
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Факультет соціології

Розробники):
Олійник О.В., к.с.н., доцент, доцент кафедри методології та методів соціологічних досліджень

Кафедра методології та методів соціологічних досліджень

року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Методи вимірювання соціальних показників

для студентів

галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

спеціальність 054 «Соціологія» ’

освітній рівень бакалавр

освітня програма «Соціологія»

вид ДИСЦИПЛІНИ вибіркова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Зав. кафедрі?'методології та методів соціологічних 
досліджені/

_______\~у________ (Сидоров М.В.-С.)
(пі.зпи?) ■ (прізвище та ініціали)

Протокол № X від «

Схвалено науково - методичною комісією, факультету соціології

Протокол від «

Голова науково-методичної комісії (Петреико-Лисак А.О.)
(прізвище та ініціали)

2019 р.

Форма навчання денна
Навчальний рік 2019/2020
Семестр . 7
Кількість кредитів ЕСТ8 4
Мова викладання, навчання
та оцінювання українська
Форма заключного контролю залік

Викладачі: доц. Олійник О.В.

Пролонговано: на 20^020 <̂я^> Др204£Р- 

на 20<2/^^ІРсТ^^Х<28104Л>.

КИЇВ-2019

2



1. Мста дисципліни - ознайомлення студентів з методологічними та гносеологічними 
основами побудови соціальних показників як інструменту вивчення соціальної реальності з 
метою подальшого використання результатів дослідження в практиці соціального управління.

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:

1. Успішне опанування дисциплін «Проектування соціологічного дослідження», «Методи 
аналізу соціологічних даних», «Інструментарій соціологічного опитування»

2. Знання теоретичних основ методології проведення соціологічних досліджень

3. Анотація навчальної дисципліни:

Дисципліна «Методи вимірювання соціальних показників» є дисципліною вільного вибору 
студентів у фаховій підготовці студентів за освітньою програмою “Соціологія’* (вибірковий 
блок «Прикладні соціологічні дослідження»). В рамках дисципліни основна увага приділяється 
методологічним та гносеологічним основам побудови соціальних показників як інструменту 
вивчення соціальної реальності з метою подальшого використання результатів дослідження в 
практиці соціального управління.

4. Завдання (навчальні цілі):
формування у студентів знань щодо сутності соціальних показників у соціології; 
розуміння методологічних та гносеологічних основ побудови індексів;
засвоєння основ побудови системи соціальних показників та побудови соціальних 
інтегральних індексів;
розвиток практичних здібностей студентів шодо використання соціальних показників та 
інтегральних індексів в практиці соціологічних досліджень.

Цс спрямовано на формування компетентностей:
Вміння використовувати сучасні технології проведення досліджень, збору та аналізу 
соціальних даних.(фкі9);
Вміння створювані нові та узагальнювати існуючі підходи збору іа аналізу соціальних 
даних (фк21).

навчання
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами

'-------—------Результати навчання дисципліни (код)
Програмні результати навчання (назва) ~—---------------------

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 4.1

Застосовувати логіку наукового пошуку при проведенні 
соціологічного дослідження та її викладення в програмі 
соціологічного дослідження (прн24)

+ + + + + +

7. Схема формування оцінки.

7.1 Форми оцінювання студентів:

- семестрове оцінювання студентів:
1. виконання завдань підчас практичного заняття РН 1.1, РН 1.2, РН 2.1, РН 2.2, РН 4.1 30/18 

балів
2. інтерпретація та операціоналізація понять дослідження, шкалування, шкалограмний аналіз РН 1.2, 

РН 2.1, РН 2.2, РН 3.1 50/30 балів
3. розробка, застосування і презентація індексу РН 1.2, РН 2.1, РН 2.2, РН 3.1 імум - 20/12 балів.

