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Програма атестаційного екзамену є нормативним документом для контролю 

знань випускників, які претендують на отримання диплому бакалавра з соціології 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Програма складається з 

питань за базовими дисциплінами, які вивчалися протягом чотирьох років навчання, 

рекомендованої літератури, а також критеріїв оцінювання. 

Методологія та організація соціологічного дослідження. Поняття про 

методологію теорію, метод, техніку, процедуру й методику в соціологічному 

дослідженні. Кількісні та якісні підходи до дослідження соціальної реальності. Види 

соціологічних досліджень. Програма соціологічного дослідження її призначення в 

проведенні соціологічного дослідження, структура й основні функції. Проблема 

соціологічного виміру й можливі підходи до її рішення. Основні типології шкал. 

Шкалювання. Вибірковий метод. Репрезентативність вибіркової сукупності, її основні 

критерії й способи контролю. Основні види погрішностей при використанні 

вибіркового методу: випадкові й систематичні. Причини виникнення помилок 

вибірки й способи зниження їхнього рівня. Вимоги до визначення обсягу вибіркової 

сукупності. Контроль і ремонт вибіркової сукупності. Методи корекції вибірки. 

Основні види імовірнісної вибірки. Систематичний відбір при проектуванні 

імовірнісних вибірок. Стратифікована (районована) вибірка. Кластерна вибірка. 

Прості й складні схеми формування вибіркової сукупності. Багатоступінчаста вибірка. 

Побудова територіальної вибірки. Сполучення стратифікованої вибірки й кластерного 

підходу. Маршрутний метод. Квотна вибірка. Метод основного масиву. Цільовий 

відбір. Метод «снігової кулі». Основні етапи організації соціологічного дослідження. 

Структура соціологічного дослідження, підготовка й організація його проведення. 

Пілотажне дослідження при підготовці соціологічного дослідження. Проведення 

польових робіт. Види контролю якості збору даних. Організаційно-економічні аспекти 

проведення соціологічного дослідження. Принципи роботи з інтерв'юерами. 

Написання звіту і його презентація. Дослідницька етика. 

Методи збору соціологічної інформації. 

Різновиди методів збору даних: опитування, спостереження, аналіз документів. 

Вибір методу збору даних в залежності від стратегії дослідження (кількісна, якісна). 

Вибір методу збору даних в залежності від дизайну дослідження (експеримент, крос- 

секційний, лонгітюдний, кейс-стаді, порівняльний). Критерії якості даних: надійність, 

валідність (зовнішня, внутрішня, конструктна, екологічна). 

Поняття вимірювання в соціології. Етапи вимірювання: створення теоретичної 

моделі досліджуваного явища, концептуалізація понять дослідження, відбір 

емпіричних індикаторів (операціоналізація та побудова моделей вимірювання), 

побудова вимірювальних шкал та формулювання питань інтерв'ю / анкети. Поняття 

вимірювальної шкали. Рівні вимірювання та типи шкал. 

Метод опитування як джерело соціологічних даних. Кількісні та якісні 

опитування. Класифікації опитувальних методів за кількістю респондентів та за 

рівнем компетентності респондентів. Визначення соціологічного інтерв'ю та анкетних 

опитувань; відмінності між цими методами опитування. Різновиди інтерв'ю: за 

ступенем формалізації, за ситуацією проведення, персональні (F2F) та групові 

інтерв'ю. Особливості комунікативної взаємодії інтерв'юера і респондента: «ефект 

інтерв'юера», «ефект респондента». Різновиди анкетування: очне (раздаточне) і 



заочне (пресові опитування, поштові опитування, інтернет-опитування). Поняття 

інтернет-опитування, онлайн-опитування, веб-опитування. 

