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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Мета навчальної дисципліни – ознайомлення з теоретичними та практичними
основами формування вибіркових досліджень у соціальній та політичній
психології, поглиблення методологічних уявлень про вибірковий метод,
збагачення дослідницького діапазону формування вибіркових сукупностей,
процедур забезпечення їхньої репрезентативності та процедур контролю загроз
внутрішньої та зовнішньої валідностей, що походять від особливостей
застосовуваних процедур формування вибіркових сукупностей.
В результаті освоєння дисципліни аспірант освоює такі компетенції:
•
Здатність переосмислювати наявне та створювати нове цілісне
психологічне знання та професійну практику і розв’язувати значущі
соціальні, наукові, культурні, етичні та інші проблеми;
•
Здатність розроблення та реалізація проектів, включаючи власні
дослідження;
•
Здатність ініціювання
дослідницько-інноваційних проектів та
автономно працювати під час їх реалізації;
•
Здатність застосовувати сучасні інформаційні технології у різних видах
професійної діяльності;
•
Здатність знаходити, обробляти й аналізувати необхідну інформацію для
рішення проблем й прийняття рішень;
•
Здатність забезпечувати безперервний саморозвиток і
самовдосконалення, відповідальність за розвиток інших;
•
Здатність слідувати етичним і правовим нормам у професійній діяльності;
•
Здатність адаптувати і узагальнювати результати сучасних психологічних
досліджень для вирішення наукових і практичних проблем;
•
Здатність виявляти психологічні закономірності поведінки та діяльності
особистості у соціальному середовищі;
•
Здатність досліджувати соціальні особливості і якості особистості як
суб'єкта соціальних стосунків і відносин.
Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна
«Методи вибіркового дослідження у психології» є вибірковою дисципліною
циклу підготовки аспірантів з психології, що тісно пов’язана із загальною,
соціальною та політичною психологією.
Вивчення дисципліни «Методи вибіркового дослідження у психології»
передбачено навчальним планом у другому першому семестрі.
Загальний обсяг курсу – 60 годин, з яких 10 годин лекцій, 10 годин
семінарських занять, на самостійну роботу відводиться 40 годин. Завершується
вивчення курсу заліком.
Система контролю та оцінки. Протягом вивчення дисципліни оцінюються
доповіді та відповіді аспірантів на семінарських заняттях. Завершується
вивчення курсу екзаменом.

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
I. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників

Кількість кредитів - 2

Галузь знань, напрям підготовки,
освітньо-професійний рівень
Галузь знань
05 «Соціальні та поведінкові
науки»
Напрям підготовки
053 « Психологія»

Модулів - 2
Змістових модулів - 2

Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма
навчання

Заочна форма
навчання

Дисципліна вільного вибору аспіранта

Рік підготовки
1-й
Семестр

Спеціальність
2-й

Загальна кількість годин - 60

Лекції
10 год.
6 год.
Практичні, семінарські
10 год.
6 год.
Лабораторні
Тижневих годин для денної
форми навчання: аудиторних 1,1 самостійної роботи - 2,3

Освітньо-кваліфікаційний
рівень:
Доктор філософії з психології

Самостійна робота
40 год.
48 год.
Модульний контроль
2 год.
Семестровий контроль
2 год
Вид контролю:
Залік

ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Назва теми

Семестровий
контроль

Модульний
контроль

Самостійна
робота

Семінарських

Практичні
заняття

Лекцій

Аудиторні

Кількість годин

Разом

№
з/п

2 й семестр
Змістовий модуль І. Репрезентативність вибірки та загрози
Репрезентативність вибірки:
1.
12
4
2
2
8
принципи, критерії, наслідки
Різновиди вибірок й особливості
2.
12
4
2
2
8
дослідницьких процедур
Модульна контрольна робота
Разом за І модуль24

8

4

4

1
1

14

Змістовий модуль П. Процедури та техніки формування специфічних вибіркових
сукупностей
Техніки формування вибіркових
1.
сукупностей у внутрішньогруповому 14
4
плані
2
2
8
2
3

Техніки формування вибіркових
сукупностей у міжгруповому плані

14

Он-лайн техніки формування
вибіркових сукупностей

14

4
4

2
2

2
2

8
8

Модульна контрольна робота
Разом за II модуль36

1
12

6

6

20

1

Разом за семестр

6020

10

10

40

2

Всього за навчальним планом

6020

10

10

40

2

2

ІІІ.

