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Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень

Кількість кредитів – 4

Галузь знань
0301 “Соціальнополітичні науки”
Напрям підготовки
6.030101 “Соціологія”

Характеристика
навчальної дисципліни
денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Нормативна
Рік підготовки:
3-й
–

Індивідуальне
науково-дослідне
завдання
аналітична робота
Загальна кількість
годин – 120

Тижневих годин для
денної форми
навчання:
аудиторних – 4
самостійної роботи
студента – 3,5

Спеціальність
(професійне
спрямування): –

Семестр
–

6-й
Лекції

Освітньокваліфікаційний рівень:
бакалавр

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних
індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання – 1,14

32 год.
–
Практичні, семінарські
32 год.
–
Лабораторні
0 год.
–
Самостійна робота
56 год.
–
Індивідуальні завдання:
аналітична індивідуальна
робота
Вид контролю: залік
занять

до

самостійної

і
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета навчальної дисципліни – подати студентам узагальнений та
систематичний огляд основних понять вибіркового дослідження та методології і
методів вибіркового дослідження та сприяти формування в студентів вмінь та
навичок організації вибіркового дослідження.
Завдання навчальної дисципліни полягають в наступному:
 з’ясувати основні поняття та теоретичні основи проведення вибіркового
дослідження в соціології;
 розглянути основні методологічні та методичні аспекти організації
вибіркового дослідження;
 розкрити зміст основних типів вибіркового дослідження;
 розкрити зміст основних методів і технік проектування та реалізації
вибіркового дослідження;
 навчити студентів організації та проведення вибіркового дослідження;
 сприяти розвиткові соціологічної уяви в студентів, забезпечувати розвиток
аналітичного мислення, а також вмінь аналізувати емпіричні дані.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: основні поняття вибіркового методу, основні принципи організації
вибірки, основні типи вибірок, їхні переваги та недоліки.
вміти: розробити вибірку для соціологічного дослідження, розрахувати
необхідний об’єм вибіркової сукупності, розрахувати стандартну і граничну
помилки вибіркових оцінок.

6

3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Основні поняття та принципи вибіркового методу
Тема 1. Основні поняття та складові процесу формування вибіркової
сукупності
Вибіркове та суцільне обстеження. Двоїстість поняття “вибірка” в
соціологічних дослідженнях. Оцінка якості інформації, отриманої з допомогою
вибіркового дослідження. Основні складові процесу формування вибіркової
сукупності.
Тема 2. Вибіркові оцінки та їхні характеристики
Вибірковий розподіл. Вибіркові оцінки та їх властивості. Точкова та
інтервальна оцінка параметру. Стандартна та гранична помилки вибірки.
Тема 3-4. Одноступенева випадкова вибірка
Класифікація вибірок за основними видами відбору. Простий відбір:
основні вимоги до основи вибірки та техніка реалізації, способи формування
вибіркової сукупності у випадку простого відбору, розрахунок стандартної та
граничної помилок, розрахунок об’єму вибіркової сукупності.
Змістовий модуль 2. Основні види одноступеневих вибірок: імовірнісний та
спрямований відбір
Тема 5. Систематична вибірка
Основні вимоги до основи вибірки. Особливості техніки реалізації
систематичної вибірки. Математико-статистичне обґрунтування систематичної
вибірки. Розрахунок вибіркових оцінок у випадку систематичної вибірки.
Тема 6. Стратифікована вибірка
Основні поняття стратифікованої вибірки. Основні принципи та техніка
реалізації, принципи обчислення помилок вибірки та об’єму вибіркової
сукупності.
Тема 7. Гніздова вибірка
Основні поняття гніздового відбору. Основні принципи та техніка
реалізації. Принципи обчислення помилок вибірки та об’єму вибіркової
сукупності.
Змістовий модуль 3. Прикладні аспекти формування вибіркової сукупності
Тема 9. Багатоступенева вибірка
Причини реалізації багатоступеневої вибірки в соціологічних дослідженнях.
Основні принципи та прийоми реалізації багатоступеневої вибірки. Розрахунок
вибіркових оцінок та об’єму вибірки у випадку багатоступеневої вибірки.
Багатофазна вибірка. Дизайн-ефект в багатоступеневій вибірці.
Тема 10. Систематичні помилки у вибірці
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Види помилок у вибірковому дослідженні: теоретичні і фактичні,
систематичні і випадкові, репрезентативності та реєстрації. Систематичні
помилки вибірки: наслідки для досліджень та способи подолання. Вплив
досяжності респондентів на репрезентативність вибіркового дослідження. Вплив
інтерв’юера на результати вибіркового дослідження. Таблиці Кіша та специфіка їх
використання у вибіркових дослідженнях.
Тема 11. Вибірка для аналітичних досліджень
Вибірка для аналітичних досліджень. Вибірка для соціологічних досліджень
методом інтерв’ювання. Вибірка для соціологічних досліджень методом фокусгруп.
Тема 12. Вибірка документальних та візуальних джерел
Вибірка документальних джерел. Вибірка візуальних джерел.
Тема 13. Вибірка для якісних соціологічних досліджень (методом інтерв’ю
та фокус-груп)
Вибірка для якісних соціологічних досліджень (методом інтерв’ю та фокусгруп).
4. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових
Кількість годин
модулів і тем
Денна форма
Заочна форма
усього
у тому числі
усього
у тому числі
л п лаб інд с.р.
л п лаб інд с.р.
1
2
3 4 5
6
7
8
9 10 11 12 13
Модуль 1. Основні поняття та принципи вибіркового методу
Тема 1. Основні
поняття та складові
процесу
формування
вибіркової
сукупності
Тема 2. Вибіркові
оцінки та їхні
характеристики
Тема 3–4.
Одноступенева
випадкова вибірка
Разом за змістовим
модулем 1

