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Освітня програма 
Рівень 

вищої 

освіти 

Форма 

навчання 

Курс 

вивчення 

Семестр 

вивчення 

Кількість 

кредитів 

Освітньо-професійна програма підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня магістра на 

факультеті психології, політології та соці-

ології Національного університету «Одеська 

юридична академія» в галузі знань 05 «Соці-

альні та поведінкові науки» за спеціальністю 

054 «Соціологія». 

Другий 

(магіст

ерський

) рівень 

Денна 2 2 4/120 

 

 

Викладачі 

навчальної 

дисципліни 

Яковлева Лілія Іванівна 

к. політ. наук, доцент 

вул. Академічна, 2, к. 906 

контактний телефон +38(048)719-62-14  

електронна адреса: kafedrasociology@onua.edu.ua   

 

Короткий 

опис 

навчальної 

дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Електоральна соціологія» 

постають теоретичні та практичні напрацювання щодо аналізу та 

вивчення електорального процесу, електоральних практик у різних 

політичних системах та історичних умовах. 

Мета 

навчальної 

дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Електоральна соціологія» 

є  набуття здобувачем вищої освіти здатності застосовувати теоретичні 

напрацювання соціологічної науки до електоральних процесів, які 

відбуваються в сучасному суспільстві та вміння визначати особливості 

та закономірностей електоральної поведінки населення через призму 

виборчого процесу в Україні. 

Мова 

викладання 
Українська 

 

 
Навчальне 

навантаження 

Лекції, год. Практичні заняття, 

год. 

Самостійна 

робота, год. 

Обсяг, 

кредити 

ЄКТС 

Денна форма 30 30 60 4,0/120 

 

Результати навчання 



 
Символ 

ПРН 

 
Після успішного завершення цього модуля 

здобувач вищої освіти буде: 

 
Методи викладання 

і навчання 

Методи 

оцінювання 

досягнення 

ПРН 

1 

Здійснювати діагностику та інтерпретацію 

соціальних проблем українського суспільства 

та світової спільноти, причини їхнього 

виникнення та наслідки  

 

Лекції, семінари, 

самостійне навчання, 

кейс-метод 

Усна 

презентації, 

письмове 

узагальнення 

2 

Застосовувати наукові знання, соціологічні та 

статистичні методи, цифрові технології, 

спеціалізоване програмне забезпечення для 

розв’язування складних задач соціології та 

суміжних галузей знань 

 

Лекції, 

мультимедійні 

презентації, 

семінари, самостійне 

навчання 

Усна 

презентація 

3  

Здійснювати пошук, аналізувати та оцінювати 

необхідну інформацію в науковій літературі, 

банках даних та інших джерелах 

Лекції, семінари, 

самостійне навчання 

Індивідуальна робота 

під керівництвом 

викладача 

Усна 

презентація 

4 

Зрозуміло і недвозначно доносити знання, 

власні висновки та аргументацію з питань 

соціології та суміжних галузей знань до 

фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які 

навчаються 

 

Лекції, семінари, 

самостійне навчання 

Індивідуальна робота 

під керівництвом 

викладача 

Індивідуальне 

завдання 

 

Зміст навчання 

Тема за п/п Назва теми 

Посилан

ня на 

ПРН 

дисципл

іни 

Л/ПЗ/СР

З, год. 

(денна 

ф/н) 

Тема 1. Об’єкт, предмет і методи соціології права 
1-4 

2/2/5 

Тема 2. Історія та етапи розвитку електоральної соціології       1-4 

 
2//2/5 

Тема 3. 
Становлення та розвиток електоральної соціології в 

Україні 

1-4 

2/2/5 

Тема 4. Наукові візії електоральної соціології 1-4 2/2/5 

Тема 5. 
Вибори як предметна сфера електоральної соціології 

 

1-4 

2/2/5 

Тема 6. Електоральний простір: поняття та структура 1-4 2/2/5 

Тема 7. Електоральна поведінка та діяльність 1-4 2/2/5 



 

Список основної 

літератури 

1. Балакірєва О.М., Дмитрук Д.А. Електоральні настрої та 

електоральна поведінка виборців як прояв політичної суб’єктності. 

