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Силабус навчальної дисципліни 

«ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СОЦІОЛОГІЧНИХ СЛУЖБ» 

Спеціальність: 054. Соціологія 

Галузь знань: 05. Соціальні та поведінкові науки 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість 

годин 

3 кредити/ 90 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Соціологічна служба як організація. Види соціологічних служб. 

Напрямки діяльності соціологічної служби. Структура 

соціологічної служби. Функції підрозділів соціологічної служби. 

Імідж соціологічної служби. Інформаційна безпека в роботі 

соціологічної служби. 

Створення бізнес-плану соціологічної служби. Основні 

соціологічні служби України. КМІС, Український інститут 

соціальних досліджень імені Олександра Яременка, Фонд 

Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва SOCIS, TNS, GFK, 

UMG тощо. 

Організаційна структура соціологічної служби. Оформлення 

документації, що супроводжує дослідження. Пакет ділових 

документів на проведення соціологічного дослідження. Бріф 

замовлення соціологічного дослідження (коротке письмове 

викладення справи із залученням фактів; резюме).  
 

 

 

 

 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на засвоєння студентами структури та функцій 

соціологічної служби, сформованих у дисциплінарних межах 

соціогуманітарних дисциплін. 

 



 

 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- вміти системно розглядати соціологічну службу як 

юридичну особу, що здійснює комерційну діяльність в умовах 

конкурентного середовища; 

-  вміти вести переговори з замовником; 

- працювати з документами соціологічного дослідження; 

- відбирати та готувати інтерв’юерів; 

- здійснювати аналітичну, дослідницьку та пошукову 

діяльність; 

- підготувати підсумкові документи та звіт соціологічного 

дослідження. 
 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

вміннями (компетентності) 

- розуміти процес створення та діяльності соціологічної 

служби, як відділу у складі компанії та як окремої юридичної 

особи; 

- знати структуру та функції соціологічної служби; 

- вміти розкривати питання існування соціологічної служби в 

умовах конкурентного середовища та ринком соціологічних служб 

України; 

- розкрити поняття іміджу соціологічної служби та її 

рекламної діяльності; 

- вміти вирішувати проблеми, що виникають у процесі роботи 

соціологічної служби, при організації та проведенні емпіричних 

соціологічних досліджень, а також проаналізувати шляхи 

подолання цих проблем. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Організаційні моделі соціологічної служби. 

Соціологічна служба в умовах конкуренції. 

Створення соціологічної служби. Напрямки діяльності 

соціологічної служби. Організація та проведення дослідження. 

Оформлення документації соціологічного дослідження. Оцінка 

якості соціологічного дослідження 

Види занять:лекції, практичні заняття. 

Методи навчання: навчальна дискусія, робота з вирішенням 

задач, робота в малих групах, метод мозкового штурму, метод 

конкретної ситуації, тестування, підготовка та представлення 

презентацій. 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна. 

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

рівні вищої освіти 



 

 

 

 

Фото 

 

Пореквізити Знання з соціології можуть бути використані при аналізі структури 

та функцій соціологічної служби; формування навичок створення 

соціологічної служби та функціонування її в умовах конкуренції, а 

також вивчення напрямків діяльності соціологічної служби. 

 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію  

НТБ НАУ 

https://er.nau.edu.ua/simple-

search?query=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0

%BB%D1%8C 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік, тестування 

Кафедра Соціології та політології 

Факультет Лінгвістики та соціальних комунікацій 

Викладач(і) Стригуль Марина Василівна 

                                      Посада: доцент 

                                      Науковий ступінь: кандидат соціологічних          

наук 

                                      Вчене звання: доцент 

                                      Профайл викладача: 
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=%20%20%20%20%2011

782 

                                     Тел.: (044) 406-7153 

                                     E-mail: maryna.stryhul@npp.nau.edu.ua 

 

                                    Робоче місце: 8.707 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну Google Classroom код доступу  – 4yci3v3 
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