8

2

2

–

–

4

–

–

–

–

–

–

8

4

4

–

–

–

–

–

–

–

–

–

12

4

4

–

–

4

–

–

–

–

–

–

28

10 10

–

–

8

–

–

–

–

–

–

Модуль 2. Основні види одноступеневих вибірок:
імовірнісний та спрямований відбір
Тема 5.
Систематична
вибірка
Тема 6.

8

2

2

–

–

4

–

–

–

–

–

–

13

4

4

–

–

5

–

–

–

–

–

–

8
Стратифікована
вибірка
Тема 7. Гніздова
вибірка
Тема 8.
Спрямований
відбір
Разом за змістовим
модулем 2

8

2

2

–

–

4

–

–

–

–

–

–

14

2

2

–

–

10

–

–

–

–

–

–

43

10 10

–

–

23

–

–

–

–

–

–

Модуль 3. Прикладні аспекти формування вибіркової сукупності
Тема 9.
Багатоступенева
вибірка
Тема 10.
Систематичні
помилки у вибірці
Тема 11. Вибірка
для аналітичних
досліджень
Тема 12. Вибірка
документальних та
візуальних джерел
Тема 13. Вибірка
для якісних
соціологічних
досліджень
(методом інтерв’ю
та фокус-груп)
Разом за змістовим
модулем 3

Усього годин
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

9

4

4

–

–

5

–

–

–

–

–

–

9

2

2

–

–

5

–

–

–

–

–

–

9

2

2

–

–

5

–

–

–

–

–

–

9

2

2

–

–

5

–

–

–

–

–

–

9

2

2

–

–

5

–

–

–

–

–

–

45

12 12

25

–

–

–

–

–

–

120

32 32

56

–

–

–

–

–

–

–

–

5. Теми семінарських занять
Назва теми
Основні поняття та складові процесу формування
вибіркової сукупності
Вибіркові оцінки та їхні характеристики
Одноступенева випадкова вибірка
Систематична вибірка
Стратифікована вибірка
Гніздова вибірка
Спрямований відбір
Багатоступенева вибірка
Систематичні помилки у вибірці
Вибірка для аналітичних досліджень
Вибірка документальних та візуальних джерел
Вибірка для якісних соціологічних досліджень (методом

Кількість
годин
2
4
4
2
4
2
2
4
2
2
2
2
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інтерв’ю та фокус-груп)
Разом

