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1. Мета дисципліни - ознайомити студентів з методами вибіркових соціологічних досліджень, а 
також надати практичні навички побудови та реалізації вибірок різного типу. Значна увага 
приділяється складним багатоступеневим ймовірнісним вибіркам та практичним методам 
побудови, реалізації та оцінювання дизайн-ефекту для таких вибірок. Розглядається також техніка 
статистичного оцінювання в обсязі, необхідному для розуміння вибіркового методу.

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: студенти мають бути 
знайомі з базовими поняттями теорії ймовірностей, а також з основними дескриптивними 
метолами аналізу кількісних даних (зокрема, побудова та аналіз таблиць частот та відсотків, 
розрахунок та інтерпретація середніх значень показників)

3. Анотація навчальної дисципліни:

Дисципліна «Організація та методи вибіркового дослідження в соціології» є дисципліною 
вільного вибору студентів у фаховій підготовці за освітньою програмою “Соціологія” (вибірковий 
блок «Прикладні соціологічні дослідження»). Вивчення дисципліни спрямовано на отримання 
студентами знань, навичок та компетенція, необхідних для розуміння сенсу статистичних 
показників, інтерпретації результатів вибіркових соціальних досліджень, а також побудови 
вибірок для досліджень різного типу, як важливого етапу планування дослідження в цілому та 
збирання даних зокрема. Значна увага приділяється методам побудови складних багатоступеневих 

. ймовірнісних вибірок, практичним підходам до оцінювання дизайн-ефекту таких вибірок та 
впливу дизайн-ефекту на інтерпретацію результатів аналізу даних вибіркових досліджень.

4. Завдання (навчальні цілі):

- Ознайомити з роллю вибіркового методу в емпіричних соціологічних дослідженнях
- Представити базову систему понять вибіркового методу, необхідних для практичної роботи з 

вибірковими соціологічними дослідженнями
- Представити основні типи вибірок, їх особливості та сфери застосування
- Навчити враховувати в аналізі помилки вибірки та оцінювати репрезентативність вибірки
- Навчити планувати складні багатоступеневі ймовірнісні вибірки для соціальних досліджень

різного.типу '■■■'.
- Представити підходи до .оцінювання дизайн-ефекту вибірок різного типу та дати необхідні 

базові практичні навички /иія такого оцінювання

навчання
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами

" -------- Результати навчання дисципліни Іноді
Програмні результати навчання (назва) ----------------------- ---- 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3

Використовувати навички підготовки та проведення вибіркових соціологічних
досліджень з урахуванням значення базових складових програми дослідження, зокрема 
врахування дизайн-ефекту (ПРН25)

+ + + +

7. Схема формування оцінки.

7.1 Форми оцінювання студентів:

- семестрове оцінювання:
1. Контрольна робота 1 затемами 1-4, РН1.1, РН1.2, РН2:1 - 6 балів /10 балів
2. Контрольна робота 2 затемами 5-7, РН2.1, РН2.2, РН2.3 - 9 балів /15 балів
3. Виконання завдань та виступи на практичних заняттях за темами 1-9, РН1.1,- РН1.2, РН2.1, 

РН2.2, РН2.3 - 21 бал/35 балів

- підсумкове оцінювання - іспит: РН 1.1, РН1.2, РН2.1, РН2.2, РН2.3

- умови допуску до підсумкового оцінювання:
Для студентів, які'набрали сумарно меншу кількість балів, за критично-розрахунковий мінімум - 36 
балів для одержання допуску до іспиту обов’язковим'є повторне написання контрольних робіт та 
виконання невиконаних завдань практичних занять.

7.2 Організація оцінювання:
1. Контрольна робота 1 затемами 1-4, РН 1.1, РН1.2, РН2.1 - післятеми4
2. Контрольна робота 2 за темами 5-7, РН2.1, РН2.2, РН2.3після теми 7

■ 3. Виконання завдань та виступи на практичних заняттях -за темами 1-9, РН1.1, РН1.2, РН2.І, 
РН2.2, РН2.3 - протягом семестру

Це спрямовано на формування наступних компетентностей:

- здатність формувати вибірку з урахуванням наукової проблеми, визначення, об’єкта і предмета 
дослідження, його мети і завдань, стратегічного плану, вибору основного методу збору даних (ФК20)

5 • Рез у j іьтатп навчання задисц и її л іною:
Результат навчання

(1. знані; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність)

Форм» (та/а бо методи і 
технології) викладання і

Меюди оцінювання 
та поporoвий 

критерій

В іде о го к у 
підсумковій 

оцінці 3
їх 01 Результат навчання на вчання оцінювання дисципліни
1.1 Роль вибіркового методу, 

особливості та сфери застосування 
вибірок різного типу.

