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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчальна дисципліна “Методологія та методи соціологічних досліджень” є базовою у системі підготовки фахівців-соціологів різного
рівня.
Мета курсу — дати слухачам знання щодо методів збирання інформації у кількісних та якісних соціологічних дослідженнях, етапів
програмування й реалізації емпіричних соціологічних досліджень, а
також технік, що забезпечують надійність первинної соціологічної
інформації.
Цей курс передбачає також формування практичних навичок з
розроблення програми та формування інструментарію соціологічного дослідження, контролю за якістю реалізації проекту на етапі збирання даних.
Для контролю і самоконтролю якості засвоєння матеріалу курсу навчальна програма містить питання для самоконтролю, а також
теми контрольних робіт.
Тематичний план
дисципліни
“МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЧНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ”
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Разом годин: 216
ЗМІСТ
дисципліни
“МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЧНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ”
Змістовий модуль І. Планування емпіричного соціологічного
дослідження
Тема 1. Специфіка емпіричної (прикладної) соціології
Емпірична соціологія у структурі соціологічного знання. Взаємозв’язок теоретичної й емпіричної соціології. Поняття соціального
факту. Методологія соціологічних досліджень. Методи, техніка, процедури соціологічного дослідження.
Якість (надійність) соціологічної інформації. Класифікація
помилок соціологічного дослідження (теоретичні й інструментальні),
їх вплив на якість отриманої інформації. Поняття валідності, репрезентативності, правильності, сталості результатів дослідження.
Класифікація емпіричних соціологічних досліджень. Пізнавальні
можливості кількісних та якісних методів збирання даних у соціології. Відмітності у стратегіях кількісної та якісної соціології. Різновиди
кількісних методів збирання соціологічної інформації (опитувальні
техніки, аналіз документальних джерел, спостереження, експеримент). Основні методи збирання даних під час якісних досліджень
(глибинні інтерв’ю, фокус-групи).
Теоретико-прикладні та прикладні соціологічні дослідження. Поняття про пошуковий, описовий та експериментальний характер до

сліджень. Завдання і пізнавальні можливості розвідувальних, пілотажних і зондажних досліджень. Специфіка й царина застосування
монографічних, панельних, лонгітюдних і моніторингових соціологічних досліджень.
Література [4; 5; 11–16; 20; 24; 30; 34; 35; 37; 38; 43]
Тема 2. Програмування соціологічного дослідження
Роль програми в організації й проведенні соціологічного дослідження. Структура і функції програми в соціологічному дослідженні
(методологічний і процедурно-методичний розділи програми). Загальні вимоги до програми. Формулювання й обґрунтування досліджуваної проблеми. Визначення мети і завдань дослідження. Об’єкт і
предмет дослідження. Уточнення й інтерпретація основних понять.
Поняття теоретичної й емпіричної інтерпретації понять. Попередній
системний аналіз об’єкта дослідження. Кардинальні етапи пошуку
емпіричних індикаторів основних понять. Формулювання робочих
гіпотез. Види гіпотез. Обґрунтування й характеристики методів збирання інформації. Програмні вимоги до вибірки. Стратегічний план
дослідження.
Література [4; 5; 11–16; 20; 24; 30; 34; 35; 37; 38; 43]
Тема 3. Вибірка в соціологічному дослідженні
Поняття вибіркової та генеральної сукупності. Поняття об’єкта
репрезентації й одиниці спостереження. Тип вибіркової сукупності.
Поняття ймовірнісної (випадкової) та невипадкової вибірки. Різновиди ймовірнісної (випадкової) вибірки. Проста випадкова вибірка.
Стратифікована і кластерна вибірки: умови реалізації. Різновиди
невипадкової вибірки. Особливості цільової, квотної, стихійної вибірок.
Поняття рівнів відбору. Багаторівнева вибірка. Обсяг вибірки.
Чинники, що впливають на визначення обсягу вибіркової сукупності.