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. РЕПРЕЗЕНТАТИВНІСТЬ ВИБІРКИ ТА ЗАГРОЗИ

Тема 1. Репрезентативність вибірки: принципи, критерії, наслідки (2
год).
Місце вибіркового методу в системі психологічного знання. Суцільні та
вибіркові методи: переваги і недоліки. Основні вимоги до вибіркових
досліджень. Генеральна сукупність. Параметри ГС. Порядок визначення меж
генеральної сукупності. Приклади формулювання генеральних сукупностей
залежно від об’єкту дослідження.
Репрезентативність вибірки, складові оцінювання репрезентативності
вибірки, випадкові та систематичні помилки репрезентативності. Розрахунок
обсягу вибірки: методом пропорцій та за допомогою довірчих інтервалів.
Оцінювання обсягу вибірки та випадкової помилки. Зв’язок між обсягом
вибірки і помилкою дослідження, між обсягом вибірки і методом її
формування, між методом її формування і помилкою дослідження.
Помилки репрезентативності: характер, класифікація, оцінювання,
контроль. Шляхи мінімізації помилок. Корекція статистично визначеного
обсягу вибірки. Корекція неоднорідності зібраних даних. Корекція розподілів
соціально-демографічних характеристик респондентів. Корекція відповідей, які
різко виділяються. Корекція пропущених відповідей.
Основні поняття теми: генеральна сукупність, конкретна генеральна
сукупність, гіпотетична генеральна сукупність, вибіркова сукупність,
репрезентативність вибірки, помилки репрезентативності.
Семінарське заняття (2 год):
1.
Запропонуйте різні способи побудови вибіркової сукупності (у разі
можливості) для дослідження, що має на меті вивчити особливості ставлення до
дистанційної освіти студентів конкретного університету. Які техніки
формування вибірки загалом можливі? Які параметри генеральної сукупності
необхідно врахувати при забезпеченні репрезентативності вибіркової
сукупності? Чому саме? Оцініть ризики й переваги кожної із можливих технік
при формування вибіркової сукупності.
2.
Запропонуйте різні способи побудови вибіркової сукупності (у разі
можливості) для дослідження, що має на меті вивчити особливості ставлення до
дистанційної освіти студентів в Україні. Які техніки формування вибірки
загалом можливі? Які параметри генеральної сукупності необхідно врахувати
при забезпеченні репрезентативності вибіркової сукупності? Чому саме?
Оцініть ризики й переваги кожної із можливих технік при формування
вибіркової сукупності.
3.
Визначте, які переваги, обмеження, ризики, недоліки відрізняють
діапазон можливих технік формування вибіркових сукупностей у цих двох
дослідженнях.

