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1. Опис навчальноТ дисциплiни

наl:irtенr,вання показнлtкiв
Характеристllка дlтсциплiни за

(loprtartlT }Iавчання

.]енна заочна
ВиJ, :rrcцrTп.-riHrT ооов язкова
N,loBa викJадання. навrIання та оцiнювання r,KpaiHcbKa

Зл,tiстовлtлi \Io.1\,--tb кN{етолологiя соцiа,,rьно-педагогiчних дослiджень>
Зага_lrьниil обсяг креJитiв i гоJин 3/90
Курс 5

Семестр 9 9

Обсяг кредитiв _) J

Обсяг годин. в Toilly чис;ri : 90 90
Аудиторнi 24 12

Модульний контроль 6 0

СеместDовий контроль 15 15

Самостiйна робота 45 63

Форма семестDового коtIтролю

2.Мета навчальноТ дисциплiни полягас у пiдготовцi студентiв до органiзацiТ Та

проведення самостiйного наукового дослiдiкення з проблем соцiально-
педагогiчноТ дiяльностi та здiйснювати начково-педагогiчну дiяльнiсть.

Завдання навчальноi дIIсцlI п.liн tr :

- визначати aKTyaJbHi проб--rеlrи соцiаrьно-пеJагогiчноТ дiяльностi, що
потребують розв' язання :

- здiйснювати науково-педагогiчн\,дiяльнiсть \-с\-часних соцiокультурних умовах;
- розробляти методологiчн,ч основу соцiально-пе:агогiчного дослiдження;
- фахово аналiзувати iнфорплацiю, оцiнювати повноту та можливостi ii
вtIкористання у науково-педагогiчнiй дiяльностi,
- генерувати та проваджувати соцiальнi iнновацiТ задля вирiшення соцiально-
пеJагогiчних проблем;
- розробляти та реалiзовувати певнi рекомендацii щодо розв'язання проблеМ В

проuесi соцiально-педагогiчноТ дiяльностi.

3.Результатп навчання за дисциплiною.

Опанування курсу забезпечить формування у студентiв знань rцодо
- загальноТ характеристики наукового дослiдження;
- особливостей методологiТ соцiально-педагогiчного дослiдження;
- процедури наукового дослiдження;
- rlетодiв соцiально-педагогiчного дослiдження;
- оформлення результатiв наукового дослiдження,
- методiв, iнструментаJIьних та програмних засобiв сучасних iнформацiйно-
комунiкацiйних технологiй застосовуваних в опрацюваннi рiзних видiв даних;
технологiй створення i застосування e-pecypciB для навчання й наукових
дослiджень;
- використання сr{асних систем iнтернет-освiти.



Пi: час практичних занять, самостiйноТ роботи студенти наб,чвають r,rtiння т;]

навIlчки:
- с-lрганiзашiТ. планування та проведення соцiально*педагогiчного дослiдrкення:
- вrтбор1, та застосування адекватних та ефективних форм та методiв розв'язання
соцi а, lьно-педагогiчних проблем;
- наJагод)kення взасмодiТ та партнерства з клiснтами;
- аналiзу результатiв щодо розв'язання актуаJIьних соцiальних проблем;
- надання рекомендацiй щодо ефективних шляхiв розв'язання соцiальних проблем.

У результатi опанування дисциплiною у
компетенцiТ (табл. 1).

студентiв формуються TaKi

Таблиця 1.

