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ПЕРЕДМОВА 

Освітньо-професійна програма «Соціальна аналітика та соціальні технології» є 

нормативним документом ОНУ імені І.І. Мечникова, у якому визначається термін та 

зміст навчання, нормативні форми державної атестації, встановлюються вимоги до 

змісту, обсягу й рівня освіти та професійної підготовки бакалаврів-соціологів.  

Програма встановлює освітні та кваліфікаційні вимоги до випускників ОНУ 

імені І.І. Мечникова спеціальності 054«Соціологія» рівня «бакалавр» у вигляді 

переліку компетентностей та результатів навчання, вимог до атестації, якості освіти 

та професійної підготовки. Є обов’язковою для ОНУ імені І.І. Мечникова при 

підготовці здобувачів вищої освіти спеціальності «Соціологія», використовується 

для цілей ліцензування та акредитації, під час розробки навчального плану, програм 

навчальних дисципліні та практик.  
 

 

Розроблено проєктною/робочою групою у складі: 
 

1. Каменська Тетяна Григорівна, доктор соціологічних наук, професор – голова 

робочої групи; 

2. Романенко Світлана Володимирівна, кандидат соціологічних наук, доцент. 

3. Кривошія Тетяна Іванівна 

 

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів : 
 

1. Колебошина Сергія Валерійовича, заступника голови Комітету Верховної 

Ради України з питань освіти, науки та інновацій.  

2. Шелест Ганни, канд. політ. наук, голови Правління ГО «Сприяння 

міжкультурному співробітництву». 

3. Бриндака Олега Борисовича, канд. істор. наук, виконуючого обов’язки заступника 

міського голови - керуючого справами Виконавчого комітету Одеської міської ради. 
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Профіль освітньої програми зі спеціальності  054 «Соціологія» 

1. Загальна інформація 

Повна назва ЗВО та 

структурного 

підрозділу 

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 

Факультет Міжнародних відносин, політології та 

соціології. Кафедра соціології 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

Перший (бакалаврський) ступінь вищої освіти 

Кваліфікація: бакалавр з соціології 

Офіційна назва 

освітньої програми 
Соціальна аналітика та соціальні технології 

Тип диплома та обсяг 

освітньої програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, 

термін навчання 4 роки 

Наявність акредитації 
Назва організації: Акредитаційна комісія 

Міністерства освіти і науки України 

Цикл/рівень 

Закон України «Про вищу освіту» – перший 

(бакалаврський) рівень НРК України – 7 рівень, РQ-

ЕНЕА - перший цикл, ЕQF-LLL - 6 рівень 

Передумови 
Наявність повної середньої освіти; 

наявність ступеня молодшого бакалавра 

Термін дії освітньої 

програми 
4 роки 

Інтернет – адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

http://onu.edu.ua 

2. Мета програми 

Підготовка висококваліфікованих та конкурентно-спроможних фахівців, які 

широко ерудовані в галузі сучасних соціологічних концепцій; володіють 

фундаментальними навичками дослідної роботи та сучасними інформаційними 

технологіями, методами наукової та педагогічної діяльності, сучасним 

соціологічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, 

необхідними для розв’язання складних задач та практичних проблем соціології. 

3. Характеристика програми 

1. Предметна область, 

галузь знань 

Об′єкти вивчення: закономірності функціонування та 

трансформації соціальних груп, спільнот і суспільств у 

їхньому системному взаємозв’язку. 

Теоретичний зміст предметної області: соціальні 

відносини та взаємодія; особистість, соціальні групи та 

спільноти; соціальні явища та процеси; соціальні 

практики; соціальні інститути; культура; соціальні 

структури та нерівності; соціальні зміни та впливи; 

соціальні проблеми та конфлікти в соціумі, як на 
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національному, так і глобальному рівнях. 

Методи, методики та технології: методи збору й 

аналізу соціальної інформації 

Інструменти й обладнання: сучасні інформаційні 

технології (комунікативні, пошукові, аналітичні), 

спеціалізоване програмне забезпечення. 