32

Семінарське заняття №1-2
Основні поняття та складові процесу формування вибіркової сукупності
План
1. Основні поняття вибірки.
2. Оцінка якості інформації, отриманої з допомогою вибіркового дослідження.
3. Основні складові процесу формування вибіркової сукупності.
4. Точкові та інтервальні оцінки.
Література
Основна
1. Паніна Н. Технологія соціологічного дослідження / Н.В. Паніна. – Київ :
Інститут соціології НАН України, 2007. – С. 87–119.
2. Паніотто В. Статистичний аналіз соціологічних даних / В.І. Паніотто,
В.С. Максименко, Н.М. Харченко. – Київ : Видавничий дім “КМ Академія”,
2004. – С. 186–195.
3. Рабочая книга социолога / Отв. ред. Г.В. Осипов. – 2-е изд., пер. и доп. –
Москва : Наука, 1983. – С. 200–214.
Додаткова
4. Ноэль Э. Массовые опросы: введение в методику демоскопии / Элизабет
Ноэль. – Москва : Прогресс, 1978.
5. Чурилов Н. Типология и проектирование выборочного социологического
исследования (история и современность) / Николай Чурилов. – Киев : Факт,
2008. – С. 11–15, 18–20.
Семінарське заняття №3-4
Од н о с ту пе не ва в и па д к о ва в иб і р ка
План
1. Класифікація вибірок.
2. Вибіркові оцінки та їхні властивості.
3. Способи формування вибіркової сукупності у випадку простого відбору.
Література
Основна
1. Паніна Н. Технологія соціологічного дослідження / Н.В. Паніна. – Київ :
Інститут соціології НАН України, 2007. – С. 87–119.
2. Паніотто В. Статистичний аналіз соціологічних даних / В.І. Паніотто,
В.С. Максименко, Н.М. Харченко. – Київ : Видавничий дім “КМ Академія”,
2004. – С. 186–195.
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3. Рабочая книга социолога / Отв. ред. Г.В. Осипов. – 2-е изд., пер. и доп. –
Москва : Наука, 1983. – С. 200–214.
Додаткова
4. Ноэль Э. Массовые опросы: введение в методику демоскопии / Элизабет
Ноэль. – Москва : Прогресс, 1978.
5. Чурилов Н. Типология и проектирование выборочного социологического
исследования (история и современность) / Николай Чурилов. – Киев : Факт,
2008. – С. 11–15, 18–20.
Семінарське заняття №5
С ис те м а т ич на ви б і р ка
План
1. Особливості техніки реалізації систематичної вибірки.
2. Порівняння з простим відбором: переваги та недоліки.
3. Розрахунок вибіркових оцінок у випадку систематичної вибірки.
Література
1. Кокрен У. Методы выборочного исследования / Уильям Кокрен. – Москва :
Статистика, 1976. – С. 225–226, 237–238.
2. Ноэль Э. Массовые опросы: введение в методику демоскопии / Элизабет
Ноэль. – Москва : Прогресс, 1978.
3. Рабочая книга социолога / Отв. ред. Г.В. Осипов. – 2-е изд., пер. и доп. –
Москва : Наука, 1983. – С. 214–216.
4. Чурилов Н. Типология и проектирование выборочного социологического
исследования (история и современность) / Николай Чурилов. – Киев : Факт,
2008. – С. 47–50.
5. Як провести соціологічне дослідження: методичні рекомендації / Під ред.
О.М. Балакірєвої та О.О. Яременка. – Київ : Державний інститут проблем сім’ї
та молоді, 2004. – С. 72–81.
Семінарське заняття №6
С т ра т и фі к о в а н а в и б і р ка
План
1. Основні поняття стратифікованої вибірки
2. Особливості техніки реалізації стратифікованої вибірки
3. Розрахунок вибіркових оцінок та об’єму вибіркової сукупності у випадку
стратифікованої вибірки
Література
Основна
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1. Рабочая книга социолога / Отв. ред. Г.В. Осипов. – 2-е изд., пер. и доп. –
Москва : Наука, 1983. – С. 214–216.
2. Чурилов Н. Типология и проектирование выборочного социологического
исследования (история и современность) / Николай Чурилов. – Киев : Факт,
2008. – С. 20–45.
Додаткова
3. Кокрен У. Методы выборочного исследования / Уильям Кокрен. – Москва :
Статистика, 1976. – С. 103–104; 122–126.
4. Шварц Г. Выборочный метод. Руководство по применению статистических
методов оценивания / Г. Шварц. – Москва : Статистика, 1978. – С. 136–140;
182–189.
Семінарське заняття №7
Г н із д о в а в и б і р ка
План
1. Основні поняття гніздової вибірки
2. Особливості техніки реалізації гніздової вибірки
3. Розрахунок вибіркових оцінок та об’єму вибіркової сукупності у випадку
гніздової вибірки
Література
Основна
1. Рабочая книга социолога / Отв. ред. Г.В. Осипов. – 2-е изд., пер. и доп. –
Москва : Наука, 1983. – С. 216–218.
2. Чурилов Н. Типология и проектирование выборочного социологического
исследования (история и современность) / Николай Чурилов. – Киев : Факт,
2008. – С. 45–47.
3. Паніна Н. Технологія соціологічного дослідження / Н.В. Паніна. – Київ :
Інститут соціології НАН України, 2007. – С. 120–121.
Додаткова
4. Кокрен У. Методы выборочного исследования / Уильям Кокрен. – Москва :
Статистика, 1976. – С. 78–82; 253–254.
5. Шварц Г. Выборочный метод. Руководство по применению статистических
методов оценивания / Г. Шварц. – Москва : Статистика, 1978. – С. 199–201.
Семінарське заняття №8
С п р ям о ва н и й в і дб і р
План
1. Метод основного масиву.
2. Типовий відбір.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Метод незв’язаних квот.
Метод зв’язаних квот.
Метод квот зі штучними обмеженнями.
Методи відбору «першого зустрічного» та «подібного до себе».
Поштові та пресові опитування.
Відбір методом «снігової кулі» та скринінгові дослідження.

