
Опис 

нормативного курсу  

“Якісні соціологічні дослідження”  

 

 Нормативний курс вивчають студенти ІІІ курсу бакалаврської 

програми спеціальності «Соціологія» історичного факультету у І семестрі 

2019/2020 навчального року в обсязі 64 год. (32 годин лекцій та 32 годин 

практичних занять). 

 

 Мета курсу полягає у формуванні у майбутніх соціологів необхідної бази 

знань з теорії та загальної методології проведення “якісних” соціологічних 

досліджень, що включає також знання про якісні методи збору соціологічної 

інформації та вміння їх застосовувати у майбутній професійній діяльності.  

Розглянути суть і зміст кожного методу, виділити основні тенденції їх з  

використання у сучасній соціології, простежити генезис теорій, в яких 

відображається розуміючий потенціал якісного дослідження. Допомогти 

студентам засвоїти методологічний інструментарій самостійного дослідження 

соціальних процесів. 

Більш специфічно курс “Якісні методи збирання соціологічної інформації” 

має за мету: 

 допомогти студентам освоїти основні методи збору якісної 

соціологічної інформації; 

 навчити студентів методології науково-дослідного проекту в 

системі “якісної” соціології. 

 розширити їх навики самостійних практично-соціологічних 

досліджень. 

 

 Лекції: Передбачають систематичний і послідовний виклад навчального 

матеріалу, а також інтерактивні форми участі студентів в обговоренні 

дискусійних питань. Відвідування лекцій для студентів є бажаним. 

 

Семінарські заняття: Відвідування та активна участь студентів у роботі 

семінарських занять є обов’язковою умовою успішного складання курсу. 

Пропонуються наступні форми роботи на заняттях: усна презентація 

самостійно опрацьованого фрагменту навчальної дисципліни або розв’язання 

проблемної ситуації в працях представників цього напрямку соціологічного 

знання (першоджерелах), самостійна домашня робота у вигляді письмової 

презентації/есею на задану тему, участь у дискусії, презентація дослідницьких 

проектів, які проводилися у рамках самосійної роботи. Студенти 

заохочуватимуться до критичного аналізу праць українських та зарубіжних 

соціологів у ділянці якісної соціології, до розвитку навичок логічного 

мислення, інтерпретації та операціоналізації понять. Важливою складовою 

семінарських щанять є обговорення виконаних вдома дослідницьких проектів із 



застосуванням того чи інгошо методу збору якісної соціологічної інформації та 

обговорення їх переваг чи недоліків. Будуть підтримуватися наукові дискусії та 

обговорення, презентації власних ідей і точок зору, постановка проблемних 

питань і пошук відповідних розв’язань. Найвище будуть оцінюватися 

самостійні творчі виступи з елементами компаративістики, оригінальні за 

характером письмові есе, вміння науково коректно аналізувати і зіставляти різні 

погляди та доказово обстоювати свою власну позицію. 

 

 Курс передбачає вивчення наступних тем: “Вступне заняття. Що таке 

якісна соціологія?”, “Якісна парадигма в сучасній соціології”, “Основні 

теоретичні підходи”, “Теоретичні основи якісної соціології та її 

інституціоналізація у ХХ-ХХІ ст.”, “Сфери  практичного застосування 

“якісних” соціологічних досліджень”, “Етичні аспекти застосування методології 

якісних соціологічних досліджень”, “Розробка і представлення інформованої 

згоди. Етичний кодекс соціолога”, “Підготовка “якісного” соціологічного 

проекту. Методична і методологічна частина”, “Вибірка. Роль інтерв’юера”, 

“Типології глибинних інтерв’ю”, “Підготовка до глибинного інтерв’ю. Польова 

робота (глибинне інтерв’ю) та обговорення результатів”, “Фокус-групова 

дискусія. Укладання програми ФГД та супровідної документації”, “Польова 

робота (фокус-групова дискусія) та обговорення результатів”, 

“Транскрибування і його вплив на текст”, “Архівування, підготовка 

супроводжуваних матеріалів, зберігання”, “Спостереження: включене, 

відсторонене, авто спостереження”, “Представлення матеріалів спостереження 

та обговорення результатів”, “Збір візуальних матеріалів”, “Інші методи: 

проективний малюнок, семантичний диференціал, анімаційні фільми”.   

 

Принципи оцінювання роботи студентів на семінарських заняттях. 

Оцінювання знань студентів на семінарському занятті проводиться в декілька 

етапів. На підготовчому етапі викладач інформує студентів про форми роботи та 

про необхідність виконання індивідуальних дослідницьких завдань. Кожне 

семінарське заняття передбачає вступне слово викладача з виокремленням 

основних проблем теми заняття. Студенти за заздалегідь заданим планом 

готують індивідуальні (або, якщо це визначено викладачам, групові) усні чи 

суміщені з PowerPoint презентації фрагментів першоджерел чи текстів, що 

виносилися на семінар, або презентації планів польової роботи та 

супроводжуючих документів та результатів польової роботи зі збору глибинного 

інтерв’ю та спостереження. Два семінарських заняття відводяться для 

проведення студентами тренувальної ФГД. Ця діяльність оцінюватиметься 

окремо.  

