
Якісні методи в соціологічних дослідженнях 

Тип дисципліни: за вибором студента 
Семестр: Шостий 
Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: 
лекції – 16, практичні – 32. 
Лектори: к. соц. н., доцент Гвоздецька Богданна Григорівна 
Результати навчання:  
Знати методи і інструменти, в тому числі методи збору даних, придатних для соціології, 
які дозволять описати структури і соціальні інститути та процеси що в них і між ними 
відбуваються 
Спосіб навчання: аудиторне 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  
1 Кількісні та якісні підходи в соціологічному дослідженні 
2. Інтерпретативна соціологія: методологія та пізнавальні можливості 
3. Теоретичні основи якісної соціології 
4. Основні види документів та якісний аналіз інформації 
5. Метод аналізу ситуацій (case study) і його пізнавальні можливості. 
6. Глибинне інтерв'ю: теорія і технології 
7. Фокус-групові дослідження 
8. Спостереження як метод збирання первинної соціологічної інформації. 
9. Історичні дослідження - oral history; етнографічні дослідження. 
10. Дослідження родинних спільнот та соціальної мобільності. 
11. Використання якісних методів у гендерних дослідженнях 
12. Підготовка звіту, тлумачення та використання результатів дослідження  
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