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1. Мета дисципліни – отримання студентами фундаментальних теоретичних знань про природу, структуру, функції, об’єкт і предмет, про носіїв і виразників громадської думки, про її динаміку, взаємодію громадської думки із сферами масової комунікації та політики, про методи ідентифікації і дослідження громадської думки. 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за наявності) :
1. Знати теоретико-методологічну базу для аналізу громадської думки
2.Вміти аналізувати результати досліджень, що представлені у вигляді  інформації  різноманітними дослідницькими компаніями. 

3. Анотація навчальної дисципліни:
Курс  спрямований на те, щоб навчити вирізняти репрезентативні дослідження від тих, що взагалі таким не є, а крім того звичайно зрозуміти всю складність формування громадської думки як складного суспільного феномену, ідентифікацію якого подекуди здійснити досить складно. Оволодіти інструментами, що дозволяють більш коректно формувати індикатори для оцінювання громадської думки. Практична частина курсу спрямована на покращення розуміння функціонування функціонування громадської думки перспектив і меж її вимірювання 
4. Завдання (навчальні цілі): 
Основними завданнями вивчення дисципліни є
Завдання 
	оволодіти теоретичним матеріалом з даної дисципліни 

навчитися використовувати відповідний методологічний матеріал для дослідження громадської думки. 
	вміти працюючи з тематичною літературою, самостійно розвивати та застосовувати раціональні методи оволодіння знаннями;

орієнтуватись у науковій та періодичній соціологічній літературі з актуальних питань вивчення громадської думки, відбирати з цієї інформації найголовніше, систематизувати її, вміти працювати з науково-методичними посібниками;
	коректно вести наукову дискусію, формулювати тези, вміло використовувати арґументацію для доведення своєї позиції, прислухатись до опонентів, враховувати конструктивну критику;

Це спрямовано на формування компетентностей:
Вміння вибирати ефективні соціальні технології в роботі з різними соціальними категоріями (фк20)
Вміння використовувати методи та форми соціальних технологій з метою прогнозування та аналізу тенденцій суспільного розвитку від суб’єктів соціальної взаємодії (фк21)  






5. Результати навчання за дисципліною 

Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та відповідальність)
Форми (та/або методи і технології) викладання і навчання
Методи оцінювання та пороговий критерій оцінювання (за необхідності)
Відсоток у підсумковій оцінці з дисципліни
Код
Результат навчання



1.1
 Соціологія громадської думки в системі соціологічного знання. 

Лекція, семінарське заняття

5
1.2
Теоретичні підходи до вивчення громадської думки.
.
Лекція, семінарське заняття
   ессе
           20
1.3
Проблема ідентифікації громадської думки.

Лекція, семінарське заняття

5
1.4
Громадська думка  і спіраль мовчання.


Лекція, семінарське заняття
тест
20
2.1
Технологія проведення досліджень громадської думки.

Лекція, семінарське заняття 

5
2.2.
Кількісна і якісна стратегія дослідження громадської думки .

Лекція, семінарське заняття

5
3.1
Громадська думка  та побудова громадянського суспільства в Україні.

Лекція,  семінарське заняття
ессе
20
4.1.
 Сучасний стан досліджень громадської думки в Україні.

Лекція, семінарське заняття
тест
         20











6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до блоків спеціалізації)

Результати навчання дисципліни  (код)
Програмні результати навчання (назва)

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2.

3.1

4.1

Аналізувати основні тенденції розвитку соціально-політичних процесів (прн25).



+
+
+


+


+


+
 Застосовувати ефективні соціальні технології в роботі з різними соціальними категоріями (прн 27).

+
+
+
+
+
+
+
+



7. Схема формування оцінки.
7.1 Форми оцінювання студентів: 
- семестрове оцінювання: 
1. Мкр 1 з тем 1-4. -18 балів
2. Ессе з теми 2 виноситься на самостійне опрацювання. 
3. Мкр 2 з теми 5-8  18 балів
- підсумкове оцінювання ( заліку) Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає додаткових заходів оцінювання для успішних студентів.: письмова робота

- умови допуску до підсумкового заліку:
Для студентів, які набрали сумарно за модулі меншу кількість балів за критично-розрахунковий мінімум – 36 балів для одержання допуску до заліку обов’язковим є повторне складання модульних контрольних робіт та підготовленого ессе

7.2 Організація оцінювання: (обов’язково зазначається порядок організації передбачених робочою навчальною програмою форм оцінювання із зазначенням орієнтовного графіку оцінювання).  
1.	Мкр 1 з теми 1-4. 
2.	Мкр 2 з теми 5 –8 

7.3 Шкала відповідності оцінок
7.3 Шкала відповідності оцінок
Зараховано / Passed
60-100
Не  Зараховано / Fail
0-59

8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний  план  лекцій та семінарських занять
№ п/п
Номер і назва  теми*
Кількість годин


лекції
семінарські
Самостійна робота
Молуль 1. Становлення досліджень громадської думки
1
 Соціологія громадської думки в системі соціологічного знання. 

2
2

2
Теоретичні підходи до вивчення громадської думки.
.
2 
2 
20
3
Проблема ідентифікації громадської думки.

2
2

4
Громадська думка  і спіраль мовчання.


2 
 4

Модуль 2. Практикум по дослідженню громадської думки
5
Технологія проведення досліджень громадської думки.

4
4
6
6
Кількісна і якісна стратегія дослідження громадської думки .

4
4

7
Громадська думка  та побудова громадянського суспільства в Україні.