Самостійна робота (7 год) :
1.
Методологія вибіркового спостереження. Основні етапи вибіркового
спостереження. Інформаційна несумісність статистичних даних при проведенні
вибіркового дослідження.
2.
Методи поширення результатів вибіркового дослідження на генеральну
сукупність. Джерела інформації про генеральну сукупність та розрахунок
обсягу вибірки.
3. Взаємозв’язок між дослідницькою проблемою, метою і завданнями
дослідження та вибіркою.
4. Взаємозв’язок між генеральною сукупністю та об’єктом і предметом, між
об’єктом і предметом та вибіркою.
5. Взаємозв’язок між гіпотезами, поняттями і показниками, методом збору
інформації та вибіркою.
Література:
1. Бокун, Н.Ч. Методологические подходы к проведению выборочных
обследований микроорганизаций / Н.Ч. Бокун // Вопросы статистики. –
2017. - № 11. – С. 21 – 34.
2. Гладун О.М. Вибіркові обстеження населення: методологія, методика,
практика: монографія. — Ніжин: ТОВ "Видавництво "Аспект-Поліграф",
2008. — 348 с.
3. Горбунова В.В.
Експериментальна психологія в схемах і таблицях:
Навчальний посібник. — К.: «ВД «Професіонал», 2007. — 208 с.
4. Гудвин Дж. Исследование в психологии - методы и планирование. 3-е
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економічні відносини та світове господарство. - 2016. - Вип. 8(1). - С. 5457.
6. Давыдов А. А. Ремонт выборки / А. А Давыдов, А. О. Крыштановский //
Социс. - 1989. - № 5. - С. 100-105.
7. Зангиева И.К. Проблема пропусков в социологических данных: смысл и
подходы к решению// Cоциология: 4М. – 2011. – № 33. – С.28-56.
8. Кокрен У. Методи выборочного исследования / У. Кокрен. - М. :
«Статистика», 1976. - С. 15-30.
9. Наркевич А.Н., Виноградов К.А. Методы определения минимально
необходимого объема выборки в медицинских исследованиях//
Электронный научный журнал: Социальные аспекты здоровья населения
/ Social aspects of Population Health 2019;65(6)
10.Ніпорко Н. І. Історія розвитку вибіркового методу// Інвестиції: практика
та досвід. – 2010. – № 9. – С.48-51
11.Олефір В., Боснюк В. Розрахунок обсягу вибірки як наріжний камінь
планування наукового дослідження // Вісник Львівського університету.
Серія психологічні науки. –2021. – Випуск 9. – С. 186-195.

12.Олефір В., Боснюк В. Розрахунок обсягу вибірки як наріжний камінь
планування наукового дослідження // Вісник Львівського університету.
Серія психологічні науки. –2021. – Випуск 9. – С. 186-195.

Тема 2. Різновиди вибірок й особливості дослідницьких процедур (2 год).
Класифікація основних вибіркових методів. Поняття імовірнісних методів
відбору як самостійних методів відбору і як проміжного етапу в складних
методах відбору.
Прості імовірнісні методи відбору: переваги та недоліки. Власне
випадкові методи: таблиця випадкових чисел, генератор випадкових чисел.
Гніздова вибірка: проблема аналізу даних. Приклади реалізації вибірок
простими імовірнісними методами. Зв’язок між простим імовірнісним методом
відбору і помилкою дослідження.
Складні імовірнісні методи відбору. Поняття складного методу відбору.
Види відбору. Відмінність і схожість між методами вибірки і видами відбору.
Багатоступінчата вибірка і комбінована: спільне та відмінне, переваги і
недоліки, сфера застосування.
Стратифікована вибірка: поняття страти, проблема відбору страти, спосіб
формування страти, проблема кількості страт, пропорційний і непропорційний
розподіл обсягу вибірки по стратах, переваги й недоліки, сфера застосування.
Нестрогі випадкові методи відбору. Нестрогі випадкові методи відбору:
спрямована, квотна, стихійна вибірки.
Конкретні та гіпотетичні генеральні сукупності. Преселекція. Зміщення
вибірки.

Вибірки для крос-культурних та міжнародних порівняльних
досліджень.
Вибірки у якісних дослідженнях. Вибірка екстремальних випадків.
Вибірка інтенсивного відбору. Вибірка максимальної варіації. Вибірка
гомогенного відбору. Вибірка типових випадків. Вибірка критично
важливих випадків. Вибірка за методом «снігової кулі». Критеріальна
вибірка. Теоретична вибірка. Вибірка «підтвердження та спростування».
Стратифікована цільова вибірка.
Основні поняття теми: проста випадкова вибірка, стратифікована вибірка,
гніздова вибірка, рандомізація, вибірка екстремальних випадків, вибірка

