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І. Загальні положення.
1.1. Навчально-наукова соціологічна лабораторія кафедри соціальногуманітарних і правових дисциплін (далі - Соціологічна лабораторія) є
структурним
підрозділом
Уманського
національного
університету
садівництва.
1.2. Соціологічна лабораторія є правонаступницею соціологічної
лабораторії Уманського сільськогосподарського інституту (зараз Уманського НУС), створеної у 1986 р., і котра як Уманське регіональне
відділення входить до складу Соціологічної асоціації України.
1.3. У своїй діяльності Соціологічна лабораторія керується чинним
законодавством України, Статутом Уманського національного університету
садівництва, Статутом Соціологічної асоціації України та даним
Положенням.
1.4. Роботу Соціологічної лабораторії очолює завідувач. До складу
Соціологічної лабораторії на громадських засадах входять викладачі
соціально-гуманітарних дисциплін, а також аспіранти і студенти, що беруть
участь у проведенні соціологічних досліджень за програмами Соціологічної
лабораторії.
1.5. До участі в роботі Соціологічної лабораторії можуть залучатися
наукові консультанти, управлінці, представники громадських організацій,
підприємці та інші особи, зацікавлені в одержанні якісної соціологічної
інформації.
II. Мета та завдання Соціологічної лабораторії.
II.
1. Проведення соціологічних досліджень серед викладачів і студентів
Уманського НУС за замовленням з боку адміністрації університету та органів
студентського самоврядування, а саме:
-

Стан та шляхи покращення організації навчального процесу в
аграрному вузі;
Ставлення студентів до навчання, сприймання реформи вищої
освіти в Україні;
Пошук ефективних шляхів удосконалення виховної роботи,
патріотичного виховання студентів;
Моніторинг дієвості культурно-просвітницьких заходів;
Покращення роботи органів студентського самоврядування;
Запобігання
фактів
зловживання
службовим
становищем,
хабарництва та корупції в університеті;
Удосконалення форм і методів профорієнтаційної роботи в
університеті, адаптації першокурсників;
Оцінка якості навчально-виховного процесу, успішності соціальнопрофесійної кар’єри випускниками університету;

Інші питання університетського життя.
11.2. Дослідження соціально-економічного та політичного розвитку
регіону Центральної України, Черкаської області та м. Умані за замовленням
адміністративних органів та громадських організацій, а саме:
-

-

Моніторинг громадської думки жителів регіону з актуальних
проблем економічного, соціального та політичного розвитку;
Сприймання населенням регіону реформ в різних галузях
суспільного життя;
Громадський контроль за діяльністю адміністративної та публічної
влади міста, області, регіону;
Рейтинг політичних партій та діячів напередодні виборів
президента, народних депутатів та депутатів органів місцевого
самоврядування;
Проблеми соціального захисту сільського населення в умовах
земельної реформи;
Інші питання ініціативної проблематики.
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11.4.
Підготовка практичних рекомендацій адміністративним органам і
громадським організаціям з проблем, що досліджувалися.
11.5. Оволодівання студентами методикою і практикою проведення
соціологічних досліджень, складання інструментарію, підготовки програми
дослідження, обробкою і аналізом соціологічної інформації, складання
підсумкового документу.
III. Права та обов’я зки співробітників Соціологічної лабораторії.
III. 1. Співробітники Соціологічної лабораторії мають право:
-

-

-

Одержувати від структурних підрозділів УНУС, адміністративних
органів та громадських організацій практичну допомогу і необхідну
інформацію для проведення соціологічних досліджень;
Залучати до проведення досліджень інтерв’юерів з числа студентів,
що вивчають курс «Соціологія», розглядаючи це як практичні
заняття з означеної дисципліни;
За згодою замовників використовувати одержані результати
досліджень для наукових цілей;
Використовувати наявні на кафедрі обладнання та навчальні
приміщення для розробки й тиражування інструментарію та обробки
й аналізу соціологічної інформації.

III.2. Співробітники Соціологічної лабораторії зобов’язані:
-

Щорічно складати план роботи Соціологічної лабораторії з
тематикою, методикою, масштабом та очікуваними результатами
досліджень;
- Звітувати перед науковим відділом Уманського НУС про свою
діяльність протягом року;
- Оперативно
інформувати
адміністрацію
університету
про
результати соціологічних досліджень, що проводились в УНУС.
IV. Фінансування Соціологічної лабораторії.
ІУ.1. Виходячи із Статуту Соціологічної асоціації України як
неприбуткової
громадської
організації,
соціологічні
дослідження
проводяться на безоплатній основі;
IV.2. Допускається залучення коштів спонсорів та часткове
відшкодування з боку замовників витрат на проведення досліджень.
V.

Заключні положення.

У.1. Дане Положення набуває чинності після затвердження ректором
Уманського НУС на підставі схвалення Вченою радою університету.
У.2. Дане положення дійсне до 31 грудня 2020 р. Протягом цього
періоду дозволяється внесення змін і доповнень згідно чинного
законодавства.
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