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Положення про навчальну лабораторію  

«Клуб соціологічних досліджень» 
 

1.Загальні положення 

 

1.1. Навчальна лабораторія «Клуб соціологічних досліджень» є підрозділом 

Західнодонбаського інституту МАУП, який здійснює практичну підготовку студентів з 

організації і проведення соціологічних досліджень, проводить соціологічні дослідження 

на замовлення структурних підрозділів інституту та суб’єктів господарювання, які є 

партнерами інституту в забезпеченні якості професійної підготовки майбутніх фахівців.     

1.2. Навчальна лабораторія «Клуб соціологічних досліджень» створена з метою залучення 

на добровільних засадах студентів інституту різних спеціальностей, за якими 

здійснюється професійна підготовка майбутніх фахівців, для формування фахових 

компетентностей щодо проведення соціологічних досліджень. 

1.4. Навчальна лабораторія у своїй діяльності керується нормативними 

документами органів управління освітою, цим Положенням, навчальними планами і 

програмами, наказами директора, рішеннями Вченої ради  інституту, розпорядженнями 

директора інституту. 

 

2. Завдання навчальної лабораторії 

 

Конкретизація мети створення Клубу соціологічних досліджень реалізується у 

завданнях  діяльності навчальної лабораторії: 

2.1. Підвищення якості професійної підготовки фахівців соціально-економічного 

профілю, майбутніх управлінців, юристів у сфері організації соціологічних досліджень та 

використання отриманих результатів у професійній діяльності. 

2.2. Розробка,  апробація та впровадження в практику роботи інструментарію 

прикладних соціологічних досліджень. Надання методичної допомоги з питань 

проведення конкретних соціологічних досліджень. 

2.3. Соціологічний супровід впровадження інноваційної діяльності в інституті з 

питань менеджменту якості освітніх послуг. 

 2.4. У співпраці з Громадською організацією «Громада. Команда. Людина.» 

організація і проведення соціологічних досліджень на замовлення організацій, 

підприємств, місцевих громад, громадських організацій, політичних партій, підприємців 

тощо. 

2.5. Сприяння пропаганді соціологічних знань серед різних верств населення через 

публічність інформації, достовірність та об’єктивність. Формування соціологічної 

культури мешканців регіону. 

2.6. Вдосконалення інформаційних ресурсів навчальної лабораторії та оновлення її 

технічного  оснащення 

2.7. Проведення передбачених чинними законодавчими і нормативними актами 

інструктажів з охорони праці. 



 

3. Структура і управління 

 

3.1. Навчальну лабораторію «Клуб соціологічних досліджень» очолює завідувач, 

який призначається на посаду і звільняється з неї розпорядженням директора інституту. 

3.2. До роботи навчальної лабораторії залучаються за згодою науково-педагогічні 

працівники інституту відповідно до мети проведення соціологічних досліджень. 

3.3. Завідувач навчальною лабораторією здійснює безпосереднє керівництво 

роботою лабораторії. 

3.4. Завідувач навчальною лабораторією приймає участь в обговорення питань, що 

стосуються діяльності навчальної лабораторії, на засіданнях Вченої ради, науково-

методичної ради, кафедр інституту. 

 

4. Функції навчальної лабораторії 

 

Функціями навчальної лабораторії є такі: 

4.1. Проведення згідно з діючими навчальними планами лабораторно-практичних 

занять з навчальної дисципліни «Соціологія» зі студентами спеціальностей «Управління 

персоналом та економіка праці», «Менеджмент», «Право». 

4.2.Підготовка та проведення циклу кількісних та якісних соціологічних 

досліджень.. 

4.3.Надання методичної допомоги з питань проведення соціологічних досліджень 

4.4. Організація соціологічного супроводу соціально-економічних проектів.. 

 

5. Взаємовідносини навчальної лабораторії з іншими підрозділами 

 

Взаємовідносини будуються: 

5.1. З кафедрами інституту з метою реалізації навчальних програм відповідних 

дисциплін та участі у виховній роботі зі студентами. 

5.2. З інститутом в цілому з метою забезпечення єдиного підходу в реалізації 

навчального процесу з груп споріднених дисциплін, виявленні і реалізації 

міждисциплінарних зв'язків, обміну досвідом, сумісного використання навчальної бази, 

проведенні соціологічних досліджень. 

5.3. З іншими структурними підрозділами інституту з метою покращення 

організації та забезпечення навчального процесу. 

5.4. З підприємствами, організаціями, органами місцевого самоврядування, 

громадськими організаціями, іншими суб’єктами господарювання з метою надання послуг 

щодо проведення соціологічних досліджень. 

5.5. На всіх рівнях, де вирішується питання діяльності навчальної лабораторії, 

завідувач приймає безпосередню участь. 

 