Література
1. Паніна Н. Технологія соціологічного дослідження / Н.В. Паніна. – Київ :
Інститут соціології НАН України, 2007. – С. 128–134.
2. Рабочая книга социолога / Отв. ред. Г.В. Осипов. – 2-е изд., пер. и доп. –
Москва : Наука, 1983. – С. 214–216.
3. Чурилов Н. Типология и проектирование выборочного социологического
исследования (история и современность) / Николай Чурилов. – Киев : Факт,
2008. – С. 50–58.
Семінарське заняття №9
Ба га т о с ту пе не ва в иб ір к а
План
1. Причини реалізації багатоступеневої вибірки в соціологічних дослідженнях.
2. Основні принципи та прийоми реалізації багатоступеневої вибірки.
3. Розрахунок вибіркових оцінок та об’єму вибірки у випадку багатоступеневої
вибірки.
Література
1. Рабочая книга социолога / Отв. ред. Г.В. Осипов. – 2-е изд., пер. и доп. –
Москва : Наука, 1983. – С. 222–228.
2. Чурилов Н. Типология и проектирование выборочного социологического
исследования (история и современность) / Николай Чурилов. – Киев : Факт,
2008. – С. 212–222.
3. Шляпентох В. Репрезентативность информации в выборочных исследованиях /
В.Э. Шляпентох // Шляпентох В. Проблемы качества социологической
информации: достоверность, репрезентативность, прогностический потенциал.
– Москва : Центр социального прогнозирования, 2006. – С. 265–288.
Семінарське заняття №10
С ис те м а т ич ні п ом ил к и в иб і рк и
План
1. Класифікація помилок вибірки.
2. Проблема досяжності респондентів та помилка вибірки. Використання таблиць
Кіша при організації вибірки.
3. Вплив інтерв’юера на якість соціологічної інформації.
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Література
Основна
1. Рабочая книга социолога / Отв. ред. Г.В. Осипов. – 2-е изд., пер. и доп. –
Москва : Наука, 1983. – С. 202–204.
2. Чурилов Н. Типология и проектирование выборочного социологического
исследования (история и современность) / Николай Чурилов. – Киев : Факт,
2008. – С. 201–212; 235–267.
3. Шляпентох В. Репрезентативность информации в выборочных исследованиях /
В.Э. Шляпентох // Шляпентох В. Проблемы качества социологической
информации: достоверность, репрезентативность, прогностический потенциал.
– Москва : Центр социального прогнозирования, 2006. – С. 210–230; 331–349.
4. Ядов В. Стратегия социологического исследования / В.А. Ядов. – Москва :
Омега-Л, 2007. – С. 485–486; 489–490.
Додаткова
5. Брик Т. О чем молчат социологи. Какие данные массовых опросов мы
анализируем? / Тимофей Брик // Социология: теория, методы, маркетинг. –
2009. – № 3. – С. 207–212.
6. Мищенко М. Исследование влияния интервьюера на ответы респондента:
результаты методического эксперимента / Михаил Мищенко // Социология:
теория, методы, маркетинг. – 2004. – № 1. – С. 129–135.
Семінарське заняття №11
В иб і рк а д о к у м е н та л ь н и х т а в із у а л ь н и х дж е ре л
План
1. Специфіка аналізу документів в соціологічних дослідженнях.
2. Організація вибірки документів.
3. Організація вибірки при спостереженні.
Література
Основна
1. Рабочая книга социолога / Отв. ред. Г.В. Осипов. – 2-е изд., пер. и доп. –
Москва : Наука, 1983. – С. 300–302.
2. Костенко Н. Моніторинг медіа: випадок політичної реклами / Наталія
Костенко, Сергій Макеєв // Культура–суспільство–особистість / За ред.
Л. Скокової. – Київ : Інститут соціології НАН України, 2006. – С. 202–242.
3. Чурилов Н. Типология и проектирование выборочного социологического
исследования (история и современность) / Николай Чурилов. – Киев : Факт,
2008. – С. 280–292.
4. Шляпентох В. Репрезентативность информации в выборочных исследованиях /
В.Э. Шляпентох // Шляпентох В. Проблемы качества социологической
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информации: достоверность, репрезентативность, прогностический потенциал.
– Москва : Центр социального прогнозирования, 2006. – С. 318–325.
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