2. Орієнтація 

програми 

Програма орієнтується на загальнонаукові уявлення про 

сучасні дослідження у галузі соціології з урахуванням 

специфіки роботи науково-дослідних установ, 

соціологічних компаній, середніх навчальних закладів. 

Програма має дослідницьку, практичну та викладацьку 

складові. Дослідницька частина є науково орієнтованою. 

Викладацька - практично орієнтованою.  

Програма пропонує використання в навчальному 

процесі сучасних світових та вітчизняних соціологічних 

наукових здобутків і застосування їх у практичній 

діяльності. Особливої цінності отримані знання 

набувають в умовах трансформаційних перетворень, 

пов’язаних із процесами глобалізації та євроінтеграції. 

Дисципліни та модулі, що включені до програми, 

орієнтовані на актуальні напрями, у рамках яких 

можлива подальша професійна та наукова кар’єра 

здобувача. 

3. Фокус програми 

Отримання теоретичної та фахової підготовки. 

Одержання професійної та викладацької майстерності. 

Здобуття теоретичних знань, умінь, навичок та інших 

компетентностей, достатніх для продукування нових 

ідей, розв’язання проблем у галузі соціології. 

Отримання науково-дослідницьких навичок для 

здійснення самостійних наукових досліджень. Надбання 

професійної підготовки в галузі соціології задля 

здійснення консультування в різноманітних соціальних 

сферах, прикладної та викладацької діяльності. 

4. Особливості 

програми 

Програма містить велику складову практичної та 

дослідної роботи студентів як самостійного 

дослідження, так і в наукових групах, що працюють над 

широким колом питань у різних галузях соціології, з 

подальшим впровадженням досягнень у виробництво та 

соціальну сферу; методику викладання спеціалізованих 

дисциплін у середніх навчальних закладах. розвиток 

загальних та фахових компетентностей забезпечує 

фундамент для прикладної соціологічної діяльності, що 

пов’язана с соціально-аналітичними та технологічними 

компетентностями, а саме, на підґрунті вивчення 

структури та форм соціального явища розробляти 
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конкретні процедури та методи цілеспрямованої дії та 

отримання оптимального соціального результату. 

4. Працевлаштування та продовження освіти 

1. Працевлаштування 

Місця працевлаштування 

Аналітичні соціологічні центри та консалтингові 

компанії, державні та регіональні органи влади та 

самоуправління; професійні навчально-виховні заклади; 

public relations (зв'язки з громадськістю) і реклама, 

кадрові служби, маркетингові відділи підприємств та 

організацій; ЗМІ та видавничій бізнес. 

Посади, які можуть обіймати випускники згідно з 

класифікатором професій України 
244 – Професіонали в галузі економіки, соціології, археографії, 

археології, географії, кримінології та палеографії  

2446.2 – Соціальний працівник.  

2446.2 – Соціальний аудитор 

2442.2 – Соціолог 

2446.2 – Фахівець із соціальної роботи 

2442.1 – Молодший науковий співробітник (соціологія) 

2442.2 – Соціолог з ефективності покарання правопорушників 

2442.2 – Соціолог промисловий 

2442.2 – Соціолог-кримінолог. Соціальний патолог. Фахівець з 

питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) 

2443.2 – Консультант із суспільно-політичних питань (в партіях 

та інших громадських організаціях). Експерт із суспільно-

політичних питань 

2419.2 – Консультант з маркетингу. Фахівець із зв’язків з 

громадськістю та пресою 

2419.3 – Спеціаліст державної служби. Державний соціальний 

інспектор 

2419.3 – Спеціаліст з питань кадрової роботи та державної 

служби 

2412.2 – Експерт з регулювання соціально-трудових відносин. 