Поняття репрезентативності та похибки вибірки. Систематичні й випадкові похибки репрезентативності. Зв’язок між обсягом та похибкою вибірки. Визначення розміру вибірки в разі відомої та в разі невідомої величини генеральної сукупності.
Література [4; 5; 10–16; 20; 21; 24; 30; 33–35; 37; 41; 43]



Змістовий модуль ІІ. Методи збирання даних у кількісних
соціологічних дослідженнях
Тема 4.	Метод опитування
Статус опитування у комплексі методів збирання первинної соціологічної інформації. Специфіка анкетного опитування. Різновиди
опитувань. Особливості анкетування й інтерв’ю. Телефонні, поштові,
пресові, експертні опитування: переваги, вади, царина застосування.
Критерії вибору адекватної опитувальної техніки збирання інформації. Підвищення надійності інформації в опитувальних методах збирання даних. Вимоги до розроблення анкети. Різновиди конструкції
запитань та інтерпретація відповіді. Вибір структури запитання. Узагальнена оцінка можливостей опитувальних методів.
Література [4; 5; 9; 11–16; 17; 20; 24; 30; 33–38; 43; 44]
Тема 5. Аналіз документальних джерел
Поняття документа в соціології. Класифікація документальних
джерел. Характеристика надійності основних різновидів документів.
Традиційний (якісний) і формалізований (кількісний) методи вивчення документів: царина застосування, переваги і вади. Поняття
інформаційно-цільового методу аналізу документів (Т. М. Дрідзе).
Контент-аналіз документів: виникнення, головні методологічні максими. Етапи і специфіка реалізації контент-аналізу. Категорії аналізу.
Основні вимоги до категоріальної моделі. Одиниці аналізу й одиниці
підрахунку. Надійність результатів контент-аналізу.
Література [4; 5; 11–16; 20; 24; 28–30; 33–35; 37; 43]
Тема 6.	Метод спостереження
Особливості спостереження як методу отримання первинної соціологічної інформації. Різновиди спостереження. Контрольоване і
неконтрольоване, систематичне і випадкове, структуроване і неструктуроване спостереження. Вибір ознак та одиниць спостереження.
Визначення понять і розроблення категорій соціологічного спостереження. Фіксація результатів спостереження. Шляхи підвищення
надійності даних спостереження. Місце спостереження серед інших
методів збирання даних.
Література [4; 5; 11–16; 20; 24; 30; 33–35; 37; 43]



Тема 7. Соціальний експеримент
Поняття експерименту. Специфіка використання експерименту в
соціологічних дослідженнях, його можливості та межі застосування.
Проблема вирізнення значимих змінних, що детермінують соціальне
явище. Різновиди соціальних експериментів. Класифікація експериментів за характером об’єкта і предмета дослідження, специфікою
поставленого завдання, характером експериментальної ситуації, логічною структурою доказу. Контроль за експериментальними умовами. Проблема ізоляції контрольних чинників, вирівнювання експериментальних умов.
Література [4; 5; 11–16; 20; 22–24; 30; 32–35; 37; 43]
Тема 8. Тестові процедури в соціологічних дослідженнях
Поняття “тест”. Психологічні тести в соціології. Різновиди тестових процедур. Проективні техніки. Тест семантичного диференціала.
Тести з виявлення особистісних диспозицій. Надійність тестових
технік.
Соціометричний метод як спосіб вимірювання й аналізу міжособистісних стосунків у малій соціальній групі: його можливості й
обмеження. Процедура проведення соціометричного опитування.
Аналіз результатів соціометричних вимірювань.
Література [1; 2; 4; 5; 10–16; 20; 21; 24; 30–35; 37; 42; 43]
Змістовий модуль ІІІ. Методи збирання даних в якісних
соціологічних дослідженнях
Тема 9. Якісні методи в соціології
Особливості методології якісного дослідження. Пізнавальні можливості якісних методів. Теоретичні джерела якісних методів. Різновиди якісних досліджень: кейс-стади, етнографічні, історичні дослідження, фокусована групова дискусія.
