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Силабус навчальної дисципліни 

«СОЦІАЛЬНІ ІНДИКАТОРИ В ДОСЛІДЖЕННЯХ  

ОБРАЗУ ЖИТТЯ» 

Спеціальність: 054 Соціологія 

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити 

ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Соціологічні аспекти інституціональної практики здійснення людської 

діяльності 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Ознайомлення студентів зі знаннями щодо традицій 

виокремлення соціальних індикаторів у соціології, їх пізнавальних 

можливостей у поясненні соціально-культурних механізмів виникнення 

та підтримання певного образу життя, основних причин та наслідків 

інституціональних й особистісних обмежень діяльності людей. 

.  

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Набути навичок експертної роботи  стосовно діагностики, 

профілактики та регулювання соціальних проблем в контексті 

оцінювання якості життя різних соціальних верств в перебігу  

здійснення людської діяльності 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

розуміння теоретичних основ формування і розвитку основних 

напрямків і концепцій соціальних індикаторів; 

знання основних підходів до визначення поняття «соціальний 

ііндикатор» та суміжних до нього; 

уміння оперувати основними поняттями з теорій, присвячених 

соціальним індикатором; 

вдумливо та критично працювати з науковими першоджерелами на тему 

соціально-інституційної організації людського життя; 

здатність робити висновки щодо тенденцій розвитку соціальних 

індикаторів; 



 

 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

Особливості розуміння індикаторів у природничих та соціальних 

науках. Теоретичні уявлення про рівень життя, спосіб життя, якість 

життя, стиль життя, форма життя, стандарт життя, образ життя: спільне 

та відмінне. Філософський, економічний, медичний, екологічний, 

психологічний та соціологічний підходи до дослідження образу життя.. 

Загальні засади розробки світових, національних та вітчизняних 

методик вимірювання соціальних індикаторів. 

Макроекономічні показники.  

Показники демографічної ситуації. Показники охорони здоров’я та 

безпеки. Показники освіти. Показники зайнятості населення. Показники 

матеріальної забезпеченості населення. Показники рівня та структури 

особистого споживання. Показники житлових умов населення. 

Показники пенсійного забезпечення населення. Показники соціальної 

напруги.  

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна 

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані на першому (бакалаврському) рівні 

здобуття вищої освіти 

Пореквізити Знання з дисципліни «Соціальні індикатори в дослідженнях образу 

життя» можуть бути використані під час проходження переддипломної 

практики та написання магістерської роботи 



 

 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та 

репозитарію НТБ 

НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Бабенко С. С. Соціальні нерівності у міжнародному вимірі 

соціології: дебати та результати досліджень / С. С. Бабенко // 

Вісник Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, серія «Соціологія». – №1-2/2010. – С. 30-33. 

2. Федько О. А. Ціннісна природа здорового способу життя для 

особистості, нації та держави / О. А. Федько // Стратегічні 

пріоритети. – 2009. – № 4(13). – С. 83-88. 

3. Гавриленко І. М. Соціальний розвиток: навч. посібн. / І. М. 

Гавриленко, Ю.І. Яковенко, М. П. Недюха. – К.: 2015. – 484 с. 

4. Головаха Е. И. Интегральный индекс социального самочувствия 

(ИИСС): конструирование и применение социологического теста 

в массовых опросах / Е. И. Головаха, Н. В. Панина. – К.: Ин-т 

социологии НАН Украины, 1997. – 64 с. 

5. Мурадян О. С. Спосіб життя як система соціальної дії: спроба 

концептуалізації / О. С. Мурадян // Соціологічні студії. – 2012. – 

№ 1. – С. 81-87. 

6. Сапаєва Л. С. Соціальні показники та їхня трансформація на 

різних етапах суспільного розвитку / Л. С. Сапаєва // Вісник 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 

2013. – № 1045 – С. 153-157. 

7. Соціальні індикатори рівня життя населення: Статистичний 

збірник / За ред. Т. М. Грищук. – Тернопіль, 2015. – 124 с. 

Репозитарій НАУ: 
1. Яковенко Ю.І. Соціальні індикатори в дослідженнях образу 

життя. НМК. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/30682. 

2. Тащенко А.Ю. Культурні коди (частина 1). Аудіальна та 

візуальна репрезентація соціальних статусів (Розділ 2, Розділ 3). 

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/29213. 

3. Дорошенко Ю.О., Степанюк О.О. Критеріально-факторне 

оцінювання якості життя людини// Вісник державної академії 

житлово-комунального господарства. – 2009. – Вип. 2. – К.: 

ДАЖКГ. – С.10–30.. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/13408. 

4. Хомерікі О. А Якість освіти у фокусі соціологічного 

моделювання: аналіз основних підходів//Соціальні технології: 

актуальні проблеми теорії і практики: зб. наук. праць. – 

Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2014. – Вип. 64. – 

С. 189–197. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/19110. 

5. Тімашова В.М. Європейські вчені Нового та Новітнього часів про 

формоутворюючі ролі політичної сфери в контексті способів 

розвитку суспільного життя / В.М. Тімашова // Нова парадигма. – 

2012. – Вип. 110. – С. 83 – 89 (Серія «Філософія. Політологія. 

Соціологія»).. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/16405. 

6. Ягодзінський С.М. Образ жінки в житті та творчості А.П. Чехова 

// Проблема людини та міжособистісної комунікації в художній і 

епістолярній творчості А.П. Чехова (до 150-річчя від дня 

народження А.П. Чехова): Матеріали наукової конференції (м. 

Київ, 8 грудня 2010 р.) / За ред. Л.Г. Дротянко. – К.: НАУ, 2011. – 

С. 53-55. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/11810. 

Локація та 

матеріально-технічне 

забезпечення 

Ауд.. 605, корпус 8 НАУ, лабораторія кафедри соціології та політології 

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/30682
http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/29213
http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/13408
http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/19110
http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/16405
http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/11810


 

 

 

Семестровий 

контроль, 

екзаменаційна 

методика 

Диф. залік 

Кафедра Соціології та політології 

Факультет Лінгвістики та соціальних комунікацій 

Викладач(і) ЯКОВЕНКО ЮРІЙ ІВАНОВИЧ 
Посада: професор 

Науковий ступінь: доктор соціологічних наук 

Вчене звання: професор 

Почесне звання: Заслужений працівник освіти 

України 

 

Профайл викладача: 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=%20%20%20%20%201

2099 

Тел.:  (044) 406-7153 

E-mail: iakoven2018@nau.edu.ua 

Робоче місце: 8.707 

Оригінальність 

навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну Код класу Classroom: u4gbx5d 

 

 

 

 

 

 

сКод класу Classroom: n4ysjf7 

 

Код класу Classroom: n4ysjf7 
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