Експерт із соціальної відповідальності 

1229.3 – Директор центру соціальних служб для молоді 

1232 – Головний соціолог 

1232 – Начальник відділу соціального розвитку 

1236 – Начальник центру (обчислювального, інформаційно-

обчислювального) 

1476.1 – Менеджер (управитель) з реклами 

1483 – Менеджер (управитель) у соціальній сфері 

2320 – Викладач професійного навчально-виховного закладу 

2340 – Педагог соціальний 

4144 – Офісний службовець (документознавство) 

5133 – Соціальний працівник 

3439 – Асистент соціолога. Інструктор з організаційно-

масової роботи. Організатор громадських заходів. Фахівець з 

інтерв’ювання  

3114 – Фахівець інфокомунікацій 

3340 – Інструктор культурно-просвітнього закладу 
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3423 – Інспектор з кадрів 

3443 – Інспектор з соціальної допомоги 

3432 – Асистент актуарія 

3460 – Соціальний працівник (допоміжний персонал) 

2424 – Старший інспектор з особливих доручень 

(пенітенціарна система) 
4113 – Оператор з обробки інформації та програмного 

забезпечення  

4114 – Оператор з уведення даних в ЕОМ (ОМ)  

2122.1 – Наукові співробітники (статистика, соціологія)  

2433.1 – Наукові співробітники (інформаційна аналітика)  

2. Подальше 

навчання 

Можливість продовжувати освіту за другим 

(магістерським) рівнем НРК України – 8 рівень, РQ-ЕНЕА 

– другий цикл, ЕQF-LLL – 7рівень. Набуття додаткових 

кваліфікацій в системі післядипломної освіти. 

5. Викладання та оцінювання 

1. Викладання та 

навчання 

Комбінація лекцій, семінарських, лабораторних, 

практичних занять із розв’язування наукових проблем, 

виконання дослідницьких лабораторних робіт, 

підготовка та виконання курсових робіт та 

бакалаврської дипломної/кваліфікаційної роботи. 

Самостійна робота здобувача вищої освіти з навчальною 

(підручники, посібники, конспекти тощо) і спеціальною 

науковою літературою та відповідним програмним 

забезпеченням. 

Консультації (реальні та в режимі on-line) з 

викладачами, виконання робіт зі збирання, аналізу та 

обробки даних та інших індивідуальних завдань. 

Проходження практик на підприємствах та організаціях, 

в професійних навчально-виховних закладах. 

2. Система 

оцінювання 

Письмові та усні екзамени, практика, презентації, есе, 

поточні та модульні контрольні роботи, звіти, захист 

дипломної/кваліфікаційної роботи, державний іспит. 

6. Програмні компетентності 

1. Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у сфері соціології, що 

передбачають застосування основних соціологічних 

теорій і методів та характеризуються комплексністю та 

невизначеністю умов. 

2. Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК01. Здатність застосовувати знання в практичних 

ситуаціях. 

ЗК02. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК03. Здатність працювати в команді. 

ЗК04. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК05. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших 
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галузей знань/видів економічної діяльності). 

ЗК06. Здатність діяти соціально відповідально та 

свідомо. 

ЗК07. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК08. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК09. Здатність використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології. 

ЗК10. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як 

члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК12. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань 

про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та 

форми рухової активності для активного відпочинку та 

ведення здорового способу життя. 

3. Фахові 

компетентності 

(ФК) 

СК01. Здатність оперувати базовим категоріально 

понятійним апаратом соціології. 

СК02. Здатність до опанування та використання 

основних класичних та сучасних соціологічних теорій. 

СК03. Здатність аналізувати соціальні зміни, що 

відбуваються в Україні та світі в цілому. 

СК04. Здатність збирати, аналізувати та узагальнювати 

соціальну інформацію з використанням соціологічних 

методів. 

СК05. Здатність самостійно планувати, організовувати 

та проводити соціологічне дослідження. 

СК06. Здатність аналізувати та систематизувати 

одержані результати, формулювати аргументовані 

висновки та рекомендації. 

СК07. Здатність презентувати результати соціологічних 

досліджень для фахівців та нефахівців. 