Технології якісного інтерв’ю (наративне інтерв’ю, напівструктуроване інтерв’ю, лейтмотивне інтерв’ю, фокусоване інтерв’ю). Етапи
реалізації якісного проекту. Проблема надійності якісних досліджень
у соціології.
Література [1; 3; 5–8; 12; 13; 19; 25–27; 35; 39; 43]



Тема 10. Індивідуальні (глибинні) інтерв’ю
Глибинні інтерв’ю як метод отримання даних під час якісного дослідження. Умови й царина застосування глибинних інтерв’ю. Поняття топік-гайда глибинного інтерв’ю. Основні методи і техніки, що
застосовуються в глибинних інтерв’ю. Особливості використання
проективних технік у глибинних інтерв’ю. Вимоги до роботи модератора. Вимоги до вибірки у глибинних інтерв’ю. Етапи підготовки й
реалізації проекту.
Література [1; 3; 5–8; 12; 13; 19; 25–27; 35; 39; 43]
Тема 11. Сфокусоване групове інтерв’ю
Фокус-група як метод отримання даних під час якісного дослідження. Умови й царина застосування фокус-груп. Дизайн і організація фокус-групового дослідження. Поняття топік-гайда фокус-групи.
Функції модератора й основні вимоги до його роботи. Методи і техніки, застосовувані у фокус-групах. Використання зондувальних методів і процедур вибору у процесі фокус-групових досліджень. Проективні методи у фокус-групових дослідженнях. Вимоги до вибірки
фокус-груп.
Література [1; 3; 5–8; 12; 13; 19; 25–27; 35; 39; 43]
Питання для самоконтролю
1.
2.
	3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.



Емпірична соціологія у структурі соціологічного знання.
Взаємозв’язок теоретичної й емпіричної соціології.
Поняття соціального факту.
Методологія соціологічних досліджень. Методи, техніка, процедури соціологічного дослідження.
Якість (надійність) соціологічної інформації.
Класифікація помилок соціологічного дослідження (теоретичні й
інструментальні), їх вплив на якість отриманої інформації.
Поняття валідності, репрезентативності, правильності, сталості
результатів дослідження.
Класифікація емпіричних соціологічних досліджень.
Пізнавальні можливості кількісних та якісних методів збирання
даних у соціології.
Відмітності у стратегіях кількісної та якісної соціології.
Різновиди кількісних методів збирання соціологічної інформації
(опитувальні техніки, аналіз документальних джерел, спостереження, експеримент).

12. Основні методи збирання даних під час якісних досліджень (глибинні інтерв’ю, фокус-групи).
13. Теоретико-прикладні та прикладні соціологічні дослідження.
14. Поняття про пошуковий, описовий та експериментальний характер досліджень.
15. Завдання й пізнавальні можливості розвідувальних, пілотажних і
зондажних досліджень.
16. Специфіка й царина застосування монографічних, панельних,
лонгітюдних і моніторингових соціологічних досліджень.
17. Роль програми в організації й проведенні соціологічного дослідження.
18. Структура і функції програми в соціологічному дослідженні (методологічний і процедурно-методичний розділи програми).
19. Загальні вимоги до програми.
20. Формулювання й обґрунтування досліджуваної проблеми.
21. Визначення мети і завдань дослідження.
22. Об’єкт і предмет дослідження.
23. Уточнення й інтерпретація основних понять.
24. Поняття теоретичної й емпіричної інтерпретації понять.
25. Попередній системний аналіз об’єкта дослідження.
26. Головні етапи пошуку емпіричних індикаторів основних понять.
Формулювання робочих гіпотез. Різновиди гіпотез.
27. Обґрунтування й характеристика методів збирання інформації.
28. Програмні вимоги до вибірки.
29. Стратегічний план дослідження.