інтенсивного відбору,
вибірка
максимальної варіації,
вибірка
гомогенного відбору, вибірка типових випадків, вибірка критично
важливих випадків, вибірка за методом «снігової кулі», критеріальна
вибірка. теоретична вибірка.
Семінарське заняття (2 год):
1.
Запропонуйте процедуру формування вибіркової сукупності для
дослідження, що має на меті вивчення зв’язку між рівнем самоактуалізації
особистості та її суб’єктивним благополуччям. Які параметри генеральної

сукупності необхідно врахувати при забезпеченні репрезентативності
вибіркової сукупності? Чому саме? Оцініть ризики й переваги кожної із
можливих технік при формування вибіркової сукупності.
2.
Запропонуйте процедуру формування вибіркової сукупності для
дослідження, що має на меті особливості застосування соціальних практик
подолання посткарантинного синдрому у мешканців великого міста. Які
техніки формування вибірки загалом можливі? Оцініть ризики й переваги
кожної із можливих технік при формування вибіркової сукупності.
3.
Визначте, яким чином позначується на відмінностях формування
вибіркових сукупностей методологічні положення, що формують кількісну та
якісну стратегії психологічного дослідження. Оцініть переваги, обмеження,
ризики й недоліки двох стратегій.

1.
2.
3.
4.
5.

Самостійна робота (7 год) :
Поняття про імовірнісні методи відбору. Основні процедури.
Відносні переваги та недоліки випадкової та невипадкової вибірок.
Малі вибірки: сфера застосування, проблема, репрезентативності
Вибірки, що потребують визначення основи вибірки. Типові види основ
вибірки. Оцінювання адекватності основи вибірки.
Неповнота основи вибірки та перебір основи вибірки. Процедури
усунення цих недоліків при своєчасному виявленні.
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ П. ПРОЦЕДУРИ ТА ТЕХНІКИ ФОРМУВАННЯ
СПЕЦИФІЧНИХ ВИБІРКОВИХ СУКУПНОСТЕЙ

Тема
3.
Техніки
формування
вибіркових
сукупностей
у
внутрішньогруповому плані (2 год).
Проблеми вибірки у лонгітюдному дослідженні. Виснаження вибірки.
Загрози виснаження. Ефект віку (або ефекти розвитку). Ефект періоду
(історичні ефекти). Ефект «когорти». Статистична колінеарність (повна
математична залежність) між віком, когортою та часовим періодом.
Контроль «історії» та «дорослішання».
Контроль загроз, пов’язаних із реактивністю досліджуваних.
Вибірки у дослідженнях з формувальним експериментом. Реальні
навчальні групи як вибіркові сукупності.
Вибірки для досліджень «до – після». Ризики ефекту «стелі», ефекту
«підлоги». Ризик регресії до середнього. Можливості контролю згаданих
ризиків шляхом формування вибіркових сукупностей.
Вибірки для дослідження соціальних трендів.
Основні поняття теми:
внутрішньогруповий
(внутрішньосуб’єктний) план дослідження, ефект розвитку, ефект періоду,
ефект «когорти», реактивність досліджуваного, ефект «стелі», ефект «підлоги».