Український соціум. 2019. № 3 (70). С. 107–135. Режим доступу: 

https://ukr-socium.org.ua/wp-

content/uploads/2019/10/107_135_No370_2019_ukr.pdf 

2. Вишняк О. Електоральна соціологія: історія, теорії, методи. К.: Ін-т 

соціології НАНУ, 2000. 308 с. 

3. Вишняк О.І. Електоральна соціологія. Соціологія політики: 

Хрестоматія: У 2-х т. / Авт.-упоряд.: В.А.Полторак, О.В.Петров, 

А.В.Толстоухов / В.А.Полторак, О.В.Петров, А.В.Толстоухов. К.: Вид-

во Європейський університет, 2010. Т.ІІ; Ч.І. С. 39-66.  

4. Каретна О. О.  Електоральна соціологія : навч.-метод. рек. для студ. 

ф-ту психології, політології та соціології. НУ «ОЮА», рец. І. М. 

Милосердна.  Одеса : Фенікс, 2018.  35 с.  ( Навч.-метод. посібники )  

5. Кочубей Л. Проблеми дослідження електорального простору 

[Текст]. Політичний менеджмент.2005. № 2. C.108-117. 

6. Пилипенко В. Є. Спеціальні та галузеві соціології : навч. посіб / В. 

Є. Пилипенко, І. М. Попова, О. І. Вишняк. Київ: Фоліант, 2007. 451 с. 

 

Дотримання вимог 

академічної 

доброчесності 

Відповідно до Закону України “Про освіту” академічна доброчесність - це 

сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають 

керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та 

провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до 

результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. 

Дотримання академічної доброчесності передбачає: 

самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми 

потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і 

можливостей); 

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; 

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

Тема 8. Маркетинг виборів 1-4 2/2/5 

Тема 9. 
Електоральні соціологічні дослідження: сутність та 

проблеми організації 

1-4 
2/2/5 

Тема 10. Особливості вибірки у електоральних дослідженнях 1-4 2/2/5 

Тема 11. 
Організація базового дослідження передвиборчої 

ситуації 

1-4 
2/2/5 

Тема 12. Організація дослідження електоральної активності 1-4 2/2/5 

Тема 13. 
Організація спеціальних досліджень передвиборчої 

ситуації 

1-4 
2/4/5 

Тема 14. Виборчий екзіт-пол 1-4 2/2/5 

Тема 15. 
Етичний аспект електоральних соціологічних 

досліджень 

1-4 
2/2/5 

https://ukr-socium.org.ua/wp-content/uploads/2019/10/107_135_No370_2019_ukr.pdf
https://ukr-socium.org.ua/wp-content/uploads/2019/10/107_135_No370_2019_ukr.pdf


Основні засади дотримання академічної доброчесності в НУ “ОЮА” визначено у 

Положенні про дотримання академічної доброчесності в НУ "ОЮА" 

https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-

akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua 
 

 

Оцінювання 

Вид оцінювання % 

Поточний контроль, разом, у т.ч.: 50 

 доповіді та повідомлення на практичних заняттях 25 

 виконання письмових індивідуальних завдань, рефератів, 

контрольних робіт 
15 

 опитування на практичних заняттях 10 

Підсумковий контроль, разом, у т.ч.: 50 

 письмова компонента 25 

 усна компонента 25 

Шкала 
оцінювання 

Оцінка Бали Опис 

 
A 

90-100 Відмінно 

B 82-89 Добре 

 
C 

75-81 Добре 

 
D 

67-74 Задовільно 

 
E 

60-66 Задовільно (достатньо) 

Fx 
35-59 

Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

 
F 

 
1-34 

Незадовільно з обов’язковим повторним 

курсом 

 

 

 

 

 

 
Навчальне навантаження  
здобувача вищої освіти 

 

Види навантаження 
Середня кількість год. 

на кожен вид (денна 

форма) 

Кількість кредитів/год. 4,0/120 

Усього годин аудиторної роботи, у т.ч.: 60 

https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua


лекційні заняття, год. 30 

практичних заняттях, год. 30 

Усього годин самостійної роботи, у т.ч.: 60 

підготовка до аудиторних занять та контрольних заходів, год. 60 

Екзамен + 

 

 


