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: магістр соціології.
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС.
Рівень вищої освіти: другий (магістерський) рівень, відповідає сьомому
кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій України.
Вимоги до попереднього рівня освіти: Особа має право здобувати ступінь
магістра за умови наявності в неї освітнього ступеню бакалавр та відповідного диплому,
виданого вищим навчальним закладом III – IV рівню акредитації.
Вимоги щодо отримання кваліфікації: документ про вищу освіту видається
особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію. Випускна атестація
здійснюється шляхом оцінювання ступеню сформованості компетентностей. Форма
атестації – письмовий атестаційний екзамен за фахом (тести і ситуаційні завдання або
комплексні тестові кваліфікаційні завдання), захист кваліфікаційної магістерської роботи.
Навчальний план підготовки магістрів за спеціальністю 054 «Соціологія»
розрахований на 1,5 роки навчання і передбачає формування загальних та фахових
компетентностей в обсязі 90 кредитів ECTS.
Програмні результати навчання:
-

здатність використовувати концептуальні знання, застосувати інноваційні

підходи для вирішення соціологічних завдань; виконувати професійну діяльності методом
застосування новітніх форм та засобів діловодства, зв’язку, сучасної організаційної та
комп’ютерної техніки;

-

уміння здійснювати соціальне прогнозування з метою надання пропозицій та

рекомендацій у сфері соціальної взаємодії;
-

здатність генерувати ідеї та завдяки власному досвіду приймати рішення та

доносити їх до фахівців в галузі соціологічної науки та міждисциплінарних знань;
-

уміння управляти комплексними діями або проектами;

-

навички формування комунікаційної стратегії;

-

здатність використовувати іноземну мову на професійному рівні;

-

володіння
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-
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та

мобільності,

орієнтуватись на ринку праці, пов'язувати свою кар'єру з продовженням освіти;
-

уміння змінювати профіль діяльності в залежності від змін стратегії

розвитку організації, технологічних умов;
-

здатність обґрунтовувати вибір методів і методик для розв’язання

дослідницької

проблеми,

реалізації

мети
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дослідження;
-

уміння проектувати власну діяльність, здійснювати управління процесами та

змінами;
-

здатність

використовувати

інформаційні

технології

та

програмне

забезпечення в професійній діяльності;
-

уміння збирати дані та обробляти й узагальнювати їх для створення

інформації про соціальні явища, структури та процеси;

уміння кваліфіковано

інтерпретувати результати соціологічного дослідження;
-

здатність комунікування з громадськістю через ЗМІ з врахуванням їх

специфіки;
-

здатність творчо використовувати кращі надбання сучасної світової та

вітчизняної соціологічної думки; готовність до продукування інноваційного теоретичного
соціологічного знання;
-

здатність розуміти про вплив рішень, що приймаються, на навколишнє

середовище і соціум, професійна й етична відповідальність при виконанні професійних
завдань.
Здатність до працевлаштування: магістр зі спеціальності 054 «Соціологія» може
виконувати
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із
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ДК 003:2010, та займати наступні первинні посади: соціолог-дослідник, експерт з
вивчення соціальних аспектів трудових відносин, конфліктолог, провідний спеціаліст в
органах управління, науковий працівник, викладач, соціальний менеджер, фахівець
консультаційних і кадрових служб центрів зайнятості та підрозділів. Випускники зможуть
працювати в аналітичних центрах і консалтингових компаніях, в маркетингових і
рекламних агенціях, в мас-медіа компаніях; у центрах виборчих технологій, вищих
навчальних закладах, в органах державного і муніципального управління, в організаціях і
на підприємствах усіх форм власності де є служби управління персоналом, маркетингу,
реклами, PR.
Доступ до подальшого навчання: магістр зі спеціальності 054 «Соціологія» може
продовжувати навчання на третьому освітньо-кваліфікаційному рівні доктора філософії

PhD за спеціальністю 054 «Соціологія», а також за іншими спеціальностями
гуманітарного та соціально-економічного напрямку.
Випускна кафедра: психології та соціології.
Інститут/факультет: гуманітарних наук, психології та педагогіки.
Керівник освітньої програми: Нагорний Борис Григорович, доктор соціологічних
наук, професор, професор кафедри психології та соціології Східноукраїнського
національного університету імені Володимира Даля МОН України, zvoal@mail.ru , моб.
тел. +380506990080