Семінарське заняття (2 год):
1. Запропонуйте процедуру формування вибіркової сукупності для
дослідження, що має на меті особливості емоційного реагування особистості на
тривале порушення звичної повсякденності протягом пандемії. Визначте
процедури, що допоможуть уникнути, проконтролювати або врахувати можливі
ефекти
віку, періоду та когорти (якщо вони виникатимуть у цьому
дослідженні).
2. Запропонуйте процедуру формування вибіркової сукупності для
дослідження, що має на меті вивчення емоційних чинників адаптації сільської
молоді до проживання у містах при вступі до вишу. Визначте процедури, що
допоможуть уникнути, проконтролювати або врахувати можливі ефекти віку,
періоду та когорти (якщо вони виникатимуть у цьому дослідженні).
3. Визначте, яким чином позначується на відмінностях формування
вибіркових сукупностей цілі двох вищезгаданих внутрішньогрупових
досліджень? Оцініть переваги, обмеження, ризики й недоліки двох різновидів
нутрішньогрупових досліджень.
Самостійна робота (7 год):
1. Суб’єктна незалежна змінна й особливості організації лонгітюдного
дослідження.
2. Ефект «когорти», особливості прояву, ризики виникнення та процедури
контролю.
3. Реальна група як вибіркова сукупність. Проблеми роботи з реальною
групою у психологічних дослідженнях.
4. Ризики ефектів «стелі» та підлоги» у внутрішньогрупових дослідженнях
та процедури мінімізації їхнього впливу на результати.
Література:
1. Борисова Е.В. Педагогический эксперимент: вопросы недостаточного
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5. Гудвин Дж. Исследование в психологии - методы и планирование. 3-е
изд. - СПб: Питер, 2004. - 558 стр.
6. Корнилов С.А. Лонгитюдные исследования: теория и методы //
Экспериментальная психология. 2011. Том 4. № 4. С. 101–116.
7. Кэмпбелл Дж. Модели экспериментов в социальной психологии и
прикладных исследованиях. – М.: Прогресс, 1980. – 390 с.
8. Сердюков, В.И. Актуальные вопросы организации и проведения

педагогического эксперимента и пути их решения / В.И. Сердюков, Н.А.
Сердюкова // Педагогическое образование в России. – 2013. – № 6. – С.
84–90.

Тема 4. Техніки формування вибіркових сукупностей у міжгруповому
плані (2 год).
Загрози валідності, пов’язані зі суб’єктною незалежною змінною.
Квазіексперементальні дослідження. Специфіка порівняльних досліджень у
соціальній та політичній психології. Зв'язок проміжних змінних з
особливостями формування вибіркових сукупностей.
Еквівалентність експериментальної та контрольних вибірок у
міжгруповому дослідженні. Загрози нееквівалентності Процедури зниження
нееквивалентності вибірок.
Випадковий відбір. Блокова рандомізація.
Вирівняна вибірка. Змінна вирівнювання. Критерії придатності змінної
вирівнювання.
Вибірки у розробці тренінгових (корекційних) програм. Еквівалентність
експериментальної та контрольних вибірок. Загрози нееквівалентності
Процедури зниження нееквивалентності вибірок. Група плацебо. Група листа
очікування.
Основні поняття теми: міжгруповий (міжсуб’єктний) план
дослідження, квазіексперементальні дослідження, група плацебо, група листа
очікування, процедури зниження нееквівалентності, блокова рандомізація.
Семінарське заняття (2 год):
1. Запропонуйте процедуру формування вибіркової сукупності для
дослідження, що має на меті розроблення ефективності дворічної програми з
реабілітації постраждалих у надзвичайній ситуації. Якими є параметри
генеральної сукупності, важливі для цього дослідження?
Які техніки
формування вибірки виявляться більш
коректними?
Які процедури
забезпечення еквівалентності експериментальної та контрольних вибірок слід
застосувати?
2. Запропонуйте процедуру формування вибіркової сукупності для
дослідження, що має на меті виявити особистісні чинники, які зумовлюють
ставлення учителів у школах до дистанційної форми освіти. Якими є параметри
генеральної сукупності, важливі для цього дослідження? Які проміжні змінні
слід враховувати при формування вибіркових сукупностей? Які техніки
формування вибірки виявляться більш
коректними? Які процедури
забезпечення еквівалентності експериментальної та контрольних вибірок слід
застосувати?
3. Запропонуйте процедуру формування вибіркових сукупностей для
дослідження, що має на меті виявити відмінності, що існують між
представниками професій класу «людина – людина», у процесах професійного
вигоряння. Якими є параметри генеральної сукупності, важливі для цього
дослідження? Які проміжні змінні слід враховувати при формування