СК08. Здатність дотримуватися у своїй діяльності норм 

професійної етики соціолога. 

7. Програмні результати навчання 

РН01. Використовувати понятійний апарат соціології в освітній, дослідницькій 

та інших сферах професійної діяльності. 

РН02. Розуміти історію розвитку соціології, її сучасні концепції та теорії, 

основні проблеми. 
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РН03. Застосовувати положення соціологічних теорій та концепцій до 

дослідження соціальних змін в Україні та світі. 

РН04. Пояснювати закономірності та особливості розвитку і функціонування 

соціальних явищ у контексті професійних задач. 

РН05. Вільно спілкуватися державною та іноземною / іноземними мовами усно і 

письмово з професійних питань. 

РН06. Ефективно виконувати різні ролі (зокрема організатора, комунікатора, 

критика, генератора ідей, виконавця тощо) у команді в процесі вирішення 

фахових задач. 

РН07. Вміти використовувати інформаційно-комунікаційні технології у процесі 

пошуку, збору та аналізу соціологічної інформації. 

РН08. Обґрунтовувати власну позицію, робити та аргументувати самостійні 

висновки за результатами досліджень і аналізу професійної літератури.  

РН09. Вміти розробляти програму соціологічного дослідження. 

РН10. Володіти навичками збору соціальної інформації з використанням 

кількісних та якісних методів. 

РН11. Презентувати результати власних досліджень для фахівців і нефахівців. 

РН12. Знати та дотримуватися етичних норм професійної діяльності соціолога. 

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

1. Кадрове 

забезпечення 

100% науково-педагогічних працівників, залучених до 

викладання дисциплін освітньої програми, мають 

наукові ступені та вчені звання, є визнаними 

професіоналами з досвідом практичної роботи за фахом 

2. Матеріально-

технічне забезпечення 

Використання навчального середовища Одеського 

національного університету імені І.І. Мечникова; 

сучасного лабораторного, навчально-методичного, 

технологічного, програмно-інформаційного 

забезпечення; авторських розробок науково-

педагогічних працівників університету. 

3. Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Використання навчального середовища Одеського 

національного університету імені І.І. Мечникова; 

авторських розробок науково-педагогічних  працівників 

університету. 

9. Академічна мобільність 

1. Національна  

кредитна мобільність 

На основі двосторонніх договорів між Одеським 

національним університетом імені І.І. Мечникова та 

вищими навчальними закладами й науковими 

установами України. 

2. Міжнародна      

кредитна мобільність 

У рамках міжнародних програм на основі двосторонніх 

договорів між Одеським національним університетом 

імені І.І. Мечникова та вищими навчальними закладами 

й науковими установами країн-партнерів. 

3. Навчання 

іноземних здобувачів 

вищої освіти 

Можливе, після вивчення курсу української мови, з 

викладанням дисциплін англійською та українською 

мовами. 

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm#inter-institutional_agreements
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm#inter-institutional_agreements
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 Перелік компонент освітньо-професійної програми «Соціальна аналітика та 

соціальні технології та їх логічна послідовність  

Код н/д 
Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, 

курсові проекти( роботи), практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Цикл дисциплін загальної підготовки 