Лекція, практичні заняття, 
самостійна робота

Контролі,на робота 15 ■

1.2 Основні поняття вибіркового 
методу.

Контрольна робота Контрольна робота 20

2.1 Враховувати в аналізі помилки 
вибірки та оцінювати Лекція, практичні заняття, Контрольна робота, 

практичне завдання
15

самостійна робо і арепрезентативність виоірки
2.2 Планувати складні багатоступеневі Лекція, практичні заняття, Коні рольна робоча, ЗО.

ймовірнісні вибірки емпіричних 
соціологічних досліджень

самостійна робота практичне завдання

2.3 Оцінювати дизайн-ефект складних 
багатоступеневих ймовірнісних 
вибірок

Лекція, практичні заняття, 
самостійна робота

Koi п рол ь на робота, 
практичне завдання

20

7.3 Шкала відповідності оцінок
Відмінно / Excellent 90-100

Добре/ Good 75-89
Задовільно / Satisfactory ' 60-74

Незадовільно / Fail 0-59
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8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій та практичних занять

Кількість годин
Номер та назва теми

Лекційні Практичні Самостійна
робота

1. Історія вибіркового методу. Основні поняття. 2 2 4

? Нежилаякові вибірки • 2 4 6

3. Проста (одноступенева) випадкова вибірка. 4 4 8

4. Статистичне оцінювання. Помилка вибірки та довірчі 
інтервали. 4 4 ■ 8

5. Стратифіковані вибірки. 2 2 4

6. Кластерні вибірки. Дизайн-ефект кластерної вибірки. 4 4 8

7. Побудова вибірки загальнонаціонального опитування 4 6 10

8. Зважування вибірки. 2 4 6

9. Вплив сучасних інформаційних технологій на вибіркові 
дослідження: огляд можливостей. 2 4 6

Всього 26 . 34 60

Загальний обсяг 120 год., в тому числі:
Лекцій “26 год.
Практичні заняття - 34 год.
Самостійна робота - 60 год.

9. Рекомендовані джерела:

Основна
Чурилов Н.Н. Типология и проектирование выборочного социологического исследования 
(история и современность).- К.: Факт, 2008,- 366. с. - сс. II -73,201-266,293-327

2. І Іаніотго В.1., Максименко В.С., Харченко Н.М. Статистичний аналіз соціологічних даних,- 
К.: Вид. дім «КМ Академія», 2004,-27.0 с. - сс, 177-195

3. Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження. Курс лекцій. Навч.. посібн. - К.: 
Наукова думка, 1996,— 276 с. - сс. 61 - 106.

О'. Котрен У. Методы выборочного исследования. - М.: Піаністка. 1976,- 440 с. сс. 15-63, 
103-131,253-350.

5. Гласс Дж., Стэнли Дж. Статистические методы в педагогике и психологии.- М.: Прогресс, 
1976.-495 с.-сс. 217-245

6. Головаха Є., Горбачик А. Тенденції соціальних змін в Україні та Європі: за результатами 
«Європейського соціального дослідження» 2005-2007-2009-2011,- К.: Інститут соціології 
НАНА України, 2012,-119 с.-,сс. 5-14

Додаткова
1. Сигел Э. Практическая бизнес-статистика,- М.: Издательский дом «Вильямс», 2002,- 1056 с. 

- сс. 340-444
2. Малхотра Н.К: Маркетинговые исследования. Практическое руководство,- М.: 

. Издательский дом «Вильямс», 20021-960 с. - сс, 40.8-475
3. Kaiton G. Introduction to survey sampling. - Sage Publications Inc., 1983. - pp. 1 - 94.
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