Питання як елементарний технічний інструмент опитування. Структура 

питання: формулювання та область пошуку відповіді. Традиційні питання і питання- 

індикатори. Формат питань: відкриті, закриті та напівзакриті. Різновиди закритих 

питань (дихотомічні та поліваріантні, альтернативні та питання-меню тощо). Зв'язок 

закритих питань різних типів з рівнями вимірювання. Особливості застосування 

відкритих та закритих питань. Різновиди питань інтерв'ю / анкети: різні синтаксичні 

форми (запитання, твердження), використання графічних елементів (зображень та 

схем), питання за ступенями складності, особисті та безособові питання, прямі та 

непрямі питання, проективні питання. Табличні питання. Нейтральні та сенситивні 

питання. Різні техніки стимулювання щирості в сенситивних питаннях. Питання зі 

спеціальними функціями: питання-фільтри, контрольні питання (шкали брехні, 

питання-пастки) тощо. Основні вимоги до формулювання питань інтерв'ю / анкети. 

Основні вимоги до списку варіантів відповіді (альтернатив) та шкал. 

Структура анкети / бланка інтерв'ю. Вітання респондентові: призначення та 

обов'язкові пункти. Соціально-демографічний блок (паспортичка): призначення, склад, 

особливості розташування в анкеті. Композиція простих та складних питань. 

Композиційне розташування загальних та часних питань. Основні вимоги до дизайну 

опитувального листа. 

Призначення й застосування методу фокусованих групових інтерв'ю в 

соціологічних, маркетингових, політологічних дослідженнях. Проведення фокус- 

групи: умови (фокус-групове приміщення), тривалість фокус-груп тощо. Організація 

фокус-групи: ролі в дослідницькій команді. Проведення серії фокус-груп: визначення 

числа фокус-груп у серії. Методи відбору (рекрутингу) учасників фокус-груп. Вимоги 

до складу учасників фокус-груп. Ознаки для сегрегації учасників. Вимоги щодо статі 

й віку учасників. Кількість учасників фокус-групи. Гайд фокус-групи: призначення, 

робота модератора з гайдом під час фокус-групи. Структура гайду. Особливості та 

вимоги до питань гайду. Вимоги до роботи модератора фокус-групи, стилі роботи 

модератора. Техніки корекції групової дискусії. Критерії перевірки якості фокус- 

групи. 

Царина застосування методу соціологічного спостереження. Пряме й непряме 

спостереження. Включене та зовнішнє спостереження. Відкрите й приховане 

спостереження. Структуроване й неструктуроване спостереження. Спостереження 

лабораторне, польове або спровоковане у звичайних умовах. Систематичні та 

несистематичні спостереження. Використання фото-, відео-, аудіо- техніки для 

спостереження. 

Сфера застосування   методу   аналіза   документів   у   соціології.   Поняття  

«документ» у соціології. Різновиди документів. Види дослідження документів: 

неформалізоване (традиційне, якісне) і формалізоване (кількісне). Критерії 

доцільності застосування кількісного аналізу документів. Види традиційного аналізу 

документів: зовнішній і внутрішній аналіз. Проблема достовірності документальної 

інформації. Метод контент-аналізу: сутність та завдання методу, область 

застосування. Етапи проведення контант-аналізу. Операціоналізація понять 

дослідження в контент-аналізі: виділення категорій аналізу, визначення одиниць 



аналізу (смислових одиниць) та одиниць рахунку, складання класифікатора контент- 

аналізу. Процес кодування, заповнення протоколів (бланків) контент-аналізу, робота 

кодувальника. 

Експеримент як метод і дизайн дослідження. Можливості та обмеження 

експериментального методу в соціології. Типи змінних в експерименті: незалежні змінні 

(експериментальні фактори), залежні змінні, позаекспериментальні змінні.  

Різновиди соціальних експериментів: реальні (натуральні) та уявні, наукові й 

прикладні, проектні й ретроспективні, однофакторні й багатофакторні, контрольовані 

й неконтрольовані, лабораторні та польові. Паралельний і послідовний експерименти. 

Плани експериментів: «до-після» без контрольної групи, «до-після» з контрольною 

групою, «тільки після» з контрольною групою, «нібито до-після» з контрольною 

групою. Методи вирівнювання складу контрольної та експериментальної груп. 

