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1. Мета дисципліни - ознайомити студентів зі структурою, функціями і змістом роботи 
соціологічної служби як науково-дослідної i/або комерційної організації, її ресурсного 
забезпечення.
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: студенти мають 
бути ознайомленими із програмою соціологічного дослідження, його основними етапами, а 
також комп’ютерними програмами, які уможливлюють підготовку презентаційних 
матеріалів.
3. Анотація навчальної дисципліни:
Дисципліна «Організація роботи соціологічної служби» є дисципліною вільного вибору 
студентів у фаховій підготовці студентів за освітньою програмою “Соціологія” (Вибір з 
блоку «Прикладні соціологічні дослідження»). Вивчення дисципліни спрямоване на 
отримання студентами знань щодо організаційної структури, функцій та ресурсного 
забезпечення соціологічних служб академічного i/або комерційного спрямування. Студенти 
матимуть змогу рольової участі в організації роботи соціологічної служби загалом та 
виконання конкретного соціологічного проекту зокрема.
4. Завдання (навчальні цілі):
• Ознайомити зі становленням і функціонування соціологічних служб різного рівня
• Розглянути організаційні структури соціологічних служб, їхнє ресурсне забезпечення
• Приділити увагу питанням іміджу організації, реклами, інформаційної безпеки та 

конфіденційності
• Розглянути кадрову політику соціологічних служб, зокрема питання кар’єри та лідерства, 

атестації кадрів, навчання тощо
• Навчити розмежуванню ролей щодо менеджменту організацій та менеджменту проектів
• Комунікувати проекти на рівнях замовник-виконавець, керівник-учасник, учасник-учасник 

тощо
Це спрямовано на формування компетентностей:

• Здатність самостійно планувати, організовувати та проводити соціологічне 
дослідження (СК05)

• Вміння використовувати сучасні технології проведення досліджень, збору та аналізу 
соціальних даних (СК12)

5. Результати навчання за дисципліною:
Результат навчання

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

Форми (та/або методи і 
технології) викладання і 

навчання

Методи та 
пороговий критерій 

оцінювання

Відсоток у 
підсумковій 

ОЦІНЦІ 3 
дисципліни

Код Результат навчання

1.1 Знати організаційну структуру 
соціологічних служб

Лекція, практичні заняття, 
самостійна робота, творчі 
завдання

Усна доповідь, 
групова дискусія, 
підготовка 
презентації

10

2.1 Здійснювати інформаційний 
супровід у роботі соціологічної 
служби

Лекція, практичні заняття, 
самостійна робота, творчі 
завдання

Усна доповідь, творчі 
завдання, практичні 
завдання*

15

2.2 Готувати проектну 
документацію

Лекція, практичні заняття, 
самостійна робота, творчі 
завдання, комплексний 
підсумковий проект

Усна доповідь, 
підготовка брифу, 
кошторису, практичні 
завдання*

15

3.1 Знати основи кадрового 
забезпечення проекту та 
переговорного процесу

Лекція, практичні заняття, 
самостійна робота, творчі 
завдання, комплексний 
підсумковий проект

Усна доповідь, 
групова дискусія, 
рольова гра, 
практичні завдання*

40

4.1 Управління проектами та 
людськими ресурсами, 
здійснювати рекламну 
кампанію соціологічної служби

Лекція, практичні заняття, 
самостійна робота, 
комплексний підсумковий 
проект

Усна доповідь, 
групова дискусія, 
групова робота, 
презентація,

20

І І ¡практичні завдання* |
* у т. ч. з використанням інформаційно-комунікаційних технологій

навчання
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами

-------—_____ ______ Результати навчання дисципліни (код) 
Програмні результати навчаніш(пазва) - ------------------------ 1.1 2.1 2.2 3.1 4.1

Ефективно виконувати різні ролі (зокрема організатора, комунікатора, 
критика, генератора ідей, виконавця тощо) у команді в процесі 
вирішення фахових задач (РН06)