Компетенцii стулента, який опанував дисциплiну
<<Основи соцiально-педаf огiчного дослiдження>>

Шифр компетенцii Розшrtфрсlвка наfбаноi колrпетенцii
зк* 1

зк-2
(загальнiкомпетенцii)

Здатнiсть Jo крIiтI.1чного \Il1с-Iення. ана-пiзу та синтезу
Здатнiсть ш},ка1,Ir. оброб,rягr,l та анаltiзувати iнформацiю з

рiзних джере"l

Фк-2

Фк-с)

Фк-10
(фаховi коп,tпеr,енцiТ)

Фк 18

Здатнiсть професil:rтто :iагност\,вати. прогнозувати,
проект},вати та }Iо_]е,-lюватl1 с о ц ia--rbH i ситуаuiТ
Здатнiсть :о розроб--tення. r прав--tiння. плонiторингу та
trцiHKtt coшilrbHIl\ ]lpoeкriB i прtlграrt
З:атнiсть генер\ вд,гIl та проваJ7i\ вати соцiальнi itlHoBaцiT
]а.]_lя Btтрiшенн ctltIilL-lbHltх проб.-tеrl
']:aTHicTb п-lан\ BaTlI. з_lil"tснювати. анапiзувати.
iнте1--lпр glr,Bal,I 1 та презент\,ватr1 рез\ _-tьтати дослiджень

прн

прн 2

прн 8

прн 9

прн 11

(програмнiрезультатинавчання)

З:атнiсть aHa,t_liзrBaTtt соцiiLrьнirй та iндивiдуальний
контекст проб"tе_rt особrt. cirr'i. соцiа-lьноi групи. гроN{ади.

форrт1,-тюватLI \{ет\, i завдання соцiально-педагогiчного
дос:tiд;кення. планувати втр}iчання з профiлакти.тноТ ra
(або) корекцiйною Iuетою
Здатнiсть визначати методологiю прикладного наукового
дослiдження
Здатнiсть здiйснювати кiлькiсний i якiсний ана:riз
емпiричних даних
Здатнiсть критично осмислювати проблеми та оцiнювати
результати в начковiй та (або) професiйнiй .цiяльностi на
плежi предл,tетних гапузей
Зда,гнiсть органiзовчвати спiльн,ч лiяльнiсть фахiвшiв
рiзних га-,lузей i непрофесiоналiв. здiйснювати iхню
пiдготовкlr до виконання завдань соцiально-педагогiчноi
роботи



J.CTpr KTr ра навча.-tьноi _lltсцltп.-tiнll

ТеrtатltчнI1I"1 пJан :-rя :енноТ форlrlл навчання

Назва змiстовlтх модулiв, тем

Y

Розпо:i-l гоJIIн lli,K BrI_]artl,i робiт
Аr,.]иторна:
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Змiстовий модуль 1

Теоретико- методологiчнi основи соцiально-педагогiчних дослiджень

Тема 1. N4етодологiя науки.
Методологiчнi засади соцiацьно-
педаго гi ч ного _]ос.-l i_]жен н я

I2 2 10

Тема 2.Категорiальний аппарат
соцiально-педагогiчного дослiдження

9 4 5

Модульний контроль 2

Разом ,J 2 4 15

Зrriстовий _rtoдt,"rb 2.
Програпtа та }IeToJtl соцiа-tьно-пеJагогiчного дослiдження

'Гема 1.Зшлiст та програ\I\Iа соцiа-тьно-
педагогiчного дос-цi Jя\еI{ня

7 2 5

f'eMa 2.N4етоди соцiа--tьно-
педагогiчногодослiд;кен ня

]б 2 1 10

Модульний контроль 2

Разоu ]5 1 4 15

Змiстовий ltoдl,"rb З.

Щослiдно-експериментальна робота у сочiа-,lьно-педагогiчноN,{у дослiдя<еннi
Тема 1.Експеримент як
складовачастинанаукового соцiально -

педагогiчногодослiдження

16 2 4 10

Теп,rа 2.Анапiзрезультатiв та
cl форlt,rен няс оцi апьно-
пеJагогiчногодослiдrкення

9 1 5

\ 1О:1'.lrьний контроль 2

Разом 2\ 2 8 15

С'еrIестllовий контDоль 15

Усього 90 8 16 45



Тематичний план для заочноТ форми навчання

Назва зrtiстовlтх rtoJl,-riB. Telt
Lс

Розподiл годин мiж видами робiт
Ачдлtторна:

н

Fi

z
Q

:*
1
aJts

g

zо
(-)

F

а.F

q
3

ою
(u

д

d

г{

Змiстовий модуль 1

Теоретико- методологiчнi основи соцiально-педагогiчних дослiджень
Тема 1. Методологiя науки, Методологiчнi
засади соцiально-педагогiчного
дослiдження

12 2 10

Тема 2.Категорiа,тьний аппарат соцiально-
педагогiчного дослiдження

12 2 10

Разо.rt 21 2 2 20

Зrtiстовиt"т rIo,]r,_rb ?,

Програп,tа та мето-1IIсоцiаtь Htl- пеJагогiчного.цос-цiдження
Тепца 1.Змiст та пpoгpa},1},tacсltlitTrbHtl-

ледагогiчного дослiдження
1] 2 10

Тема 2. Методи соцiа-цьно-пеJагогi.Iного
дослiдлtення

1] 2 10

Разоrt 1I_+ 2 2 20

ЗrTicToBrll"r,rto_]r .-ib З.

Щослiдно-експери\Iентаlьна робота 1 соuiа--tьно-пеJ,агогiчно\,f\,дослiдженнi

Тепта 1.Експеримент як склаJова Ltастина

на),кового соцiально-педагогiчного
.]ос;riдження

12 2 10

Тема 2.Аншriз результатiв та оформлення
соцiа,тьно-педагогiчного дослiдження

15 2 1з

Разом 2] 2 2 /-э

Семестровий контроль 15

Усього 90 6 6 бз



5.П рогра\Iа навча.-tьноi дltсцип.riнrr

\Iol}-Jb 1.

JЕКЦIИНI ПЛАНИ.
зN,{Iстовии ]\{одулъ 1.

TeopeTlt ко- }Iетодо;rогi ч н i ocHoBIl соцiал ьно-педа гогiч н их досл iдiкен ь.

Telta 1. Nl[етодологiя науки. iVlетодологiчнi засади соцiально-педаfогiчного
дослiдlкення ( 2 год.).

Характеристика процесу наукового пiзнання. Поняття методолсlгiТ. PiBHi
методологiТ. N{етодологiя як сукупнiсть методiв дослiдження.
Взаемозв'язок пiзнання i практики. PiBHi пiзнання: почуттсвий i

рацiональний, емпiричний i теоретичний
Принципи побудови соцiального-педагогiчного дослiдження

OcHoBHi поняття теми: наукове пiзнання, методологiя, piBHi методологii,
соцiально-педагогiчне дослiдження, особливостi соцiально-педагогiчного
дослiдження.

Практичне заняття 2. Категорiальний апарат соцiально-педагогiчного
дослiдження(4год.).

Лiтература:
основна: 1,2,З,5,6.
додаткова:. |, З,4.

ЗNlIСТОВИИ IИОДУЛЬ Ш

IIрограма та методи соцiально-педагогiчного дослiдження

Тема 1. Змiст та програма соцiально-педагогiчного дослiдження ( 2 год.).

Складовi програми соцiально-педагогiчного дослiдження.
Теоретичнi та емпiричнi методи соцiально-педагогiчного дослiдження.
Класифiкацiйнi таблицi. Порiвняльний аналiз окремих теорiй та понятЬ З

метою вiдпрацювання BMiHb застосовувати теоретичнi методи для пiдготовки
теоретичноi частини соцiально-педагогiчного дослiдження.
OcHoBHi поняття теми: програми, дослiдження, змiст.

Тема 2. Методи соцiально-педагогiчного дослiдження ( 2 год.).

Види методiв опитування. Iнтерв'ювання як метод опитування. Види iнтерв'Ю.
Вимоги до питанъ iнтерв'ю. Технiки iнтерв'ювання. Особливостi пiдготовки Та

проведення телефонного iнтерв'ю. Анкетування як метод опитування.
Специфiка та види анкетного опитування. Структура анкети. Види запитанЬ
анкети. Вимоги до ix формулювання. Технологiя пiдготовки та проведення фокус-
zрупu. Загальна оцiнка можливостей методiв огlитування.
OcHoBHi понlIття теми: програми, дослiдження, методи теоретичнi емпiричнi;
методи, види методiв опитування, анкетування, тестування, фокус група.



