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1. Мета дисципліни - ознайомити студентів з методологічними та методичними 
особливостями організації вибіркових досліджень, а також оволодіння техніками побудови 
та ремонтування вибірки та отримання практичних навичок щодо підготовки та проведення 
вибіркових соціологічних досліджень.
2. Попередні вимоги до успішного опанування навчальної дисципліни: студенти мають 
бути знайомі з базовими поняттями теорії ймовірностей та математичної статистики, 
володіти програмою Excel для роботи з каркасом вибірки, обчислення деяких дескриптивних 
статистик, побудови графіків тощо.

3. Анотація навчальної дисципліни:

Навчальна дисципліна є важливим спеціально орієнтованим предметом, що безпосередньо 
сприяє розвитку професійної підготовки, формуванню та вдосконаленню певних фахових 
умінь та навичок у студентів-соціологів як майбутніх працівників науково-дослідних центрів 
та організацій, які мають потребу у проведенні прикладних соціологічних досліджень. 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є методи формування, обгрунтування та 
ремонтування вибіркової сукупності. Значна увага приділяється методам побудови складних 
вибірок, практичним підходам до оцінювання помилок вибірок та інших їхніх характеристик.
4. Завдання (навчальні цілі):

• Ознайомити зі сферою застосування вибіркового методу в емпіричних соціологічних 
дослідженнях та особливостями формування вибірки в контексті їх програмування;

• Представити базову систему понять вибіркового методу, необхідних для практичної 
роботи з вибірковими соціологічними дослідженнями;

• Представити основні типи вибірок, особливості їх формування;
• Навчити планувати складні вибірки різного дизайну, у т.ч. збирати статистичні лані 

для каркасу вибірки та її ремонтування за потреби;
• Навчити виявляти, мінімізувати (за можливості), враховувати помилки вибірки та 

оцінювати репрезентативність вибірки;
• Представити підходи до забезпечення якості вибіркового соціологічного дослідження, 

у т.ч. здійснювати контроль якості уже реалізованої вибірки.
Це спрямовано на формування наступних компетентностей:

• Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології (ЗК09).
• Здатність самостійно планувати, організовувати та проводити соціологічне 

дослідження (СК05).

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 

нороговнн 
критерій 

оцінювання

Відсоток у 
підсумковій 

ОЦІНЦІ 3 
ДНСШІІ1ЛІНІІКод Результат навчання

1.1 Сфера застосування вибіркового 
методу та особливості 
формування вибірки в контексті 
програмування конкретного 
соціологічного дослідження

Лекція, практичні 
заняття, самостійна 
робота

Тест, 
письмова робота

10

2.1 Збір статистичних даних для 
формування вибірки та її 
ремоігту-вання, обчислення 
обсягу вибірки і помилки

Лекція, практичні 
заняття, самостійна 
робота

Тест, 
практичне завдання 20

2.2 Планування вибірок певного 
дизайну

Лекція, практичні заняття, 
самостійна робота

Тест, 
практичне завдання 35

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами

2.3 Виявляти, мінімізувати (за 
можливості) та оцінювати 
помилки вибірки, у т.ч. 
репрезентативність вибірки

Лекція, практичні 
заняття, самостійна 
робота

Тест,
практичне завдання 20

4.1 Забезпечення якості вибіркового 
соціологічного дослідження Лекція, практичні 

заняття, самостійна 
рюбота

Тест,
практичне завдання 15

навчипня
—---- ------------___Результати навчання дисципліни (код)

Програмні результати навчання (назва)- ---- —-------—____ 1.1 2.1 2.2 23 4.1

Вміти використовувати інформаційно-комунікаційні технології у процесі 
пошуку, збору та аналізу соціологічної інформації (РН07). + + + 4-

Вміти розробля ти програму соціологічного дослідження (РН09), +

7. Схема формування оцінки,
7.1 Форми оцінювання студентів:

- семестрове оцінювання:
І Контрольні роботи (дві, є обов’язковими), KPI: РНІ.1, РК2.3, РН4.1; КР2: РН2.1, 

РН2.2, РН4.І - 14 балів / 20 балів (дві контрольні роботи по 7 мінімальних або 10 
максимальних балів кожна)

2. Самостійна робота (одна, є обов’язковою), РН2.1. РН2.2 - 7 баліи / 10 балів
3. Робота на практичних заняттях РН !. І. РН2.1, Pl і 2.2, 2.3, РН4.1- ! 5 балів ! ЗО балів

- підсумкове оцінювання - іспит, PHI. I. РН2.1, РП2.2, РН2.3. РН4.1.

- умови допуску до підсумкового оцінювання:
Всі обов’язкові форми семестрового оцінювання мають буги складені з оцінкою, що є не меншою 
ніж 60% від максимальної оцінки для відповідної форми оцінювання. Таким чином сумарна 
оцінка за всіма формами семестрового оцінювання має бути не менше ніж 36 балів (60% від 
максимальної оцінки у 60 балів). Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж 
критично-розрахунковий мінімум - 36 балів, повторне складання контрольних робіт, виконання 
самостійної роботи і частини невиконаних раніше завдань для підготовки до практичних занять є 
обов’язковим для одержання допуску до іспиту.

12 Організація оцінювання:
1. Контрольна робота - KP І проводиться після опрацювання змісту першої та другої 

частин дисципліни (після теми 9); KP 2 вимагає комплексу знань і проводиться після 
опрацювання третьої частини дисципліни (після теми 12).

2. Самостійна робота - виконується після опрацювання теми 8 та має бути представлена 
на кафедру за 1 тиждень до початку сесії.

3. Робота на практичних заняттях (теми 1-12)- протягом семестру.
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

Номер та назва теми
Кількість годин

Лекції Практ. 
заняття

Сам. 
робота

1. Вибірка в контексті програмування соціологічного дослідження
1. Вибірковий метод у соціології. Основні поняття та 
визначення 2 2 4

2. Зв’язок вибірки соціологічного дослідження 3 його 
програмою. Перехід від об’єкту дослідження до одиниць 
спостереження: технологічна схема

2 2 4

3. Розрахунок обсягу вибірки. Оцінювання обсягу вибірки та 
випадкової помилки 2 4 6

2. Методи формування вибіркової сукупності
4. Типологія основних вибіркових методів. Прості імовірнісні 
метоли відбору. Переваги та недоліки 2 2 4

5. Дизайн складної вибірки. Складні імовірнісні та нестрогі 
випадкові методи відбору 2 6

6. Особливості формування територіальних та локальних 
вибірок 2 4 10

7. Вибірки для крос-культурних та міжнародних 
порівняльних досліджень 2 2 6

8. Проектування і проведення досліджень на час проведення 
виборчих кампаній 2 2 6

9 Вибірка у якісних соціологічних дослідженнях 2 6
3. Забезпечення якості вибіркового соціологічного дослідження

10. Якість соціологічної інформації 2 2 6
11. Методи ремонтування вибірки. Метод зважування і 
відсікання 2 4 4

12. Опис соціологічного дослідження у наукових та 
публіцистичних працях 2 2 8

Всього годин 20 ЗО 70
Загальний обсяг 120 год, в тому числі:
Лекцій - 20 год.
Практичні заняття - ЗО год 
Самостійна робота - 70 год.
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