вибіркових сукупностей? Які техніки формування вибірки виявляться більш
коректними? Які процедури забезпечення еквівалентності експериментальної
та контрольних вибірок слід застосувати?
4. Визначте, яким чином позначується на відмінностях формування
вибіркових сукупностей цілі двох вищезгаданих (другого та третього)
досліджень? Оцініть переваги, обмеження, ризики й недоліки двох різновидів
міжгрупових досліджень.
Самостійна робота (7 год):
1. Загрози валідності, пов’язані зі суб’єктною незалежною змінною.
2. Основні моделі квазіексперементальних досліджень (за Дж.Кемпбелом),
їхні адаптації до соціально-психологічних та політико-психологічних
досліджень.
3. Вибірки у розробці тренінгових (корекційних) програм. «групова
реальність» як загроза валідності висновків.
4. Проблема забезпечення екологічної валідності у дослідженнях,
пов’язаних із розробленням тренінгових програм(та їхніх аналогів).
Література:
1. Бокун, Н.Ч. Методологические подходы к проведению выборочных
обследований микроорганизаций / Н.Ч. Бокун // Вопросы статистики.
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объема выборки // Вестник ТвГУ. Серия "Педагогика и психология".
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5. Гудвин Дж. Исследование в психологии - методы и планирование. 3-е
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6. Корнилова Т.В. Эксперимент и квазиэксперимент в психологии :
учебное пособие / ред. Т.В. Корнилова. – Санкт-Петербург : Питер,
2004. – 254 с.
7. Кэмпбелл Дж. Модели экспериментов в социальной психологии и
прикладных исследованиях. – М.: Прогресс, 1980. – 390 с.
8. Пігіда А. О. Вплив методів відбору елементів вибіркової сукупності у
кластерних вибірках на дизайн-ефект / А. О. Пігіда // Актуальні
проблеми соціології, психології, педагогіки. - 2014. - № 4. - С. 111-117.
9. Пігіда А. А. Побудова оптимальної стратифікованої вибірки з
урахуванням
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ресурс]
/
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А. Пігіда // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. 2014. - Вип. 3. - С. 81-90.
10.Рогозин
Д.М. Конформная
выборка
в
торговых
центрах //Социологический журнал. – 2008. – № 1. – С.22-48.

Тема 5. Он-лайн техніки формування вибіркових сукупностей (2 год).
Можливості та переваги онлайн досліджень. Недоліки та обмеження
онлайн досліджень. Особливості інструментарію кількісних онлайн досліджень.
Вибірка з користувачів Інтернету та її нерепрезентативність щодо до
населення країни чи регіону.
Загрози репрезентативності. Відсутність основи вибірки. Проблема
охоплення реальної генеральної сукупності.
Проблема самовідбору
(«невідповідей» чи відмови від участі).
Проблема оцінювання надійності соціально-демографічних даних
потенційних респондентів, їхньої мотивації, сумлінності, щирості відповідей.
Можливості репрезентації соціальних груп та мережевих аудиторій.
Дослідження з перспективою екстраполяція результатів на важкодоступні
(маргінальні) соціальні групи або групи з високим інтернет-проникненням.
Особливості побудови онлайн вибірок. Проблема визначення розміру та
структури генеральної сукупності, застосування випадкового відбору, проблема
усунення «зсуву» вибірки за допомогою постстратифікації.
Різновиди вибірок
для онлайн опитувань: необмежена, відібрана
(відсіяна), та спеціально завербована. Вибірки, керовані респондентом. Вибірка
за методом «снігової кулі».
Основні поняття теми: проблема самовідбору, постстратифікація,
вибірки, керовані респондентом, вибірка за методом «снігової кулі».
Семінарське заняття (2 год):
1. Запропонуйте процедуру формування вибіркової сукупності для онлайн дослідження, що має на меті виявити особливості ставлення до
дистанційної освіти студентів столичних та регіональних вишів. Які
проміжні змінні слід враховувати при формування вибіркових
сукупностей? Які техніки формування вибірки виявляться більш
коректними? Які процедури
забезпечення еквівалентності
експериментальної та контрольних вибірок слід застосувати?
2. Запропонуйте процедуру формування вибіркової сукупності для онлайн дослідження, що має на меті виявити особливості соціальних
настановлень членів деструктивного релігійного об’єднання. Які
техніки формування вибірки виявляться більш коректними?
Самостійна робота (4 год):
1. Джерела помилок в даних онлайн досліджень. Можливість «ремонту»
он-лайн вибірки.
2. Вибірка за методом «снігової кулі»: переваги, недоліки, ризики
змішення.
3. Вибірка, керована респондентом: переваги, недоліки, ризики змішення.
4. Репрезентативність он-лайн-вибірок: методологічна чи технічна
проблема?
5. Проблематичність генералізації результатів, отриманих у он-лайн
дослідження: основні обмеження.
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IV. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
Навчальні досягнення аспірантів із дисципліни «Методи вибіркового
дослідження у психології» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в
основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості
модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань,
умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100.
Контроль успішності аспірантів з урахуванням поточного і підсумкового
оцінювання здійснюється відповідно до зазначених видів й термінів
контролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок
їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ЕСТ8) шкалу подано
у табл. 1 та табл.2.
Таблиця 1. Розрахунок рейтингових балів за видами
поточного (модульного) контролю
№
з/п
1.
2.
3.
4.