8. Самостійна робота
Назва теми
Основні поняття та складові процесу формування
вибіркової сукупності
Одноступенева випадкова вибірка
Систематична вибірка
Стратифікована вибірка
Гніздова вибірка
Спрямований відбір
Багатоступенева вибірка
Систематичні помилки у вибірці
Вибірка для аналітичних досліджень
Вибірка документальних та візуальних джерел
Вибірка для якісних соціологічних досліджень (методом
інтерв’ю та фокус-груп)
Разом

Кількість
годин
4
4
4
5
4
10
5
5
5
5
5

56

9. Індивідуальні завдання
Протягом семестру студент/ка повинен/на розробити проект вибірки для
соціологічного дослідження опитування громадської думки.
10. Методи навчання
Лекції з використанням презентацій PowerPoint, семінарські заняття у формі
дискусій; обговорення текстів і наукових повідомлень.
11. Методи контролю
Поточний контроль: оцінювання усних відповідей, , розв’язування
практичних завдань.
Підсумковий контроль (залік). Залік проходить в письмовій формі, шляхом
вирішення завдань трьох типів: тестових запитань, практичних завдань щодо
формування вибіркової сукупності в конкретній дослідницькій ситуації, описових
запитань щодо теоретичних та методологічних основ вибіркового дослідження та
різних його видів.
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Питання на залік
з предмету
“Організація та методи вибіркового дослідження (частина 1)”
Поняття вибірки та вибіркового дослідження в соціології.
Основні складові процесу формування вибіркової сукупності.
Вибірковий розподіл. Вибіркові оцінки та їх властивості.
Точкова та інтервальна оцінка параметру. Стандартна та гранична помилки
вибірки.
5. Класифікація вибірок за основними видами відбору.
6. Простий відбір: основні вимоги до основи вибірки та техніка реалізації.
7. Простий відбір: розрахунок стандартної та граничної помилок.
8. Простий відбір: розрахунок об’єму вибіркової сукупності.
9. Систематичний відбір: основні вимоги до основи вибірки та техніка реалізації.
10. Стратифікований відбір: основні принципи та техніка реалізації.
11. Стратифікований відбір: принципи обчислення помилок вибірки та об’єму
вибіркової сукупності.
12. Гніздовий відбір: основні принципи та техніка реалізації.
13. Гніздовий відбір: принципи обчислення помилок вибірки та об’єму вибіркової
сукупності.
14. Квотний відбір: техніка реалізації, переваги та недоліки.
15. Метод основного масиву та типовий відбір.
16. Стихійна вибірка, її різновиди, переваги та недоліки застосування.
17. Багатоступенева вибірка: основні принципи організації.
18. Обчислення помилки у багатоступеневій вибірці.
19. Дизайн-ефект в багатоступеневій вибірці.
20. Види помилок у вибірковому дослідженні: теоретичні і фактичні, систематичні
і випадкові, репрезентативності та реєстрації.
21. Систематичні помилки вибірки: наслідки для досліджень та способи
подолання.
22. Вплив досяжності респондентів на репрезентативність вибіркового
дослідження.
23. Вплив інтерв’юера на результати вибіркового дослідження.
24. Таблиці Кіша та специфіка їх використання у вибіркових дослідженнях.
25. Вибірка для аналітичних досліджень.
26. Вибірка документальних джерел.
27. Вибірка візуальних джерел.
28. Вибірка для соціологічних досліджень методом інтерв’ювання.
29. Вибірка для соціологічних досліджень методом фокус-груп.
1.
2.
3.
4.
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Т1
10

