
Повна назва: Консультування в соціальній сфері 

Статус: Вибіркова 

Мета: оволодіння знаннями в галузі надання соціологічних консалтингових послуг, 

методами діагностування соціальних проблем та способами залучення людей до процесів 

змін, набуття майбутніми соціологами умінь консультування з управління та 

організаційного розвитку. 

Обсяг, методики і технології викладання дисципліни: 

Тематичний план дисципліни «Консультування в соціальній сфері» передбачає 

викладення матеріалу, що містять 10 тем, які опрацьовуються під час аудиторних занять. 

Підготовка передбачає ознайомлення з рекомендованою літературою, закріплення нових 

знань та формування практичних навичок, вмінь у ході проведення групових занять. 

 

Структура навчальної дисципліни 

№ Тема Лекції 

(год.) 

Сем. 

заняття 

(год.) 

Сам. 

роб. 

Форми 

контролю 

1 Прогнозування як діяльність і соціальна 

технологія 

2 - 6 Підготовка 

семінарів, 

письмової 

роботи, 

есе. 

2 Класифікація методів прогнозування. 

Специфіка якісних методів соціального 

прогнозування 

2 2 6 

3 Основи соціального діагностування як 

складової соціоінженерної діяльності 

соціолога. 

2 - 6 

4 Складові соціальної діагностики. 

Поняття діагностичних процедур. 

2 2 6 

5 Методи соціального діагностування. 2 - 6 

6 Підготовка рекомендацій за 

результатами соціального 

діагностування 

2 2 6 

7 Консультування та ринок 

консалтингових послуг 

2  6 

8 Методологія процесу консультування 2 2 6 

9 Основи організації та функціонування 

консалтингових фірм 

2 - 6 

10 Маркетинг консалтингових послуг 2 2 6 

 Всього 20 10 60 

 

 

Знання та навички: згідно до вимог освітньої програми студенти повинні у процесі 

вивчення курсу 

знати:  

- основні методології соціологічного діагностування та консультування; 



- моделі, методи збирання та обробки соціальної інформації; 

- сутність та оптимальне використання консультативних методів і прийомів; 

- етико-професійні принципи збирання соціальної інформації та консультативної 

взаємодії; 

вміти: . 

- застосовувати методи збирання та обробки соціальної інформації; 

- створювати банк даних та здійснювати його обробку; 

- здійснювати аналіз, узагальнення, висновки та рекомендації; 

- проводити консультативну роботу за результатами соціологічної діагностики; 

- виявляти етико-професійні якості соціолога; 

- аргументовано обстоювати власну професійну позицію. 

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): на вивчення навчальної дисципліни 

відводиться 90 годин / 3 кредитів ECTS. 

Види робіт: Контроль за засвоєнням матеріалу передбаченого програмою з 

дисципліни, підвищення якості знань студентів здійснюється у формі: поточного та 

підсумкового етапів. Поточний контроль проводиться під час вивчення тем, проведення 

семінарських занять. Підсумковий контроль проводиться у відповідності з навчальним 

планом у формі заліку. 

Оцінювання: 

Форма контролю Максимальна оцінка 

одиниці контролю 

Кількість 

заходів 

Сума 

балів 

Відповіді на семінарах 5 6 30 

Письмова робота 20 1 20 

Есе 20 1 20 

Залік 10 1 30 

Разом 100 

 