Практlrчне заняття2. Методи соцiально-педагогiчного дослiдження ( ,1 го:.).
JiTepaTvpa

Основна: 1, |,2,
Jo.laTKoBa: 4,5.

ЗМIСТОВИЙ МОДУЛЬ ПI

Jослiдно-експериментальна робота у соцiально-педагогiчному дослiдженнi.

Тема 1. Експеримент як складова частина
дослiдження ( 2 год.).

Експеримент у соцiально-педагогiчному дослiдженнi. Умови
соцiально-педагогiчного експерименту. Констатувальний
(емпiричний процес, дiагностуючий зрiз). Формувалъний
Контрольний етап експерименту.

OcHoBHi поняття теми: експеримент, етапи, види, фiксацiя результатiв.

Практичне заняття 3. Експеримецт як складова частина наукового
соцiально-педагогiчного дослiдження ( 4 год.).

Лiтература
Основна:1,,2,З.
,Щодаткова:4,5.

Практичне заняття 4. Аналiз резyJьтатiв та оформлення соцiально-
педагогiчного дослiдження ( 4 год.).

Лiтература
Основна: |,2,З.
lодаткова:4,5.

б.Контроль навчальних досягнень
б.l.Система оцiнюванI|я навчальних досягнень сryдентiв

наукового соцiально-педагогiчного

ефективностi
експеримент
експеримент.

Вид дiяльностi студента

Максим
zштьна

кiлькiсть
балiв за
одини

цю

Модуль 1 Модуль 2 Модуль3

кiль-
KicTb
одини

ць

макси
мальн

а
кiлькi
стьба
лiв

кiль-
KicTb
одини

ць

максим
аJIьна
кiль-
KicTb-
ба-пiв

Кiль-
KicTb-
одини

ць

максим
aJ'IbHa

кiль-
KicTb-
ба"чiв

Вiдвiдування лекцiй 1 2 2 1 1 1 1

Вiлвiдування
сеrtiнарських занять

1

Вi:вiдування
практичних занять

1
a
J J a

J
1
J 2 2

Робота на ceMiHapcbкoмy
заняттi

10

Робота на практ}IчноN{y
заняттi

10 a
_) 30 aJ з0 2 20



Виконання завдань для
самостiйноi роботи

5 2 10 2 10 2 10

Виконання модульноi
роботи

25 1 25 1 25 1 25

Разом 70 69 58

максимальна кiлькiсть ба,тiв : l97

Розрахунок коефiчiента:
максимально ]чIож"цива кiлькiсть ба,.Iiв: 1,97 , коефiцiс:нm: 1.97.

Розрахунок балiв, отри}Iаних ст.Yденто\I (приве.чення до вiдповiдностi, де

100), злiйснюсться за форrr1,-T ою:

Х : |.97 = кiлькiсть баriв - рейтлtнговltI:i показник успiшностi студента
(де Х - кiлькiсть баriв. о

максимум

Самостiйна робота 1.

дослiдження" .

ХарактерIlстика наукового соцiально-педагогiчного

Форма контролю: перевiрка cxerll.I в конспектi ст.члента.

Рофобити схему " XapaкTepllcTllкa на\,кового соцiально-педагогiчного

до.iiд*aння '' .Скласти табJицю теза},р\,с}, соцiа*-Iъно-педагогiчного дослiдження:

наукове дослiдження, пе.lагогiчне .]осli.l,кення, соцiалъне дослiдження,

соцiальнО-педагогiчне досJi:,,л.ення. вrlкорIIсТов\,ючи не менше трьох джерел на

кожне визначення.
автор поняття визначення джерело

Самостiйна робота 2. Вlrзначення Tе}III та категорiального апарату власноfо

соцiально-педагогiчного дос;li.liкення (5 балiв).