ОК.01 Iстоpiя України та української культури 3 іспит 

ОК.02 Ділова українська мова (за професійним 

спрямуванням) 
3 іспит 

ОК.03 Історія зарубіжної культури 3 залік 

ОК.04 Філософія 3 іспит 

ОК.05 Іноземна мова 5 іспит 

ОК.06 Політологія 3 залік 

ОК.07 Фізичне виховання   

2. Цикл дисциплін фахової та практичної підготовки 

ОК.08 Математичні методи в соціології 6 залік 

ОК.09 Математико-статистичні методи аналізу соціальної 

інформації. Курсова робота 
14 іспит 

ОК.10 Інформатика та соціальна інформатика 3 іспит 

ОК.11 Комп’ютерне асистування роботі соціолога 6 іспит 

ОК.12 Вступ до фаху. Курсова робота 9 іспит 

ОК.13 Історія соціальних теорій 15 іспит 

ОК.14 Технологія сучасного соціологічного дослідження 14 іспит 

ОК.15 Технологія маркетингового дослідження 5 іспит 

ОК.16 Методологія наукового дослідження 5 іспит 

ОК.17 Основи соціальної інженерії 12 іспит 

ОК.18 Соціальна структура та соціальна стратифікація 5 іспит 

ОК.19 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 24 іспит 

ОК.20 Соціологія освіти та сучасні освітні технології 4 іспит 

ОК.21 Соціологія молоді 3 залік 

ОК.22 Соціологія культури. Курсова робота 5 іспит 

ОК.23 Соціологія конфлікту та медіація 4 залік 

ОК.24 Соціальний менеджмент 3 залік 

ОК.25 Методика викладання соціальних дисциплін 4 залік 

ОК.26 Педагогічна практика 6 залік 

ОК.27 Виробнича практика 6 залік 

ОК.28 Дипломна робота 3 іспит 

ОК.29 Державна атестація 1 іспит 

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

1. Цикл дисциплін загальної підготовки 
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ВК.01 Взаємодія з органами державної влади / 

Правознавство / БЖД 
3 залік 

ВК.02 Основи геополітики / Геокультурні засади 

соціології / Політична географія 
4 залік 

ВК.03 Педагогіка / Логіка / Етика та естетика 3 залік 

ВК.04 Психологія / Психологія ділового спілкування / 

Психодіагностика 
9 залік 

ВК.05 Економіка / Економічна теорія / Індикатори 

соціально-економічного розвитку 
3 залік 

ВК.06 Медіаграмотність соціолога / 

Соціальнокомунікаційний інжиніринг / 

Інформаційно-аналітична діяльність соціолога 

3 залік 

2. Цикл дисциплін фахової та практичної підготовки 

ВК.07 PR та публічна соціологія / Соціологія реклами / 

Медіарілейшнз 
4 залік 

ВК.08 Соціологія релігії / Релігієзнавство / Соціологія 

постмодерну 
3 залік 

ВК.09 Соціологія девіантної поведінки / Соціально-

адаптивні технології / Соціологія безпеки 
3 залік 

ВК.10 Соціальна антропологія / Соціальна екологія / 

Соціологія мистецтва 
3 залік 

ВК.11 Соціологія особистості / Соціологія моралі / 

Соціологія громадської думки 
3 іспит 

ВК.12 Соціологія сім'ї / Соціальна робота / Соціальний 

захист 
3 залік 

ВК.13 Соціологія масової комунікації та методи аналізу 

сучасних медіа / Етносоціологія / Територіальна 

організація суспільства 

5 іспит 

ВК.14 Гендерна соціологія / Соціологія міжнародних 

відносин / Сучасність в соціологічному вимірі 
4 іспит 

ВК.15 Соціологія права / Соціологія знання та науки / 

Програмні засоби аналізу даних соціологічного 

дослідження 

3 залік 

ВК.16 Соціологія політики та інформаційно-політичні 

технології / Політичний менеджмент / Соціологія 

лідерства 

4 іспит 

ВК.17 Економічна соціологія / Соціологія організацій та 

управління / Соціологія споживання 
3 іспит 

  Разом за циклом загальної підготовки 45 19% 

 Разом за циклом фахової підготовки 195 81% 

 Загальний обсяг обов’язкових компонент 177 74% 

 Загальний обсяг вибіркових компонент 63 26% 

 Загальний обсяг освітньої програми 240  
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Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Державна атестація 

Державна атестація бакалаврів за спеціальністю 054 – 

соціологія проводиться Атестаційною комісією і 

включає публічний захист (демонстрацію) 

кваліфікаційної роботи та державний іспит. 

