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Кафедра соціології 
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Соціологія 
Освітній ступінь:

Галузь знань:

Спеціальність: 

Вартість навчання (2022/23): 

Вартість за все навчання

магістр

054 Соціологія 

05 Соціальні та 
поведінкові науки

31178 грн/рік

43649 грн
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ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ
• 1,4 роки програми підготовки магістрів

ВСТУПНІ ІСПИТИ:
1. Магістерський тест навчальної 
компетентності 
● Програма МТНК
https://osvita.ua/master/master-zno/program/64243/

2. Соціологія 
● Програма фахового вступного випробування
https://admission.lnu.edu.ua/for-undergraduate-students/programs-of-entrance-examinations/

Деталі вступної кампанії на магістерські програми 
на сайті ЛНУ в рубриці:

ВСТУПНА КАМПАНІЯ ЛНУ ІМЕНІ І. ФРАНКА
• Правила прийому-2022
• ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ
• https://admission.lnu.edu.ua/for-undergraduate-students/admission-requirements-for-the-master-

degree/

https://admission.lnu.edu.ua/for-undergraduate-students/programs-of-entrance-examinations/
https://admission.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-admission/
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Реєстрація для проходження 
МТНК

Тестування основна сесія

Тестування Додаткова сесія 

Фаховий іспит з соціології

зарахування на бюджетну форму 
навчання

зарахування на навчання за 
кошти фізичних/юридичних осіб

Початок навчання

Важливі дати: 

27.06- 18.07 (до 18.00)

10.08 - 17.08

07.09 – 10.09

16.09 - 19.09.2022

25.09.2022

30.09.2022

01.10.2022
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магістерський тест навчальної
компетентності (МТНК).

Деталі за посиланням на сайті МОН: https://mon.gov.ua/ua/news/rozrobleno-demonstracijnij-variant-
magisterskogo-testu-navchalnoyi-kompetentnosti

https://testportal.gov.ua/magisterskyj-test-navchalnoyi-kompetentnosti-mtnk/
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ЗАГАЛЬНІ  КОМПЕТЕНЦІЇ  ВИПУСКНИКІВ 
МАГІСТЕРСЬКОЇ  ПРОГРАМИ 

● застосування соціологічних
методологій і методик у професійній 
та науковій діяльності;

● ведення переговорів, презентації 
проектів; 

● управління людськими ресурсами, 
організаційним розвитком; 

● розробка, моніторинг, оцінка та 
супровід соціальних проектів та 
програм у різних сферах;

● управління соціальними проектами
● експертиза програм, політик 
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● Здатність концептуалізувати й 
операціоналізувати поняття для ідентифікації та 
оцінки сучасних соціальних проблем.

● Здатність застосовувати соціологічні теорії та 
результати соціологічних досліджень для 
вирішення сучасних соціальних проблем.

● Здатність обґрунтовувати доцільність 
використання методів збору й аналізу 
соціальної інформації.

● Здатність розробляти програми досліджень та 
проводити власні соціологічні дослідження.

● Здатність підготувати проектну пропозицію 
(зокрема дослідницького проекту) з метою 
отримання фінансування.

Фахові компетентності 
спеціальності 
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Особливості навчання:

Навчальні дисципліни 

Нормативні Вибіркові 

11 8
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Цикл загальної підготовки
(нормативні дисципліни)

● Іноземна мова за фаховим 
спрямуванням

● Іноземна мова для наукових 
публікацій
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Цикл професійної та практичної підготовки
(нормативні дисципліни)

● Розвиток соціології як науки на поч. ХХІ ст.
● Аналітична соціологія
● Сильна програма культур соціологічного аналізу
● Інституціональний аналіз сучасного суспільства
● Соціальне проектування
● Моніторинг та оцінка соціальних проектів і 

програм
● Компаративний аналіз соціоісторичних процесів

і структур
● Методологія стратифікаційного аналізу

сучасного суспільства
● Моделювання та прогнозування соціальних

процесів
● Виробнича практика  та   Виробнича

(переддипломна)
● Кваліфікаційна робота



11
1

Цикл професійної та практичної підготовки
(вибіркові дисципліни)

1. Магістерський семінар
2. Практикум з соціальної аналітики

1. Соціологічна експертиза політики
2. Порівняльний аналіз соціальних капіталів 
локальних спільнот

1. Соціологія безпеки
2. Моніторинг та оцінка інституціональних 
процесів  

1. Моніторинг та оцінка системи охорони 
здоров’я
2. Оцінка ефективності PR-технологій
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Виробнича та переддипломна 
(9 семестр)

 у соціологічних 
агенціях

 в аналітичних 
центрах

 в органах 
державного та 
муніципального 
управління

 в бізнес-структурах
 у громадських 

організаціях

Соціологічна практика: 
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● Аналітик, соціолог-дослідник;
● Науковець, викладач;
● Фахівець зі соціологічних та маркетингових 

досліджень, дослідник громадської думки;
● Фахівець із аналізу баз даних;
● Фахівець із соціальних та цифрових 

комунікацій;
● Спеціаліст-управлінець у державному, 

муніципальному та бізнес секторах;
● Фахівець із оцінювання соціальних проектів та 

програм
● Керівник, менеджер проектів та програм;
● Експерт у сфері політики, соціально-трудовій

сфері, у сфері регіонального розвитку; PR-
технологій та рекламних компаній тощо

ПРОФЕСІЙНЕ ПОЛЕ
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ПЕРСПЕКТИВИ 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

● соціологічні дослідницькі агенції; 
● науково-дослідні інститути; 
● навчальні заклади;
● органи державного та публічного 

адміністрування
● консалтингові компанії; аналітичні центри; 

HR-відділи
● PR та рекламні агентства, ЗМІ; 
● консалтингові компанії; аналітичні центри; 
● органи державного управління та 

місцевого самоврядування;
● соціальні служби та центри; 
● громадські та політичні організації; 
● бізнес-структури
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● Офіційна сторінка кафедри -
https://clio.lnu.edu.ua/department/sotsiolohiji

● Сторінка кафедри соціології у Facebook -
https://www.facebook.com/sociologyinLviv/

● Сторінка кафедри соціології в Instagram -
https://instagram.com/sociology_lnu_team?utm_
medium=copy_link

● Контактні телефони для індивідуальних 
консультацій: +380977980015

Детальніша інформація: 

https://clio.lnu.edu.ua/department/sotsiolohiji
https://www.facebook.com/sociologyinLviv/
https://instagram.com/sociology_lnu_team?utm_medium=copy_link
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