1. На ocHoBi анаliз1' статей науковцiв соцiальнот педагогiки визначити з

актуальнi проблеми даноi гац зi на),к.

2. Визначитъ актуаt-Iьнl, проблеNfу, яку Ви вважасте необхiдно дослiдити.

сформулюйте те}ry власного наукового дослiдження.
визначити пред}lет та об'ект соцiально-педагогiчцого дослiдження, у

чому полягае взаемозв'язок цих понять. Як пов'язанi мiж собою мета та завдання

соцiалъно-педагогiчного дослiдження.

СамостiЙна робоТа 3. Щ2керельна база наукових дослiд2кень. (5 балiв)
1. Правилч Ъбормлення посилань на дослiдження науковцiв щодо теми

соцiалъно- педагогiчного дослiдженнrl.
2.оформити джерелъну базу соцiально-педагогiчного дослiдження:

енциклопедii, словники;
пiдруrники, навчаJIънi посiбники, методичнi посiбники;
cTaTTi у наукових збiрниках;

- тези наукових конференцiй;

б.2. Завдання для caмocTit"tHoi роботlr та KptrтepiT ii оцiнювання.

3.

4.

- iнтернет-джерела.



. . Проана,liз\,вати змiст магiстерських робiт.
]. Розробити зlчtiст власного соцiально-педагогiчного дослiдження.
], Вttзначtlти ocHoBHi етапи соцiально-педагогiчного дослiдlкення.
,. \1ета та завдання, що розв'язус дослiдник на кожному етапi соцiально-

п е.lагогiчного дослiдження.

CauocTiliHa робота 5. OcHoBHi поняття СПЩ у рiзних галузях наук, соцiально-
педагогiчних словникiв, енциклопедiй (5 балiв). (

Знайти HayKoBi джерел4 де мiстяться ocHoBHi поняття соцiально-педагогiчного
дослiдження у рiзних г€шузях наук та подати ik у таблицi.

Спuс ок ocHoBHLtx поняmь
Автор Поняття Галузь наук

Самостiйна робота б. Розробити сценарiй проведення фокус-групи, анкету та
тест (5 балiв)
1 . ВизначеннrI фокус-групи.
2. Мета проведення фокус-групи.
З. Сценарiй проведення фокус-групи.
4. Вимоги до модератора.
5. Мета проведення анкетування/тестування.
б. Структура анкети/тесту.
7. Пiдготувати фрагмент ( З-5 стор.) науковоТ роботи студента згiдно вимоГ ДО

письмового оформлення науковоi роботи.

Критерii оцiнки:
.Завдання виконано \, повно\I\, обсязi з викорtтстанням додаткових науковиХ

джерел iнформачi з рiзних гаJ}.зеL"I знань, наведенi прiзвиrца науковцiв та iх
особистий вклад у розвиток TeopiT, провелений аналiз, зробленi висновки,
посилання на працi, в наявностi особистiсна думка студента- 5 балiв.

.завдання виконано у повному обсязi з використанням додаткових наукових

джерел iнформацiТ з рiзних галузей знань, проведений аналiз, спiвставленнrl,
зробленi висновки - 4 бали.

озавдання виконано у повному обсязi з використанням наукових Джерел
iнформацii - 3 баlти.

озавдання виконано, спираючисьтiльки на матерiали лекцiт -2 бали.
озавдання виконано частково - 1 бал.

б.3Форми проведення семестрового контролю та критерii оцiнюваННЯ.
За змiстовим модулем - не передбачено навчаJIьним планом.

6.5. Орiснтовний перелiк питань для екзамену.

1. Яким чином ви будете застосовувати мультидисциплiнарний пiдхiд У СВОiЙ

майбутнiй професiйнiй дiяльностi. Розкрийте значення показниКiВ



-|1

4.