2
4
20
8
 Сучасний стан досліджень громадської думки в Україні.

2
4


ВСЬОГО	 У робочій програмі навчальної дисципліни для лекційних, семінарських, практичних і лабораторних занять зазначається реальна кількість годин (кратне 2 год. – час тривалості пари).
20
24
         46


Лекцій – 20 год.
Семінари – 24 год.
Практичні заняття - 0 год.
Лабораторні заняття - 0 год.
Тренінги - 0 год.
Консультації - 0 год.
Самостійна робота - 46 год.

9. Рекомендовані джерела	 В тому числі Інтернет ресурси:
Основна: (Базова)
Бурдье  П. Общественное мнение не существует  / Социология политики. - М. 1993. -  С.159-217.
Габермас Ю. Громадянська відкритість-ідея та ідеологія. – Львів.2002.   
Громадська думка: теоретичні та методичні проблеми дослідження / За заг. ред. Оссовського; НАН України, Інститут соціології.- К.: Стилос, 2001. – 167с. 
Докторов Б.З. Первопроходцы мира мнений: от Гэллапа до Грушина.-М..: Институт Фонда «Общественное мнение» 2005. – 237с.
Липпман У. Общественное мнение. - М. М..: Институт Фонда «Общественное мнение» 2004. 
Липпман У. Публичная философия.- М. – 159с.
	Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания. М.,1996. 
	Панина Н. Технология проведения социологического исследования. - К. 2001.
Поппер К.  Відкрите суспільство і його вороги. - К. 2002. Т 1-2. 
Цаллер Дж. Природа и  происхождение общественного мнения. - М.: М..: Институт Фонда «Общественное мнение» 2004. – 389с. 
	Шампань П. Делать мнение: новая политическая игра. Пер. с фр. под ред. Осиповой Н.Г. – М.: Socio-Logos, 1997 г. - 317 с.

Додаткова:
Американская социологическая мысль. Тексты / Под ред. В.И. Добренькова. М., Изд-во МГУ, 1994 и Изд-во МУБиУ 1996
Буданцев Ю.Л. Социология средств массовой информации, -М.,1997.
	Бауман З.  Возможности социологии. - М.2002. 
Бурдье П. Политические позиции и культурный капитал / Социология политики. - М. 1993. – С.99-142.
	Актуальные проблемы изучения и формирования общественного мнения, его использования в управлении социальными процессами.- М.,1987.
Американская социологическая мысль. Тексты / Под ред. В.И. Добренькова. М., Изд-во МГУ, 1994 и Изд-во МУБиУ 1996
Буданцев Ю.Л. Социология средств массовой информации, -М.,1997.
	Бауман З.  Возможности социологии. - М.2002. 
Бурдье П. Политические позиции и культурный капитал / Социология политики. - М. 1993. – С.99-142.
	Грушин Б.А. Массовое сознание : опыт определения и проблемы исследования. М.,1987.
Грушин Б.А. Мнение о мире и мир мнений. - М., 1967.
Грушин Б.А. Общественное мнение в системе управления // Социологические исследования. 1998. №3.
	Лебон Г. Психология масс.-  М.2000. -143-297 С.
 Липпман У. Публичная философия.- М. – 159с.
	Мак-Комбс М. Встановлення пріоритетів: масмедії та громадська думка / Пер. з англ. – К.: «К.І.С.», 2007. – 256 с.
Полторак В.А. Социология общественного мнения.- Киев-Днепропетровск, 2000.
	 Ортега – и  -Гассет.  Восстание масс . - М. 2007.- 269 с. 
 Поппер К.  Відкрите суспільство і його вороги. - К. 2002. Т 1-2. 
	Вишняк О.І. Електоральна соціологія: історія, теорії, методи. – К.: ІС НАНУ, 2000.
Возьмитель А.А. Формирование и изучение общественного мнения. М.,1987.
Гавра Д.П. Общественное мнение и власть : режимы и механизмы взаимодействия // Журнал социологии и социальной антропологии. 1998. №4. Т.1. 
Гавра Д.П. Общественное мнение как социологическая категория и социальный институт. СПб.,1995.
Галаганова С.Г. Политика и массовая коммуникация. Современные социально-политические процессы и динамика массового сознания. М.,1992.
Ганчев Б.А. Изучение и формирование общественного мнения. М.,1983 
Гарник А.В. Взаимодействие общественного мнения и социального опыта масс. Л.,1988.
Горбунова Л.В. Общественное мнение : особенности формирования. М.,1981 
Городяненко В.Г. Соціологія: Підручник. – К.: «Академія», 2003. – 544 с. 
Горшков М.К. Общественное мнение. М.,1988
Гуревич П.С. Психология имиджа : типология телевизионного образа и парадоксы ее восприятия. М.,1991
Докторов Б.З., Сафаров В.В. Общественная динамика, структура мнений и социальная коммуникация // Массовая коммуникация и общественное мнение. М.,1988
Западно- Европейская социология ХIX - начала ХХ веков / Под ред. В.И. Добренькова. М.: Издание Международного Университета Бизнеса и Управления, 1996
Иванов О.И. Общественное мнение и власть // Общественно-политический журнал. 1993. №7
Коробейников В.С. Пирамида мнений (Общественное мнение: природа и функции). М.,1981
Матусевич В. Суб’єкт громадської думки: теоретичні та методичні проблеми визначення // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2002. – №1. – С.21–40
Тощенко Ж.Т. О парадоксах общественного мнения // Социс. – 1995. – №11. – С.10–32. 













