
 

 

 (Ф 21.01 - 03) 

 

Силабус навчальної дисципліни 

«МЕРЕЖЕВИЙ ПІДХІД В СОЦІОЛОГІЇ: ТЕОРІЯ ТА 

ПРАКТИКА» 

 

Спеціальність: 054 Соціологія 

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

особливості соціальних мереж, підходів та систем їх аналізу, принципи 

відображення зв’язків у соціальних мережах, основні аналітичні методи, 

що застосовуються у соціальному аналізі. 
  

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Курс передбачає ознайомлення студентів з теоретико-

методологічними засадами методів аналізу соціальних мереж у 

соціології та формування базових вмінь з проведення мережевого 

аналізу на практиці із застосуванням спеціального програмного 

забезпечення. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- Засвоювати основні методи аналізу соціальних мереж і 

особливості їх застосування в соціології 

- встановлювати можливості використання мережевого 

підходу у наукових дослідженнях;  

- розглядати споріднені до мережевого аналізу теорії;  

- планувати та проводити дослідження структурних 

характеристик та обмежень соціальних мереж;  

- формувати базові вміння зі збору та обробки даних для 

аналізу соціальних мереж. 

 



 

 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

- розвинути навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій 

- вміння використовувати новітні методи збору та аналізу 

соціологічної інформації для вирішення практичних задач; 

- здатність використовувати сучасні методи обробки даних 

соціологічного дослідження, пакети прикладних програм для 

опрацювання баз даних; 

- вміння розробляти програми та проводити соціологічні 

дослідження, аналізувати та інтерпретувати їх результати. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Соціальна мережа як соціальна структура.  

Особливості соціальних мереж. Форми соціальної мережі. 

Структурний підхід та структурна теорія. Теорія мережевого 

обміну. Динамічний та нормативний підхід в дослідженні 

соціальних мереж. Поняття «соціальний капітал» та «паттерн 

соціальної взаємодії». Ресурсний підхід, індивідуальні та 

мережеві ресурси. 

Застосування мережевого аналізу у соціологічних дослідженнях. 

Методи аналізу 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 Отримані знання можуть бути використані під час проходження 

переддипломної практики та написання магістерської роботи 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

НТБ НАУ 

https://er.nau.edu.ua/simple-
search?query=%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BA%
D1%96 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Комп’ютерний клас, проектор. 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Кафедра Соціології та політології 

Факультет Лінгвістики та соціальних комунікацій 

https://er.nau.edu.ua/simple-search?query=%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BA%D1%96
https://er.nau.edu.ua/simple-search?query=%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BA%D1%96
https://er.nau.edu.ua/simple-search?query=%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BA%D1%96


 

 

Викладач(і) ПІБ: Хомерікі Олена Андріївна 

Посада: завідувач кафедри соціології та 

політології, професор 

Науковий ступінь: доктор соціологічних наук 

Профайл викладача:  

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11289 

Тел.:  (044) 406-7153 

E-mail: olena.khomeriki@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 8.707 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну Код класу Classroom: dvlptvq 

 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11289

