ОПИС ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ (НАПРЯМУ):
054 «СОЦІОЛОГІЯ»
Код і назва спеціальності (напряму): 054 «Соціологія».
Назва спеціалізації: Код і назва галузі знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки».
Кваліфікація: бакалавр з соціології.
Кількість кредитів : 240 кредитів ЄКТС.
Рівень

вищої

освіти:

перший

(бакалаврський)

відповідає

шостому

кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій України.
Вимоги до попереднього рівня освіти: особа має право здобувати ступінь
бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти або освіти за
освітньою програмою молодшого спеціаліста за відповідною спеціальністю, що
підтверджується документом державного зразка.
Вимоги щодо отримання кваліфікації: документ про вищу освіту видається
особі, яка успішно виконала освітню програму, включаючи проходження виробничої
практики, та пройшла атестацію. Випускна атестація здійснюється шляхом оцінюванням
ступеню

сформованості

компетентностей.

Форма

атестації

–

захист

випускної

кваліфікаційної роботи бакалавра.
Програмні результати навчання:
-

на основі аналізу державних нормативно-правових документів про суспільні

об’єднання, програмних документів суспільних об’єднань та результатів соціологічних
досліджень, використовуючи критерії класифікації суспільних об’єднань і рухів та ознаки
соціальних інститутів та спільностей, визначати їх функції в конкретній державі, тип
конкретного суспільного об’єднання та його місце в соціальній структурі;
-

використовувати концептуальні знання, включаючи знання сучасних

досягнень, для розв’язання складних непередбачуваних задач і проблем соціологічної
галузі;
-

приймати участь в підготовці, організації і проведенні соціальних

досліджень з метою виявлення соціально значущих проблемних ситуацій, визначення
стратегій, методів їх вивчення і вироблення рекомендацій з їх вирішення; – володіння
навичками обробки соціологічних даних і соціальної статистики на основі використання
сучасних інформаційних технологій, спеціалізованого програмного забезпечення;

-

вміння використовувати теорії, принципи, методи та понятійний апарат

соціологічної науки в навчанні та професійній діяльності для дослідження комунікаційних
процесів;
-

збирати та інтерпретувати інформацію та обирати методи та інструментальні

засоби для вирішення професійних завдань;
-

застосувати інноваційні підходи для вирішення професійних завдань;

-

формувати комунікативні компетенції, застосовувати, отримані знання для

оцінки власної ефективності в комунікації;
-

використовувати соціальну інформацію в реальних проектах;

-

управляти комплексними діями або проектами;

-

використовувати іноземну мову на професійному рівні;

-

відповідати за професійний розвиток на індивідуальному та груповому рівні; за

прийняття рішень у непередбачуваних умовах;
-

володіти процедурою і методами соціальних інновацій;

-

навчатись з високим рівнем автономності;

-

творчо використовувати інновації в практиці соціальних технологій;

-

впроваджувати в діяльність методи допомоги населенню, диференціюючи її за

актуальними потребами;
-

здатність розв'язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або

дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та
створення нових цілісних знань та/або професійної практики;
-

володіти методикою і технологією соціального прогнозування і проектування,

вміння використовувати отримані знання в реальних соціальних проектах;
-

здійснювати проектну діяльність у професійній сфері; готувати проекти

соціологічних досліджень на підставі інформаційних наукових джерел
Здатність до працевлаштування: Випускники вищого навчального закладу за
спеціальністю „бакалавр з соціології” будуть працювати переважно в таких галузях
народного господарства, як освіта, наука і наукове обслуговування; культура; соціальне
забезпечення; економіка; об’єднання громадян. Сферами виробничної діяльності
бакалавра соціології згідно з Державним класифікатором видів економічної діяльності ДК
009-96 можуть бути наступні: оброблення даних, робота з базами даних, дослідження та
розробки в галузі, гуманітарних та суспільних наук, діяльність щодо зв’язків з
громадськістю, діяльність у сфері статистики та соціології, допоміжна діяльність у сфері
форм державного управління, діяльність у сфері радіомовлення та телебачення,
індивідуальні послуги. Бакалавр з соціології може займати посади в державних та

громадських організаціях (займається збором та опрацюванням соціологічної інформації
для прийняття управлінських рішень, планування та проведення інформаційних,
рекламних,

PR-кампаній);

а

також

в

аналітичних

центрах

та

компаніях,

які

спеціалізуються на маркетингових та соціологічних дослідженнях. Професійна назва
робіт: методист, інспектор з основної діяльності, інструктор, інспектор з контролю за
виконанням доручень, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету, консультант
(в апараті органів державної влади, виконкому), референт, секретар комітету (організації,
підприємства, установи).
Доступ до подальшого навчання: Бакалавр зі спеціальності 054 «Соціологія»
може продовжувати навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за
спеціальністю 054 «Соціологія» та іншими спорідненими спеціальностями (програма
другого циклу FQ-EHEA, 7 рівня EQF-LLL та 7 рівня HPK).
Випускна кафедра: психології та соціології.
Інститут/факультет: гуманітарних наук, психології та педагогіки.
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