
                                     Головний методист ДОБМ   ім. М.Свєтлова  -
                                                                                Чуйко Тетяна Олексіївна



      Соціологія (від лат. societas – спільність, суспільство) – це 
наука про поведінку людини у суспільстві, соціальні основи цієї поведінки, 
інтереси людей,  їх ціннісні  орієнтації   тощо. 

       Соціологічні дослідження – це система логічно послідовних
 методологічних та організаційно-технічних процедур, зв’язаних між
 собою єдиною метою – одержати достовірні дані про явища або
 процеси для їх наступного використання. 
       На основі зібраної  інформації приймаються управлінські рішення, 
виробляються  конкретні рекомендації  щодо переорієнтації 
домінуючих функцій  бібліотеки, розвитку інформаційних ресурсів та 
послуг для    створення    позитивного іміджу у суспільстві.  
 



Етапи  проведення  соціологічного дослідження

У проведенні СД виділяють чотири послідовних етапи:

1.   Підготовчий - полягає у виробленні програми та
        інструментарію(анкети, бланки тощо);
2.    Реалізації - збір первинної соціологічної інформації 
       за   допомогою    опитування, спостереження,
       експерименту;
3.    Аналізу - аналіз та підготовка науково – 
       обґрунтованого звіту  з висновками  та  рекомендаціями;

 4.   Упровадження - завершальний етап,  мета  якого  є 
       підготовка    даних  звіту до практичного застосування. 



Програма соціологічного дослідження

Програма соціологічного дослідження – 

це документ, що розкриває  досліджувану  
(проблемну) ситуацію  і процедуру її вивчення. 

Вона містить відповідно дві частини — 
методологічну й методичну (процедурну)



Структура програми соціологічного 
дослідження:

 формулювання та обґрунтування проблеми 

(актуальність дослідження)

 розробка мети і завдань дослідження

 визначення об'єкта і предмета дослідження

 етапи дослідження

 бази дослідження

 методи дослідження



Анкета —тиражований документ, який 
містить повну сукупність запитань пов'язаних 

між собою за встановленими правилами.

                               Структура анкети:

  Вступна частина (де вказується, хто і для чого проводить 
опитування, як будуть використовуватись дані, гарантії 
конфіденційності, подається інструкція щодо заповнення 
анкети).

  Основна частина анкети, (котра містить блоки питань до 
опитуваних: вступні запитання, основні, заключні).

  Паспортний блок „паспортичка” (блок запитань 
демографічного характеру).

  Подяка.

              



За структурою запитання анкети 
класифікують:

  відкриті- запитання не пропонують   варіанти 
відповідей

  напівзакриті - запитання в переліку 
запропонованих  відповідей  мають       позиції 
«інше»  або  «що це?»

  закриті - респонденту дають повний перелік 
варіантів відповідей, пропонуючи обрати один 
або декілька з них.



Короткі правила соціологічного опитування

 Необхідно чітко сформулювати мету проведеного 
опитування.

 Визначити цільову аудиторію: за віком, за соціальним 
статусом, за інтересами і так далі.

 Розробити анкету або опитувальний лист.
 Провести опитування.
 Обробити дані анкетування (порахувати процентне 

співвідношення відповідей).
 Провести аналіз опитування.

 Зробити висновки і скласти рекомендації.



Форми і засоби збору соціальної інформації

 На основі методів соціології виділяють основні 
форми і засоби збору соціологічної інформації:

  опитування

  спостереження

  інтерв’ювання

  анкетування

  соціологічне інтерв 'ю

  соціологічний  експеримент 



        

                       

                         

 Опитування - метод збору соціальної 
    інформації про об'єкт під час  безпосереднього
    (інтерв'ю) чи опосередкованого (анкетування)
    соціальнопсихологічного спілкування.

Анкетування (заочне опитування ) –  один із
     найпоширеніших видів опитування, оснований
     на використанні анкети, яку      заповнює 
     респондент.



 
Інтерв’ювання – форма очного проведення 
   опитування  (дослідник знаходиться в
   безпосередньому контакті з респондентом) 
  яке має певні переваги перед анкетуванням, 
      а саме:
   – практично  виключається  ситуація, коли
   респондент  залишає  певні  питання  без 
   відповідей;
   – нечітко висловлені або суперечливі відповіді
   респондента можуть бути одразу уточнені



Електронне анкетування –

розміщення питань (анкет) на сайтах, 
в соціальних мережах або 

на спеціальних сервісах. 
Використовується в основному для 

просування сайтів, але також в маркетингу 
та менеджменті.



   Обробка і аналіз соціологічної інформації

 передбачає:

 узагальнення інформації

  її аналіз

 інтерпретацію (тлумачення) отриманих 
даних, на підставі якої відбувається 
вироблення практичних рекомендацій щодо 
усунення виявлених дослідженням проблем



Дякую за увагу!