Методи аналізу соціологічної інформації. Поняття «соціологічна 

інформація», різновиди соціологічної інформації. Первинна та вторинна соціологічна 

інформація. Соціологічна інформація та соціологічні дані. Методологічні принципи 

аналізу соціологічних даних. Логіка та основні етапи аналізу соціологічних даних. 

Статистичні методи аналізу даних та задачі, що розв'язуються з їх застосуванням. 

Якісні та кількісні методи аналізу даних. Поняття розподілу ознаки. Аналіз 

одновимірних та двовимірних розподілів як базові процедури аналізу даних. Засоби 

аналізу одномірних розподілів. Критерій Хі-квадрат. Кореляційний аналіз та аналіз 

двовимірних розподілів. Довірчій інтервал: сутність та приклади застосування 

довірчих інтервалів в соціологічному дослідженні. Перевірка статистичних гіпотез як 

засіб перевірки робочих гіпотез соціолога. Аналіз розбіжностей: сутність та 

застосування в соціологічних дослідженнях. Факторний аналіз: сутність факторного 

аналізу; різновиди факторного аналізу; задачі, що розв'язуються із застосуванням 

факторного аналізу. Кластерний аналіз: сутність кластерного аналізу; різновиди 

кластерного аналізу; задачі, що розв'язуються за допомогою кластерного аналізу. 

Регресійний аналіз: сутність регресійного аналізу; різновиди регресійного аналізу; 

задачі, що розв'язуються за допомогою регресійного аналізу. Засоби та особливості 

візуалізації результатів соціологічного дослідження. 

Методи комп'ютерної обробки соціологічної інформації (SPSS). Роль 

сучасних інформаційних технологій в обробці й аналізі соціологічної інформації. 

Планування обробки даних соціологічного дослідження: 1) вибір комп'ютерної 

програми; 2) визначення методів аналізу даних. Етапи обробки даних соціологічного 

дослідження. Специфіка представлення, зберігання й обробки даних у пакеті SPSS. 

Особливості розрахунку одновимірних розподілів у пакеті SPSS. Особливості 

розрахунку двовимірних розподілів у пакеті SPSS. Фільтри: поняття фільтра та 

необхідність побудови фільтрів при аналізі емпіричних даних. Особливості обробки в 

пакеті SPSS даних, що виміряні за допомогою номінальної шкали з сумісними 

альтернативами. Обчислення статистичної значущості розходжень в пакеті SPSS. 

Розрахунок довірчих інтервалів в пакеті SPSS. Реалізація факторного, кластерного та 

регресійного аналізу в пакеті SPSS. 
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Л, 2007. 
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3. Аверьянов Л.Я. Контент-анализ. — М.: КноРус, 2007. 

4. Белановский С.А. Метод фокус-групп. М.: "Магистр", 1996. 
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Методи аналізу соціологічної інформації 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 
Завдання складається з 65 тестових питань, які розрізняються рівнем складності: 

 40 питань мають перший рівень складності, за кожну правильну відповідь 

нараховується 1 бал. Питання цього рівня переважно фактологічні, тобто 

виявляють знання певних фактів стосовно методології та історії емпіричних 

досліджень, методів збору, аналізу і комп’ютерної обробки даних. 

 15 питань мають другий рівень складності, за кожну правильну відповідь 

нараховується 2 бали. Питання цього рівня є аналітичними, тобто правильна 

відповідь має бути обрана із запропонованих на основі аналізу даних, ситуації. 

 10 питань мають третій рівень складності, за кожну правильну відповідь 

нараховується 3 бали. Питання цього рівня є також аналітичними, але, крім 

аналізу запропонованої ситуації, для правильної відповіді потрібні певні 

розрахунки — використання формул, даних розрахунків комп’ютерних 

програм тощо. 

Максимальна кількість балів становить 100 та розподіляється наступним чином: 

 40 балів за тестові завдання першого рівня складності; 

 30 балів за тестові завдання другого рівня складності; 

 30 балів за тестові завдання третього рівня складності. 

 

 

 

 

 