12. Розподіл балів, які отримують студенти
Поточне тестування та самостійна робота*
Залі
ЗМ1
ЗМ2
ЗМ3
к
Т2 Т3-4 Т1 Т2 Т3 Т4 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5
10
10
10 10 10 10 5 5 5 5 10 100

Сума
100

* Розподіл балів за темами є відносним, оскільки не передбачається відповіді студентів на всіх семінарських заняттях, а тому подані
числа є усередненим показником по кожній темі

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі види
навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

90 – 100
81-89
71-80
61-70
51-60

А
В
С
D
Е

відмінно

35-50

FX

0-34

F

добре
задовільно
незадовільно з можливістю
повторного складання
незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням дисципліни

13. Методичне забезпечення
Опорні конспекти лекцій, хрестоматія текстів (електронна версія), підручники:
1. Паніна Н. Технологія соціологічного дослідження. – Київ : Інститут соціології
НАН України, 2007.
2. Рабочая книга социология / Под ред. Г.В. Осипова. – Москва : “Наука”, 1983.
3. Як провести соціологічне дослідження: методичні рекомендації / Під ред.
О.М. Балакірєвої та О.О. Яременка. – Київ : Державний інститут проблем сім’ї
та молоді, 2004.

1.
2.
3.
4.

14. Рекомендована література
Базова
Паніна Н. Технологія соціологічного дослідження. – Київ : Інститут соціології
НАН України, 2007.
Паніотто В., Максименко В. Статистичний аналіз соціологічних даних. – Київ
: Видавн.дім “КМ Академія”, 2004.
Рабочая книга социология / Под ред. Г.В. Осипова. – Москва : “Наука”, 1983.
Як провести соціологічне дослідження: методичні рекомендації / Під ред.
О.М. Балакірєвої та О.О. Яременка. – Київ : Державний інститут проблем сім’ї
та молоді, 2004.

Допоміжна
1. Добреньков В., Кравченко А. Методи социологического исследования. –
Москва : “ИНРА-М”, 2006.
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2. Кокрен У. Методы выборочного исследования / Уильям Кокрен. – Москва :
Статистика, 1976.
3. Ноэль Э. Массовые опросы: введение в методику демоскопии / Элизабет
Ноэль. – Москва : Прогресс, 1978.
4. Чурилов Н. Типология и проектирование выборочного социологического
исследования (история и современность) / Николай Чурилов. – Киев : Факт,
2008.
5. Шварц Г. Выборочный метод. Руководство по применению статистических
методов оценивания / Г. Шварц. – Москва : Статистика, 1978.
6. Шляпентох В. Репрезентативность информации в выборочных исследованиях /
В.Э. Шляпентох // Шляпентох В. Проблемы качества социологической
информации: достоверность, репрезентативность, прогностический потенциал.
– Москва : Центр социального прогнозирования, 2006.
7. Ядов В. Стратегия социологического исследования / В.А. Ядов. – Москва :
Омега-Л, 2007.
15. Інформаційні ресурси
1. Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка
(вул. Драгоманова, 5; вул. Драгоманова, 17);
2. Львівська національна наукова бібліотека імені В.Стефаника (вул.
В. Стефаника, 2; вул. П. Ковжуна, 5)
3. Інтернет-ресурси:
 www.soc.lib.ru
 www.ji-magazine.lviv.ua
 www.gumer.info