Вид діяльності
Відвідування лекцій
Робота на семінарському занятті
Самостійна робота
Модульна (підсумкова) контрольна робота

Кількість
рейтингових балів
(к-ть х бал)
2 х 5 =10
3х 5 =15
3х 5 = 15
2х10 =20
Всього
60

Підсумковий рейтинговий бал
Екзамен
Всього

40
100

У процесі оцінювання навчальних досягнень аспірантів застосовуються
такі методи:
• методи усного контролю: індивідуальне опитування, співбесіда;
• методи письмового контролю: письмове опитування.
• методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання,
самоаналіз;
• методи взаємного та спільного контролю.

Таблиця 2. Шкала оцінювання: національна та ЕСТ8
Рейтингова
Оцінка за
оцінка
Значення оцінки
стобальною
шкалою
А
90 -100
Відмінно - відмінний рівень знань (умінь) в межах
балів
обов’язкового матеріалу з. можливими незначними
недоліками
В
82 - 89
балів
Дуже добре - достатньо високий рівень знань (умінь) в межах
обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
С
Добре - в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною
75 - 81
кількістю помилок
балів
Б
69 - 74
Задовільно - посередній рівень знань (умінь) із значною
балів
кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або
професійної діяльності.
Е
Достатньо - мінімально можливий допустимий рівень знань
60 - 68
(умінь)
балів
FХ
35 - 59
Незадовільно з можливістю повторного складання
балів
- незадовільний рівень знань, з можливістю повторного
перескладання за умови належного самостійного
доопрацювання.
F
1 - 35
Незадовільно з обов’язковим повторними вивчення курсу
балів
- досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного
вивчення дисципліни.

V. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
I. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності
1) За джерелом інформації:
Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із
застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій, семінари, пояснення,
розповідь, бесіда.
Практичні: вправи, робота з статистичними пакетами.
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні,
дедуктивні, аналітичні, синтетичні.
3) За ступенем самостійності мислення:
репродуктивні, пошукові,
дослідницькі.
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом
викладача; самостійна робота аспірантів, колективна робота аспірантів,
виконання індивідуальних навчальних завдань.
II. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально пізнавальної діяльності: створення ситуації пізнавальної новизни; створення
ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо).
III. Інтерактивні методи навчання: дискусії; мозковий штурм, навчальні
кейси, дослідницькі проекти аспірантів.
VI. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ
-

опорні конспекти лекцій;
навчальні посібники;
робоча навчальна програма;
методичні матеріали з підготовки до семінарських і практичних занять;
засоби реалізації підсумкового контролю ;
технічні засоби й комп’ютерні технології;
новітні інформаційно-комунікативні технології.