	30. Статус опитування в комплексі методів збирання первинної соціологічної інформації.
	31. Специфіка анкетного опитування. Різновиди опитувань.
	32. Особливості анкетування й інтерв’ю.
	33. Телефонні, поштові, пресові, експертні опитування: переваги,
вади, царина застосування.
	34. Критерії вибору адекватної опитувальної техніки збирання інформації.
	35. Підвищення надійності інформації в опитувальних методах збирання даних.
	36. Вимоги до розроблення анкети.
	37. Різновиди конструкції запитань та інтерпретація відповіді.
	38. Вибір структури запитання.
	39. Загальна оцінка можливостей опитувальних методів.
40. Поняття документа в соціології.


41. Класифікація документальних джерел.
42. Характеристика надійності основних видів документів.
43. Традиційний (якісний) і формалізований (кількісний) методи
вивчення документів: царина застосування, переваги та вади.
44. Поняття інформаційно-цільового методу аналізу документів
(Т. М. Дрідзе).
45. Контент-аналіз документів: виникнення, основні методологічні
максими.
46. Етапи й специфіка реалізації контент-аналізу.
47. Категорії аналізу в контент-аналізі. Основні вимоги до категоріальної моделі.
48. Одиниці аналізу й одиниці підрахунку під час контент-аналізу.
49. Надійність результатів контент-аналізу.
50. Особливості спостереження як методу отримання первинної соціологічної інформації.
51. Види спостереження. Контрольоване і неконтрольоване, систематичне і випадкове, структуроване і неструктуроване спостереження.
52. Вибір ознак та одиниць спостереження.
53. Визначення понять і розроблення категорій соціологічного спостереження. Фіксація результатів спостереження.
54. Шляхи підвищення надійності даних спостереження.
55. Місце спостереження серед інших методів збирання даних.
56. Поняття експерименту.
57. Специфіка застосування експерименту в соціологічних дослідженнях, його можливості та межі використання.
58. Проблема виокремлення значимих змінних, що детермінують соціальне явище.
59. Різновиди соціальних експериментів.
60. Класифікація експериментів за характером об’єкта і предмета дослідження, специфікою поставленого завдання, характером експериментальної ситуації, логічною структурою доказу.
61. Контроль за експериментальними умовами. Проблема ізоляції
контрольних чинників, вирівнювання експериментальних умов.
62. Поняття терміна “тест”.
63. Психологічні тести в соціології.
64. Різновиди тестових процедур. Проективні техніки. Тест семантичного диференціала.
65. Тести на виявлення особистісних диспозицій.
66. Надійність тестових технік.
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67. Соціометричний метод як спосіб вимірювання й аналізу міжособистісних стосунків у малій соціальній групі: його можливості й
обмеження.
68. Процедура проведення соціометричного опитування.
69. Аналіз результатів соціометричних вимірювань.
70. Поняття вибіркової та генеральної сукупності.
71. Поняття об’єкта репрезентації й одиниці спостереження.
72. Тип вибіркової сукупності.
73. Поняття ймовірнісної (випадкової) і невипадкової вибірки.
74. Різновиди ймовірнісної (випадкової) вибірки. Проста випадкова
вибірка.
75. Стратифікована і кластерна вибірки: умови реалізації.
76. Різновиди невипадкової вибірки. Особливості цільової, квотної,
стихійної вибірок.
77. Поняття рівнів відбору. Багаторівнева вибірка.
78. Обсяг вибірки.
79. Чинники, що впливають на визначення обсягу вибіркової сукупності.
80. Поняття репрезентативності та похибки вибірки.
81. Систематичні й випадкові похибки репрезентативності. Зв’язок
між обсягом і похибкою вибірки.
82. Визначення розміру вибірки в разі відомої та в разі невідомої величини генеральної сукупності.
83. Відбір та інструктування інтерв’юєрів.
84. Різновиди звітності на етапі збирання інформації (щоденник
інтерв’юєра, маршрутний лист тощо).
