
Повна назва: Організація та методи вибіркового дослідження 
Статус: Нормативна 

Мета: озброєння студентів фундаментальними знаннями з організації та техніки проведення 
вибіркових соціологічних досліджень. 

Обсяг, методики і технології викладання дисципліни: 
Тематичний план дисципліни у змістовому аспекті передбачає викладення матеріалу в межах 2 

модулів, що містять 6 тем, які в основному опрацьовуються під час аудиторних занять. Підготовка 

передбачає ознайомлення з рекомендованою літературою, закріплення нових знань та формування 
практичних навичок, умінь у ході проведення семінарських занять. 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу використовуються такі форми 
та методи навчання: 

1) лекційні заняття передбачають викладення нової інформації; 

2) семінарські заняття, вході проведення яких обговорюються попередньо визначені теми, до яких 
студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань; 

3) консультації проводяться задля надання допомоги студентам у виконанні індивідуальних 
завдань та роз’яснення окремих розділів теоретичного матеріалу, відпрацювання пропущених занять; 

4) поточний та підсумковий контроль, перший проводиться під час вивчення тем, проведення 

семінарських занять, написання модульних контрольних робіт, другий передбачає проведення іспиту по 
завершенні вивчення дисципліни. 

Структура навчальної дисципліни 

№  Назви розділів та тем 
Всього 
годин 

За формами занять, годин 
Форми 

контролю 
Аудиторні Самост.

робота Лекц. Семін. 

Змістовний модуль 1. Математичні й логіко-методологічні засади формування 

вибіркової сукупності 

1 Генеральна сукупність: її 

структура та характеристики 

12 2 2 8 Практ. завд., 

модульний 
контроль 

2 Зв’язок вибірки з програмою 

соціологічного дослідження 

8 - 2 6  

3 Структура процесу формування 
вибіркової сукупності. Типи 
вибірок 

16 4 2 10 -//- 

Змістовний модуль 2. Процес та методи формування вибірки 

4 Обчислення обсягу вибірки. 
Похибки вибірки 

12 2 2 8 -//- 

5 Особливості формування 
вибірок електоральних, 

маркетингових, он-лайн 
досліджень 

12 2 2 8 -//- 

6 Актуальні питання 

вдосконалення процесу 

формування вибірки 

12 2 2 8 -//- 

Всього 72 12 12 48  

Знання та навички: студенти повинні у процесі вивчення курсу "Організація та методи 

вибіркового дослідження" 
знати: 

- основні  елементи теорії комбінаторики і теорії ймовірностей; 
- особливості процесу формування вибірки з урахуванням формулювання проблеми, визначення 

об’єкта і предмета дослідження, його мети і завдань, стратегічного плану, вибору основного методу 

збору первинної соціологічної інформації; 
- правила оцінювання репрезентативності вибірки; 

- джерела випадкових і систематичних помилок вибірки; 
- класичні та додаткові шляхи формування вибірки; 
- особливості використання  соціально-демографічної інформації для підготовки організації 



вибіркового дослідження (наприклад, вік, освіта, місце проживання, сімейний чи шлюбний стан 
потенційних респондентів); 

- способи ремонту вибірки; 
- актуальні проблеми формування вибірки; 

вміти: 

- визначити тип вибірки та обсяг вибірки; 
- застосовувати отримані теоретичні знання в процесі проектування вибіркового соціологічного 

дослідження, зокрема - організувати вибірку за місцем роботи, навчання чи служби, за місцем 
відпочинку, покупки чи споживання; 

- працюючи з тематичною літературою, самостійно збагачувати свій науковий та творчий 
потенціал, застосовувати прогресивні та раціонально виважені методи оволодіння знаннями; 

- орієнтуватись у науковій та періодичній соціологічній літературі з актуальних питань організації 

вибіркового дослідження та відбирати з цієї інформації найголовніше, систематизувати її, вміти 
працювати з науково-методичними посібниками; 

- самостійно розробити програму соціологічного дослідження, що містить проект вибірки з 
обраної теми. 

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): на вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 

години / 2 кредити ECTS. 
Види робіт: Контроль за засвоєнням матеріалу передбаченого програмою з дисципліни 

"Організація та методи вибіркових досліджень", підвищення якості знань студентів здійснюється у 
формі: поточного та підсумкового етапів. Поточний контроль проводиться під час вивчення тем, 
проведення семінарських занять, виконання завдань самостійної та індивідуальної роботи. Підсумковий 

контроль проводиться у відповідності з навчальним планом у формі заліку. Залік з даної дисципліни має 
на меті перевірку знань студентів з теоретичного матеріалу та виявлення навичок застосування 

отриманих знань при вирішенні практичних завдань, а також навичок самостійної роботи з навчальною і 
науковою літературою. 

Оцінювання: 

Форма контролю Максимальна оцінка 

одиниці контролю 

Кількість 

заходів 

Сума 

балів 

Підготовка та виступ на семінарі 5 2 10 

Виконання групових практичних завдань 10 3 30 

Наукове рецензування, опрацювання 

Інтернет-ресурсів, першоджерел  

5 1 5 

Виконання індивідуального практичного 
завдання 

15 1 15 

Модульний контроль (тестування) 10 1 10 

Залік 30 1 30 

Разом 100 

Викладач: 

Калашнікова Людмила Володимирівна, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології 
ЧНУ ім. Петра Могили. Стаж педагогічної діяльності - 13 років. Кількість виданих наукових праць - 54. 
У 2008 р. захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальності 22.00.04 

– спеціальні та галузеві соціології на тему "Детермінація і специфіка девіантної поведінки підлітків в 
умовах промислового регіону (на прикладі Криворізького регіону)". 

Сфера наукових інтересів - методи обробки соціологічної інформації, організація діяльності 
соціологічних служб, соціологія девіацій, соціологія безпеки. 