VII. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Вибірковий та суцільний методи: порівняння, переваги. Основні поняття
вибіркового методу та їх визначення
Помилки репрезентативності: визначення, оцінювання
Взаємозв’язок між дослідницькою проблемою, метою і завданнями
дослідження та вибіркою.
Взаємозв’язок між генеральною сукупністю та об’єктом і предметом, між
об’єктом і предметом та вибіркою.
Взаємозв’язок між гіпотезами, поняттями і показниками, методом збору
інформації та вибіркою.
Обсяг вибірки: підходи до обчислення, оцінювання, мінімальні обсяги.
Помилка інтервального оцінювання та обсяг вибірки
Класифікація основних вибіркових методів. Принцип випадковості. Прості
ймовірнісні методи відбору: переваги і недоліки
Систематичний відбір: процедура, сфера застосування, алгоритм
Складні імовірнісні методи відбору: засоби формування, відбір на
останньому кроці
Багатоступінчата і комбінована вибірка: засоби формування, спільне і
відмінне, переваги і недоліки
Стратифікована вибірка: поняття страти, проблема кількості і способу їх
формування, розподіл обсягу вибірки, сфера застосування
Малі вибірки: сфера застосування, проблема, репрезентативності
Крос-культурні та міжнародні дослідження: проекти вибірок, проблеми
порівняння і репрезентативності
Репрезентативність як інтегральна характеристика. Оцінні помилки
репрезентативності:
їх інтерпретація, обчислення, контроль.
Конкретні та гіпотетичні генеральні сукупності. Преселекція. Зміщення
вибірки.
Проблема важкодоступних респондентів
Структура опису дослідження у наукових та публіцистичних працях. Опис
дослідження і надійність джерела інформації
Ремонтування вибірки: визначення, причини, обмеження, методи
Репрезентація соціально-демографічних ознак, проблема кореляції між
контрольними ознаками
Корекція даних зі збереженням / зміною обсягу вибірки, процедура
розрахунку для випадку однієї змінної
Корекція неоднорідності зібраних даних, процедура розрахунку
Корекція відповідей (які різко виділяються, пропущених, відсутніх).
Вибірки у якісних дослідженнях.
Вибірка екстремальних
випадків.
Вибірка інтенсивного відбору:
порівняльний аналіз.
Вибірка
максимальної варіації.
Вибірка гомогенного відбору:
порівняльний аналіз.

26. Вибірка типових випадків. Вибірка критично важливих випадків:
порівняльний аналіз.
27. Проблеми вибірки у лонгітюдному дослідженні. Ефект віку (або ефекти
розвитку). Ефект періоду (історичні ефекти). Ефект «когорти».
28. Вибірки у дослідженнях з формувальним експериментом. Реальні
навчальні групи як вибіркові сукупності.
29. Загрози валідності, пов’язані зі суб’єктною незалежною змінною.
30. Квазіексперементальні дослідження. Специфіка порівняльних досліджень у
соціальній та політичній психології.
31. Еквівалентність експериментальної та контрольних вибірок у
міжгруповому дослідженні.
32. Загрози нееквівалентності Процедури зниження нееквивалентності
вибірок.
33. Вибірки у розробці тренінгових (корекційних) програм.
34. Можливості та переваги онлайн досліджень. Недоліки та обмеження
онлайн досліджень
35. Вибірка з користувачів Інтернету та її нерепрезентативність щодо до
населення країни чи регіону.
36. Загрози репрезентативності в онлайн дослідженнях. Відсутність основи
вибірки. Проблема охоплення реальної генеральної сукупності.
37. Проблема самовідбору («невідповідей» чи відмови від участі) в онлайн
дослідженнях.
38. Можливості репрезентації соціальних груп та мережевих аудиторій в
онлайн дослідженнях.
39. Різновиди вибірок
для онлайн опитувань: необмежена, відібрана
(відсіяна), та спеціально завербована.
40. Вибірки, керовані респондентом. Вибірка за методом «снігової кулі».
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