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Діяльність Лабораторії соціологічних досліджень МДУ у 2020 р. здійснювалася за 

наступними напрямками:  

Науково-комунікаційні заходи, спрямовані на поширення соціологічних знань: 

На розвиток цього напрямку діяльності Лабораторії у 2020 р. негативно вплинула 

пандемія та введення карантинних обмежень.  

У квітні 2020 р. була дистанційно проведена ІІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Міжкультурна комунікація і глокалізаційні процеси у соціологічному вимірі», 

в рамках якої, у тому числі, були представлені результати досліджень здобувачів вищої 

освіти та викладачів кафедри філософії та соціології.  

У жовтні 2020 р. були організовані науково-комунікаційні заходи в рамках щорічного 

святкування Дня соціолога з залученням здобувачів вищої освіти, викладачів та 

представників соціологічної спільноти м. Маріуполь. 

Консультативна допомога здобувачам вищої освіти:  

Протягом року здійснювалася консультативна допомога здобувачам вищої освіти у 

написання курсових та реферативних робіт, розробці та проведенні власних соціологічних 

досліджень. 

Забезпечення практичної складової підготовки на освітній програмі «Соціологія»: 

На базі Лабораторії соціологічних досліджень МДУ проводитися практичні заняття на 

освітній програмі «Соціологія», перш за все ті, що потребують роботи зі спеціалізованим 

програмним забезпеченням: програмами ОСА та SPSS Statistics. Лабораторія виступала 

базою навчальної (ознайомчої) практики на здобувачів вищої освіти другого року навчання: 

під час проходження практики було розроблено анкету на тему: «Фактори впливу на вибір 

спеціальності» та проведено соціологічне опитування, в якому прийняло участь 140 

студентів денної форми Маріупольського державного університету.  

Залучення здобувачів вищої освіти до науково-дослідної роботи:  

Важливою складовою діяльності Лабораторії було залучення здобувачів вищої освіти 

до науково-дослідної роботи, зокрема, через отримання ними практичних навичок зі збору, 

обробки, аналізу та узагальнення соціологічної інформації, спільне написання звітів та 

статей.  

У серпні 2020 р. на базі Лабораторії було проведено соціологічне дослідження 

«Особливості процесу соціалізації здобувачів вищої освіти в умовах пандемії (за 

результатами дослідження, проведеного серед студентів закладів вищої освіти 

м. Маріуполя)» в якому прийняло участь 100 респондентів з різних закладів вищої освіти 

м. Маріуполь. Його результати були представлені на II Міжнародній науково-практичній 

інтернет-конференції «Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: літні 

диспути», яка проходила 17-18 серпня 2020 р. в місті Дніпро. 

У листопаді-грудні 2020 р. було проведено опитування серед здобувачів вищої освіти 

денної форми історичного факультету Маріупольського державного університету на тему: 

«Проблеми та перспективи залучення молоді до громадського життя м. Маріуполя в умовах 

децентралізації», в якому прийняло участь 85 респондентів. Його основні результати були 

представлені на ХІІI Міжнародній конференції «Соціологія і сучасні соціальні 

трансформації», яка відбулась 19-20 листопада 2020 року на Факультеті соціології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Наукова робота Бабенко В., 

здобувачки вищої освіти 3 курсу освітньої програми «Соціологія», написана за матеріалами 

цього дослідження, посіла перше місце у Першому турі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт за спеціальністю «Соціологія» та була рекомендована до участі 

у Другому турі.   

Виконання замовлень на соціологічні дослідження структурних підрозділів 

університету, державних та недержавних служб та відомств:  



У лютому-травні 2020 р. було проведено соціологічне дослідження «Взаємодія поліції 

та населення майбутньої Сартанської ОТГ» на замовлення ГО «Колегіум Анни Ярославни 

Схід» в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки 

урядів Данії, Швеції та Швейцарії 

Його метою було дослідити особливості ставлення населення регіону до поліції. Було 

опитано 306 респондентів у віці 18-75 років – вибірка репрезентативна населенню 

майбутньої Сартанської ОТГ. Опитування проводилося методом особистого інтерв’ю та 

анкетування під час заходів проєкту «Кава з поліцейськими» та на он-лайн сторінці проєкту. 

Дослідження проводились на території майбутньої Сартанської ОТГ: у смт. Сартана, 

смт. Талаківка, с. Павлопіль, с. Чермалик та с. Лебединське. 

Опитування показало, що більшість питань та непорозумінь між населенням та 

поліцією виникає, з одного боку, через недостатню обізнаність населення про діяльність та 

можливості взаємодії з поліцією, з іншого боку, через недостатню поінформованість поліції 

про проблеми та потреби з безпеки населення.  

За результатами дослідження середній рівень довіри населення до поліції склав 

81,13%; рівень поінформованості про діяльність поліції – 58,66%; рівень ефективності 

роботи поліції – 57,33%.  

Ці результати були використані Національною поліцією для налагодження  взаємодії з 

населенням, укріплення довіри населення до поліції, вирішення проблем безпеки та захисту 

прав людини, проведення профілактичної роботи із запобігання правопорушенням через 

заходи соціального згуртування та неформального навчання. 

 

 

 

 

Завідувач кафедри філософії та соціології      Б. В. Слющинський 



 


