of a particular 
sociological study in the study of public opinion. Survey as a method of collecting primary 
sociological information about public opinion. Analysis of documents and observations as 
methods for collecting primary sociological information on public opinion. Processing, 
interpreting and verifying the results of a public opinion poll conducted during a sociological 
survey. Method of checking the reliability of the editor (journalist) of external information 
about the conducted sociological research of public opinion. 
13. Recommended editions: 
1. Verbets VV Methodology and methodology of sociological research: A methodical 
manual. The second kind. add and processing. Rivne: RDU: Institute for Social Research, 
2006 -167 c. 
2. Gorodjanenko V.G. Sociology. K.: Publishing Center "Academy", 2008. 544 p. 
3. Gudzenko O. Z. Sociology of public opinion: textbook. DNU them O. Gonchar, 2015. 
156p. 
4. Ossovsky V.L. Sociology of public opinion. K.: Foliants Center; VD "Stilis", 2005. 186 p. 
5. Fundamentals of political sociology: a manual for students of socio-humanities specialties 
/ MA Beznosov, T. M. Dublikash, A. D. Litovchenko and others. Kh.: VN Karazin KhNU, 
2015. 252 p. 
6. Poltorak V. Sociology of public opinion. Dnipropetrovsk: Art Press, 2000. 264 p. 
7. Tancin I. Z. Sociology: a manual. K .: Knowledge. 2008. 351 s .; 
8. Chernysh N.Ya. Sociology. Course of lectures: textbook. Lviv: Calvary, 2003. 543 c. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
22 years lectures, 20 hours. practical lessons 78 years. independent work. Together - 120 
years. 
Methods: interactive lectures, problem lectures, individual tasks, implementation of business 
and role games, individual and group research tasks, methods of analysis and evaluation of 
documents. 
15. Forms and evaluation criteria: 
 Final checking is completed at the end of 2 semesters. The evaluation is carried out on a 
100-point scale. Current control (100 points): testing, questioning, performing research tasks, 
conducting business games of sociological surveys. 
16. Language of teaching: Ukrainian. 
 
Завідувач кафедри державного управління,  
документознавства та інформаційної діяльності 
д.е.н., професор                                                                                               І. Л. Сазонець 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