5.

7.

8.

9.

компоненту (Батькiвський потенцiал)> для вашоТ майбутньоi професiйнОТ

дiяльностi.
2. ВикористаннjI методiв оцiнки соцiальних проблем громади у професiйнiй

дiяльностi соцiального педагога?
залl^rення членiв громади до вирiшення проблем дiтей та молодi.
Яким чином данi соцiалъного паспорту мiсцевоТ громади ви
використовувати у своiй професiйнiй дiяльностi.
Проаналiзуйте апгоритм соцiального iнспектування. Як
застосовувати його у своТй роботi?

6. Охарактеризуйте структуру плану соцiального супроводу.
застосовуватимете його у своТй роботi?
Розкрийте особливостi документування комплексноТ оцiнки потреб дитиниl
сiм'i.
Охарактеризуйте нор\,{ативнi локументи, на яких вибулову€ться мiжвiдомЧа
взасмодiя.
Яким чином ви будете застосовувати мiжвiдомчий пiдхiд у своТй майбутнiГl
професiйнiй дiяльностi. Розкрийте значеннlI показникiв компоненту
<<Фактори ciM'T та середовища)) для вашоi майбутньоi професiйноi дiяльнОСТi.

10.Сформулюйте рекомендацii для успiшного спiлкування з дитиною пiД ЧаС

оцiнки if потреб.
1 1.Розкрийте особливостi сучасного етапу розвитку соцiальноТ педагогiки.
12.ОбГрунтуйте умови якiсного проведення оцiнки потреб дитини.
13.Розкрийте значеннlI показникiв компоненту <<Потреби для розвитку дитиНИ>)

для вашоТ майбутньоТ професil:rноТ дiяльностi.
14.Визначте особливостi соцiа:rьного виховання в сучасних соцiокульт,vрнIl\

умовах.
1 5 . Визначте актуальн i Telttt ::rя с оцiа-lьно-педагогiчних дослiджень.
16.Охарактеризуйте одн\,з iнновацiri сl-часно[ соцiально-педагогiчноТ пракТI-1КI1.

1 7. Охарактеризуйте соцi ально-пе.]агогiчнi пробrеrtи шодо дiтей та молОДi.

18.Розкрити cyTHicTb соцiально-педагогiчного дослiдження, його специфiкУ.
19.Особливостi застосування тестування у соцiально-педагогiчноrtl

дослiдженнi.
20.Розкрийте cyTHicTb поняття методологiя наукового дослiдження.
21.Особливостi застосування анкетування у соцiально-педагогiчНОМУ

дослiдженнi.
22.ФункцiТ соцiаrrьно-педагогiчного дослiдження.
2З.Мета та завдання контрольного етапу експерименту.
24.Схарактеризуйте piBHi методологii соцiально-педагогiчного дослiдження.
25.Мета та завдання формув€Lпьного етапу експерименту.
2 6 . Схар актеризувати методологiчну роль ф iлосо ф iI.

27.Мета та завдання констатувчuIъного етаtý/ експерименту.
28.Розкрийте особливостi соцiально-[едагогiчного дослiдження.
29.Розкрийте ролъ методiв

дослiдженнi.
обробки даних у соцiально-педагогiчному

30.Схарактеризуйте загашьнонауковий piBeHb методологiТ.
З 1.Розкрийте роль емпiричних методiв у соцiально-педагогiчному досЛiДЖеННi.
З 2 .Схар актеризуйте конкр етно -науковий piBe нь методологiТ.

можете

будете

Як ви



З3.Схарактеризуйте метод
дослiдженнi.