- підсумкове оцінювання - залік

7.2 Організація оцінювання:
1. виконання завдань під час практичного заняття: РН 1.1, РН 1.2, РН 2.1, РН 2.2, РН 4.1- 

впродовж усього семестру
2. інтерпретація та операціоналізація понять дослідження, шкалування, шкалограмний: РН 1.2, РН 

2.1, РН 2.2, РН 3.1 - після теми 4 «Одновимірне пі калювання. Оціночні та установочні 
шкали. Шкалограмний аналіз»;

3. розробка, застосування і презентація індексу РН 1.2. РН 2.1. РН 2.2, РН 3 - після теми 10 
«Поняття соціальної експертизи як методу інтегральних передбачень соціальної ситуації»

5. Pc 5 у. и, та і и нявчання за диснип. ііною:
Результат навчання

(1. знати: 2. вміти: 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність)

Форми (тя/або 
методи і технології) 

викладання і 
навчання

Методи 
оцімювання та .. • пироговий 

критерій 
оцінювання

Відсоток у 
йдсум новій 

ОЦІНЦІ 3. 
дисципліниКод Рсзул ьгат н а в чані і я

II Знання соціал ьної сутності, 
гносеологічних та методологічних основ 
побудови соціальних показників

Лекція, практичне, 
сам ості н 11 а робота

практичні завдання 15

1.2 Розуміння науково-теоретичних та 
соціально-практичних витоків побудови 
соціальних показників

Лекція, практичне, 
самостійна робота

практичні завдання 15

2.1 Вдосконалення навичок інтерпретації та 
операціоналізація основних понять 
дослідження, шкалування, здійснення та 
оцінка результату шкалограмного аналізу

Лекція, практичне, 
самостійна робота

практичні завдання зо

2.2 Опанування навичок конструювання 
соціальних показників та забезпечення 
якості вимірювання

Лекція, практичне, 
самостійна робота

виділення 
індикаторів, побудов: 
шкал вимірювання

20

3.1 Демонструвати вміння організовувати та 
забезпечувати підтримку комунікації в 
процесі виконання групових завдань

Лекція, практичне, 
робота в групах, 
презентація проекту

шкалування, розробка 
інтегральних 
показників в групах

10

4.1 Вміти інтерпретувати результати 
вимірювання соціальних показників, 
оціню ваті і я кість отр и м а но го рсзул ьтату.

Лекція, практичне, 
самостійна робота, 
презентація проекту

практичні завдання, 
підготовка 
презентації

10

7.3 Шкала г.і.ипіві,шості оцінок
Зараховано / Passed 60-100.
Ile зараховано / Fail 0-59
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8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій та практичних занять
Кількість годин

Номер та назва теми Лекції Ірактичні Самостійна
робота

Методи вимірювання соціальних показників

1 Поняття та сутність соціального показника як теоретичного 
конструкту 2 2 4

2 Методологічні проблеми побудови показників в 
соціологічному дослідженні 2 4 6

3
Операціоналізація понять як основа побудови соціальних 
показників. Латентно-структурний аналіз понять за 
Лазарсфельдом

2 2 6

4 Одновимірне шкалювання. Оціночні та установочні шкали. 
Шкалограмний аналіз 2 4 6

5 Метод парних порівнянь. Багатовимірне шкалювання 4 , 2 6

6 Традиційні критерії якості вимірювання. Статистичні 
показники надійності соціологічної інформації 2 4 6

7
Система соціальних показників. Методологічні проблеми 
побудови.системи соціальних показників у соціологічному 
дослідженні

4 . 4 8

8
Побудова соціальних індексів (на прикладі індексу 
задоволення життям та індексу соціального самопочуття) 2 4 6

9
Сучасні системи соціальних показників. Інтегральні 
показники соціальною розвитку країни. Соціальні індикатори 
розвитку

4 4 6

10 Поняття соціальної експертизи як методу інтегральних : ■
передбачень соціальної ситуації. 2 4 6

Разом . . 26 ■ 34 60
Загальний обсяг 72//гоА, в тому числі:
Лекцій — 26 год. . . ;
Практичні заняття - 34 год.
Самостійна робота- 60 год.

9. Рекомендовані джерела:
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Наука, 265 с.
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Перспективы, проблемы, методы / Под ред. Г.В. Осипова. Москва: «Прогресс», 134—149.
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политики, национальных отношений, общественного мнения и социальная психиатрия / 
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10. Сальнікова, С. А. (2010). Багаторівневе моделювання як аналітична стратегія вимірювання 
релігійності. Методологія, теорія і практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. 
Вин. 16, 222-229.

11. Сальнікова, С. . Тимчук, Т. (2017). Громадсько-політична активність населення 
європейських країн. Сог/їологгчн/сигуд/ї. № 1(10), 26-35.
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