В обговоренні презентацій під час дискусії приймають участь усі 

студенти групи. У випадку, коли семінарське заняття присвячено розгляду 

певних текстів-першоджерел, то із зазначеними текстами (що розміщені в 

електронній читанці до курсу) мають заздалегідь ознайомитися всі студенти 

даної групи. Сумарно за свою презентацію та участь у дискусіях студент може 



одержати 10 балів. Кожен студент зобов’язаний проявити активну участь не 

менше як на одній третині семінарських занять, проведених у групі впродовж 

семестру. При цьому відсутність студента на занятті без поважної причини 

оцінюється (-5 балів) і враховується при визначенні рейтингової оцінки за 

семестр. Пропущене з поважних причин заняття студент може «відпрацювати» 

у формі, обраній викладачем та кафедрою. При цьому виставлення оцінки не 

передбачається, але це відпрацьоване заняття не впливатиме на рейтингову 

оцінку студента. 

 

Модульний контроль. Упродовж семестру (після завершення першого 

модуля) буде проведена одна модульна контрольна, яка оцінюватиметься за 5-

бальною системою. Максимальна кількість балів за перший модуль – 5 балів 

(контрольна) + 2 семінари х 2 бали =9 балів (або 5 балів (контрольна) + 

презентація на семінарі 10 балів =15 балів).  

Після завершення другого модуля студент може максимально набрати 41 

бал (10 балів за інтерв’ю + 10 балів за транскрипт + 10 балів за ФГД+5 балів за 

спостереження + 6 балів за участь в семінарських заняттях (3 семінари х 2 

бали)). 

 Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю протягом 

семестру студент отримав менше 21 бала, то він не допускається до іспиту і 

вважається таким, що не виконав усі види робіт, які передбачаються навчальним 

планом на семестр з даної дисципліни. Такий студент має змогу складати 

екзамен за талоном № 2, але для цього він повинен виконати передбачене 

кафедрою завдання. 

 

 Система оцінювання: 

Оцінювання повинно стимулювати студентів до систематичної праці над 

курсом. Тому пропонується оцінювати студентів не за старою системою 

оцінювання, коли невелика частка оцінки припадає на роботу студентів на 

семінарських заняттях, а левову частку оцінки становить підсумковий іспит. 

Така форма оцінювання сприяє суб’єктивізації процесу оцінювання та не 

стимулює систематичну роботу студентів. Система оцінювання 

запропонована автором програми передбачає комплексне оцінювання роботи 

студентів на лекціях, семінарах, практичних заняттях, їх індивідуальної 

роботи.  

 Розподіл балів за 100 бальною шкалою передбачає - 50 балів за роботу в 

семестрі, 50 балів – за відповіді на іспиті.Впродовж семестру в межах 

дисципліни студент отримує бали за виконання наступних завдань: 

 

Таблиця 1 

Оцінювання участі студентів у навчальних заняттях   

№ Форма участі студента у навчальних 

заняттях 

Максимальна 

кількість балів 

1. Модульне тестування після завершення 5 балів  



першого модуля (письмово) 

2. Презентація (усно) або письмове 

реферування та/або участь у дискусіях (5 

семінарів х 2 бали) 

 

10 балів 

 

3. Проведене інтерв’ю  10 балів 

4.  Участь у проведенні ФГД 10 балів 

5. Транскрипт інтерв’ю  10 балів 

6. Проведене спостереження 5 балів 

          РАЗОМ протягом семестру                                 50 балів 

                                           Оцінка за іспит                     50 балів 

                                           ЗАГАЛОМ                            100 балів 

 

Запропоновані форми оцінювання стимулюватимуть студентів до більш 

систематичної праці (як під час аудиторних занять, так і під час індивідуальної 

роботи) сприятимуть глибшому засвоєнню матеріалу та більшій об’єктивності 

підсумкової оцінки.  

Студент має можливість консультуватися з викладачем щодо виконання 

індивідуальних завдань у визначений для консультацій час (графік консультацій 

викладачів знаходиться на кафедрі соціології, ауд. 319). 

Політика захисту інтелектуальної власності 

 Покликання в тексті на інформацію чи думки, запозичені з інших джерел 

та авторів є обов'язковим. Посилання оформляються також на будь-які веб-

сторінки та компакт-диски (CD). Якщо у роботі використовуються цитати з 

індивідуального інтерв'ю чи фокус-групової дискусії, то необхідно вказувати 

архів, де зберігаються матеріали, і додавати копію Інформованої згоди 

підписаної респондентом/кою/ами. Додатковим джерелом інформування про 

використані матеріали є перелік літератури в кінці тексту.  

 Плагіат - це використання чужих слів, ідей, думок, результатів 

дослідження без належного покликання на дану особу. Плагіат є актом 

інтелектуальної крадіжки. Студентські роботи з ознаками плагіату (списування, 

відсутність посилань чи переліку використаної літератури, використання 

засканованих, без позначення авторства, текстів чи рефератів з Інтернет-збірок) 

будуть повертатися без права перездачі. Студенти, що двічі поспіль здійснять 

плагіат, автоматично отримають незадовільну оцінку за курс.  

 

 Іспит: Підсумковий іспит є обов’язковим і відбувається після завершення 

вивчення курсу. Іспит проводиться в письмовій формі на основі затвердженого 

кафедрою переліку питань. За іспит студент може набрати сумарно до 50 балів. 

 

  

 Студенти, які впродовж семестру набрали менше 20 балів не допущені до 

складання іспиту і автоматично отримують “незараховано”. Згідно шкали ЕСТS 

отримують – FХ „незадовільно”. 



Викладач сумує зароблену кількість балів впродовж семестру і кількість балів 

зароблену на іспиті та виставляє у відомість відповідну оцінку та відмітку 

згідно шкали ЕСТS: 

90-100 балів – А „відмінно”; 81-89 балів – В „дуже добре”; 70-80 балів – С 

„добре”; 61-69 балів – D „задовільно”; 51-60 балів – Е „достатньо”. 
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