+ + +

Вміти розробляти програму соціологічного дослідження (РН09) + +
Обгрунтовувати вибір методів і методик соціологічного дослідження 
для розв’язання актуальних соціальних проблем (РН16)

+ +

7. Схема формування оцінки.
7.1 Форми оцінювання студентів:

- семестрове оцінювання:
1. Робота на практичних заняттях (виступ на практичному занятті, участь в дискусіях, 

рольовій грі, РН1.1, РН2.1, РН2.2 - 20 балів /32 бали
2. Творчі завдання (есеї, схеми, бриф, кошторис, презентації тощо) РН1.1, РН2.1 - 4 

бали/ 8 балів (усього 8 творчих завдань кожне з яких оцінюється в 1 максимальний 
або 0,5 мінімальні бали)

3. Комплексний підсумковий проект (групова робота, одна, є обов’язковою), РН2.1, 
РН2.2, РН3.1, 4.1 - 12 балів/20 бали

- підсумкове оцінювання - іспит, РН1.1, РН2.1, РН2.2, РН3.1, РН4.1.

- умови допуску до підсумкового оцінювання:
Всі обов’язкові форми семестрового оцінювання мають бути складені з оцінкою, що є не 
меншою ніж 60% від максимальної оцінки для відповідної форми оцінювання. Таким 
чином сумарна оцінка за всіма формами семестрового оцінювання має бути не менше ніж 
36 балів (60% від максимальної оцінки у 60 балів). Для студентів, які набрали сумарно 
меншу кількість балів, ніж критично-розрахунковий мінімум - 36 балів, виконання 
творчих завдань і частини невиконаних раніше завдань для підготовки до практичних 
занять є обов’язковим для одержання допуску до іспиту.

7.2 Організація оцінювання:
1. Робота на практичних заняттях (виступ на практичному занятті, участь в дискусіях, 

рольовій грі) (теми 1-13) - впродовж семестру.
2. Творчі завдання (есеї - після Тем 1 і 7, схеми - після тем 2 і 12, бриф - після Теми 9, 

кошторис - після Теми 10, презентації - після тем 3 та 5) - виконується під час 
підготовки до практичних з тем 1,2,3,5,7,9,10,12.

3. Комплексний підсумковий проект (групова робота, одна, є обов’язковою) - 
виконується впродовж семестру і опанування тем 1-7 та має бути презентована на 
останньому практичному занятті за 1 тиждень до початку сесії.

7.3 Шкала відповідності оцінок
Відмінно / Excellent 90-100

Добре / Good 75-89
Задовільно / Satisfactory 60-74

Незадовільно / Fail 0-59



8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій та практичних занять

Номер та назва теми
Кількість годин

Лекційні 
заняття

Практичні
заняття

Самостійна 
робота

1. Соціологічна служба: науково-дослідна i/або комерційна організація
1. Напрямки роботи соціологічних служб 2 2 4
2. Організаційна структура соціологічної служби, її 
документальне і ресурсне забезпечення

2 2 4

3 Соціологічна служба в умовах конкуренції 2 2 4
4. Інформаційне забезпечення, імідж та безпека в 
роботі соціологічної служби

2 2 4

5. Створення соціологічної служби. Бізнес план. 
Назва та логотип компанії. Життєвий цикл компанії

2 2 4

6. Кадрова політика соціологічної служби 2 2 4
2. Проектна діяльність соціологічної служби

7. Створення стартапів. Пошук клієнтів 2 2 4
8. Особливості взаємодії із замовником. Ведення 
переговорів

2 4 4

9 Поняття брифу, його складові, вимоги до брифу 2 4 6
10 Складання кошторису та укладання договору 2 2 4
11 Підготовка та контроль польового етапу 2 2 4
12 Звітна документація соціологічних проектів 2 2 4
13. Оцінка якості соціологічного дослідження. 2 2 4
Комплексний підсумковий проект 2 8
Всього годин 26 32 62
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Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 
Лекцій - 26 год.
Практичні заняття - 32 год.
Самостійна робота - 62 год.
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