у соцiально-педагогiчному

З4.Програма соцiально-педагогiчного дослiдження.
35.Схарактеризуйте метод моделювання у соцiально-педагогiчному

дослiдженнi.
3 6.Схарактеризуйте етапи соцiально-педагогiчного дослiдження.
З7.Розкрийте ролъ теоретичних методiв у соцiально-педагогiчномУ

дослiдженнi.
3 8.Визначення проблеми соцiально-педагогiчного дослiдження.
39.Класифiкацiя методiв соцiально-педагогiчного дослiдження.
40.Схарактеризуйте об'скт соцiалъно-педагогiчного дослiдження.
4 1 .Послiдовнiсть проведення соцiально-педагогiчного дослiдження
42.Схарактеризуйте предмет соцiально-педагогiчного дослiдження.
4З.Вимоги до проведення наукового дослiдження.
44. Основна мета фундамент€Lпьного соцiально-педагогiчного дослiдження.
45.Розкрийте роль експерименry у соцiалъно-педагогiчному дослiдженнi.
46. Основна мета прикладного соцiалъно-педагогiчного дослiдження.
47.Розкрийте взасмозв'язок об'екта та предмета соцiально-педагогiчногО

дослiдження.

6.б.Шкала вiдповiдностi оцiнок
Оцiнка кiлькiсть балiв

Вiдмiнно 100-90

Дуже добре
Добре

82-89
75-81

Задовiльно
достатньо

69-74
60-68

Незадовiльно 0-59
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7.PeKorreH:oBa н i _],+ie ре.l а :

OcHoBHi:
1. Борr.rсова IO. В. \Iето:о_-lогiя та \IeTo_]tt соцiа-rьнI{х JосJiджень:наВЧ.

посiб. i Борисова Ю. В. - К. : ДЦСС\1. ]00З. - 216 с.

2, Гончаренко С. У. Пе.rагогiчнi дос;ti.lд.ення: },lетодологiчнi поради
молодим науковцям //Сепцен Устинович Гончаренко. - Киiв-ВiнниЦя :

Планер, 20l0. - 30В с.

З, Сисосва С. О. Педагогiчний експеримент у наукових дослiдженнях
неперервноТ професiйноТ освiти : навч-метод. посiб. l С. О.Сисосва, Т. С.
Кристопчук. - Лульк : ВАТ <<Волинська обласна друкарня>, 2009. - 460 С.

4. CypMiH К}, I], Ъ4аЙ*:,ер}:[ri j:}I-t*H*],,* : lli;,t;:y,-lFlиK;Ijl5l ý*i},к*tJtlя;'К}рiЙ Су'РivЗi;,:. -
К+;Тв : К*нс*рцiуьа iз удФск*наленi{я fuý*ýед}кь,tснт-ссвi,гrа * УltзэаТнi, 2fi06" ---

З{l2 с"

5. Клипинина В. Н. N{еюдологиrI и метоФI соrшально-педаюгическою исслеДоВаНI,ш :

учб-меrод посбие. N'[инск : БIТtУ, 201 З. 200с.

Щодатковi:

1. Городяненко В. Г, Соцiологiчений практикум : навч. метод. посiб. /

Городяненко В. Г. Киiв : Акадепtи я, 1999.1 60 с.

Методика проведення монiторинry та оцiнювання ефективностi програм
соцiальноТ пiдтримки населення : Затв. Наказ MiHicTepcTBa соцiалъноТ
полiтики УкраiЪи,Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi УкраiнИ,
MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни,,Щержавноi служби статистики УкраТни,
НацiональноТ академiТ наук Украiни вiд 12 березня 20IЗ року J\Гч

1I4l242lЗ92l85l85 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: :

http : //www. ukrstat. gov. ua"/meto djol о gimetod_doc/2 0 1 3 /8 5 /meto d_8 5 _2 0 1 3 . ziP.

Методологiчнi положення з органiзацii державного статистичного
спостереження <Обстеження умов життя домогосподарств>): Затв. НакаЗ

.ЩержавноТ служби статистики УкраiЪи вiд 2З.I2.20t1 J\Ъ З73. [ЕлектроннИЙ
ресурс]. - 

Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ualmetodзolog/metod_doc/201 1lЗ7Зlmеt-]7З.ziр.
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