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Силабус навчальної дисципліни 

«АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ» 

Спеціальність: 054 Соціологія 

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість 

годин 

3 кредити/ 90 годин 

Мова викладання Українська, англійська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Соціальні мережі як  форми капіталізації соціальних зв’язків.  В 

курсі також розглянуто ґенезу мережевого аналізу у відповідності 

до виділення основних теоретичних концептів: помітності, 

згуртованості, еквівалентності, діапазону та посередництва. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на формування у студентів цілісного уявлення 

про основні принципи, форми, типи функціонування соціальних 

мереж. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

 історії вивчення соціальних мереж; 

 теоретичних основ мережевого підходу в соціології  

 базових теоретичних концептів мережевого аналізу  

 особливостей процедури вимірювання в дослідженнях 

соціальних мереж 

 особливостей конфігурування егоцентричних соціальних 

мереж.  

 визначення  соціального капіталу в дослідженнях соціальних 

мереж 

 аналіз сильних і слабких зв’язків у соціальних мережах 



 

 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

вміннями (компетентності) 

- формувати власні соціальні мережі; 

- створювати соціальні мережі із сильними та слабкими 

зв’язками; 

- здійснювати капіталізацію зв’язків в соціальних мережах; 

- проводити збір даних для досліджень соціальних мереж. 

-  

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Поняття соціальної мережі в соціології 

соціальних мереж. Діаграми соціальних мереж.  Форми 

(конфігурації) соціальних мереж. Сильні і слабкі зв'язки в 

соціальних мережах. Структурний підхід та структурна теорія в 

дослідженні соціальних мереж.  Теорія мережевого обміну в 

дослідженні соціальних мереж. Соціальний капітал та його 

різновиди як чинник відтворення соціальних мереж. 

Структурні обмеження в соціальних мережах. Ключові 

напрямки досліджень соціальних мереж.  

Види занять: лекції, практичні. 

Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн. 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна. 

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані на першому (бакалаврському) 

рівні вищої освіти 

Пореквізити Знання з соціології соціальних мереж можуть бути використані при 

поясненні, оцінці та узагальненні знань про соціальні зв’язки та 

соціальний капітал; а також формувати вміння використовувати на 

практиці результати соціологічних досліджень соціальних мереж 

при діагностуванні причин дезінтеграції спільнот, зниження рівня 

їх солідарності, згуртованості, зростання соціальної ерозії і т.п. 

 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію  

НТБ НАУ 

https://er.nau.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%A0%D0%BE%D0%B
C%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C+%D0%AE%D1%8
0%D1%96%D0%B9+%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0
%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік, тестування 

Кафедра Соціології та політології 

Факультет Лінгвістики та соціальних комунікацій 

https://er.nau.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C+%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9+%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://er.nau.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C+%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9+%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://er.nau.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C+%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9+%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://er.nau.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C+%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9+%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 

 

Викладач(і)  

 

 

 

 

 

 

 

Романенко Юрій Вікторович 

                                      Посада: професор 

                                      Науковий ступінь: доктор соціологічних          

наук 

                                      Вчене звання: професор 

 

                   Тел.: +380972215255 

                                     E-mail: romanenko.jura@gmail.com 

                                    Робоче місце: 8.707 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну Google Classroom код доступу– 3kyc7qm 

 

 

 

 

Розробник        Романенко Юрій Вікторович 


