
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спеціальність 

«СОЦІОЛОГІЯ» 
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Приєднуйтесь до нашої 
соціологічної спільноти 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК СЕРТИФІКАТІВ ЗОВНІШНЬОГО 
НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ (ЗНО): 

бюджетна пропозиція 

1. Українська мова та література 
2. Математика  

3. Історія України/ іноземна мова 
небюджетна пропозиція 

1. Українська мова та література 
2. Історія України  

3. Математика /іноземна мова 

ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ 

• 4 роки програми підготовки  бакалаврів 

• 1,4 роки програми підготовки магістрів 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧНІ НАВИКИ ТА КОМПЕТЕНЦІЇ, 
ЯКІ ЗДОБУВАЮТЬ СТУДЕНТИ-

СОЦІОЛОГИ 

• аналіз даних у спеціалізованих 

програмних середовищах (SPSS, OCA, 

Statistics, R) 

• застосування соціологічних методологій і 

методик у практичній та науковій 

діяльності; 

• володіння фаховою іноземною мовою; 

• ведення переговорів, презентації 

проектів;  

• управління людськими ресурсами, 

організаційним розвитком;  

• впровадження інституційних та 

управлінських змін; моніторинг, оцінка та 

супровід соціальних проектів та програм 

ПЕРЕВАГИ ТА МОЖЛИВОСТІ  НАВЧАННЯ 

• лекції провідних вітчизняних та 

закордонних  фахівців у сфері 

теоретичної, галузевої та прикладної 

соціології 

• участь у міжнародних дослідницьких 

соціологічних проектах, стажуваннях та 

науково-дослідній роботі кафедри; 
• участь у студентських конференціях, 

форумах; 

• навчальні та виробничі практики в 

соціологічних центрах, науково-дослідних 

інститутах, державних та бізнес-установах; 
• діяльність студентського наукового гуртка 

кафедри; участь у культурних заходах 

університету  
 
ПЕРСПЕКТИВИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

• соціологічні дослідницькі агенції 

• органи державного управління та 

місцевого самоврядування; 

• соціальні служби та центри;  

• громадські та політичні організації; 

• бізнес-структури; 

• консалтингові компанії; аналітичні 

центри;  PR та рекламні агентства, ЗМІ; 

ПРОФЕСІЙНЕ ПОЛЕ ВІДПОВІДНО ДО 

НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ: 
• Аналітик, соціолог-дослідник; 

• Фахівець з соціологічних та 

маркетингових досліджень, дослідник 

громадської думки: 

• Фахівець з аналізу баз даних; Фахівець з 

стратегічного маркетингу, HR,  

організаційного розвитку;  

• Керівник проектів та програм; 

Професійний управлінець у державному, 

муніципальному та бізнес секторах; 

• Фахівець зі соціальних  та  цифрових 

комунікацій; 

• Експерт у сфері політики  та 

електоральних технологій 
 

КООРДИНАТИ КАФЕДРИ СОЦІОЛОГІЇ: 
79000, м. Львів,  вул. Університетська, 1,  

к.318,  +38 (032) 239 42 80 
e-mail: sociology_chair@yahoo.com 
http://www.sociology-lnu.org.ua/ 

https://www.facebook.com/sociologyinLviv/ 

 

В МЕЖАХ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
СОЦІОЛОГІЯ ДІЮТЬ 

СПАЦІАЛІЗАЦІЇ:  
- ПРИКЛАДНА СОЦІОЛОГІЯ  

- БІЗНЕС-СОЦІОЛОГІЯ  

mailto:sociology_chair@yahoo.com