85. Організація контролю за якістю збирання первинної соціологічної інформації.
86. Особливості методології якісного дослідження. Пізнавальні можливості якісних методів.
87. Теоретичні джерела якісних методів.
88. Різновиди якісних досліджень: кейс-стаді, етнографічні дослідження, історичні дослідження, фокусована групова дискусія: загальна характеристика.
89. Технології якісного інтерв’ю (наративне інтерв’ю, напівструктуроване інтерв’ю, лейтмотивне інтерв’ю, фокусоване інтерв’ю).
90. Етапи реалізації якісного проекту.
91. Проблема надійності якісних досліджень у соціології.
92. Глибинні інтерв’ю як метод отримання даних у процесі якісного
дослідження. Умови й царина застосування глибинних інтерв’ю.
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93. Основні методи і техніки, застосовувані під час глибинних
інтерв’ю.
94. Фокус-група як метод отримання даних у процесі якісного дослідження. Умови й царина застосування фокус-груп.
95. Дизайн і організація фокус-групового дослідження.
96. Функції модератора фокус-групового дослідження й головні вимоги до його роботи.
97. Методи і техніки, які застосовують у фокус-групах.
98. Використання зондувальних методів і процедур вибору в процесі
фокус-групових досліджень.
99. Проективні методи у фокус-групових дослідженнях.
100. Вимоги до вибірки фокус-груп.
ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
1. Емпірична соціологія у структурі соціологічного знання.
2. Взаємозв’язок теоретичної й емпіричної соціології.
	3. Методологія соціологічних досліджень. Методи, техніка, процедури соціологічного дослідження.
4. Якість (надійність) соціологічної інформації.
5. Класифікація помилок соціологічного дослідження (теоретичні й
інструментальні), їх вплив на якість отриманої інформації.
6. Поняття валідності, репрезентативності, правильності, сталості
результатів дослідження.
7. Пізнавальні можливості кількісних та якісних методів збирання
даних у соціології.
8. Різновиди кількісних методів збирання соціологічної інформації
(опитувальні техніки, аналіз документальних джерел, спостереження, експеримент).
9. Основні методи збирання даних під час якісних досліджень (глибинні інтерв’ю, фокус-групи).
10. Роль програми в організації й проведенні соціологічного дослідження.
11. Загальні вимоги до програми.
12. Уточнення й інтерпретація основних понять.
13. Обґрунтування й характеристика методів збирання інформації.
14. Програмні вимоги до вибірки.
15. Статус опитування в комплексі методів збирання первинної соціологічної інформації.
16. Вимоги до розроблення анкети.
17. Різновиди конструкції запитань та інтерпретація відповіді.
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18. Поняття документа в соціології.
19. Традиційний (якісний) і формалізований (кількісний) методи
вивчення документів: царина застосування, переваги та вади.
20. Контент-аналіз документів: виникнення, основні методологічні
максими.
21. Особливості спостереження як методу отримання первинної соціологічної інформації.
22. Поняття експерименту. Специфіка застосування експерименту
в соціологічних дослідженнях, його можливості та межі використання.
23. Соціометричний метод як спосіб вимірювання й аналізу міжособистісних стосунків у малій соціальній групі: його можливості й
обмеження.
24. Поняття вибіркової та генеральної сукупності.
25. Поняття ймовірнісної (випадкової) і невипадкової вибірки.
26. Різновиди якісних досліджень: кейс-стаді, етнографічні дослідження, історичні дослідження, фокусована групова дискусія: загальна характеристика.
27. Глибинні інтерв’ю як метод отримання даних у процесі якісного
дослідження. Умови й царина застосування глибинних інтерв’ю.
28. Основні методи і техніки, застосовувані під час глибинних
інтерв’ю.
29. Фокус-група як метод отримання даних у процесі якісного дослідження. Умови й царина застосування фокус-груп.
	30. Дизайн вибірки і організація фокус-групового дослідження.
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