При експертизі кваліфікаційної роботи обов’язковим є 

залучення рецензента, який є викладачем (наявність 

наукового ступеня та звання обов’язкові) кафедри 

соціології або науковим співробітником іншої кафедри. 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи 

Кваліфікаційна (дипломна) робота є авторським 

науковим дослідженням, виконаним особисто у вигляді 

спеціально підготовленого рукопису. У ній містяться 

елементи наукової новизни в постановці, висвітленні і 

вирішенні соціологічної задачі.  

Кваліфікаційна робота повинна передбачати розв’язання  

складної спеціалізованої практичної соціальної  

проблеми чи завдання, що передбачає застосування   

основних соціологічних теорій та методів, має  

характеризуватися комплексністю та невизначеністю 

умов. 

У кваліфікаційній (дипломній) роботі студент має 

продемонструвати широку ерудицію та творчі навички, 

здатність критично осмислювати, узагальнювати, 

систематизувати наукову інформацію, оцінювати її 

переваги і недоліки, уміння нестандартно мислити, 

знаходити власне рішення, володіти та застосовувати 

знання про новітні тенденції з досліджуваної проблеми 

та методи її емпіричного вимірювання, висувати нові 

наукові ідеї, запропоновувати технології вирішення 

соціальних проблем. 

Тема кваліфікаційної роботи визначається науковим 

керівником у відповідності до наукової тематики 

кафедри, затверджується Вченою радою факультету та 

наказом ректора. 

У кваліфікаційній роботі не повинно бути академічного 

плагіату, фальсифікації та фабрикації. 

Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на 

офіційному сайті закладу вищої освіти або його 

підрозділу, або у репозитарії закладу вищої освіти. 
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Структурно-логічна схема (послідовність вивчення обов’язкових компонент освітньої  програми) 
 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

Історія України 

та укр. культури 

Історія 

зарубіжної 

культури 

 
Соціологія 

культури 
 

Філософія  Методологія 

наукового 

дослідження 

Вступ до фаху  

Історія соціальних теорій  

Математичні 

методи в 

соціології 

Інформатика та 

соціальна 

інформатика 

Математико-статистичні методи аналізу соціальної 

інформації 

Комп’ютерне 

асистування 

роботі соціолога 

 

 

Технологія сучасного 

соціологічного дослідження 

Технологія 

маркетингового 

дослідження 

Соціальна 

структура та 
соціальна 

стратифікація 

Соціологія 

конфлікту та 

медіація 

 
Основи соціальної інженерії 

Соціальний 

менеджмент 

Соціологія 

молоді 

Соціологія освіти 
та сучасні освітні 

технології 

Ділова 

українська мова 
  

Іноземна мова / Іноземна мова за професійним спрямуванням 
 

Іноземна мова за проф. спрям. 

Політологія  

Методика 
викладання 

соціальних 

дисциплін 

Педагогічна 

практика 

Виробнича 

практика 

 

Державна 

атестація 

Дипломна 

робота 

Фізичне виховання  
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Матриця відповідності програмних компетентностей освітнім  компонентам освітньо-професійної програми 

Компоненти ОПП /  

дисципліни або практики 

Загальні компетентності Фахові компетентності 

З
К

0
1

 

З
К

0
2

 

З
К

0
3

 

З
К

0
4

 

З
К

0
5

 

З
К

0
6

 

З
К

0
7

 

З
К

0
8

 

З
К

0
9

 

З
К

1
0

 

З
К

1
1

 

З
К

1
2

 

С
К

0
1
 

С
К

0
2
 

С
К

0
3
 

С
К

0
4
 

С
К

0
5
 

С
К

0
6
 

С
К

0
7
 

С
К

0
8
 

1. НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ (ОК) 

1.1. Дисципліни загальної підготовки  
01. Iстоpiя Укpаїни та української культури            +   +      
02. Історія зарубіжної культури            +         
03. Ділова українська мова (за проф. спрямуванням)     +  +              
04. Філософія, історія філософії        +          +   

05. Іноземна мова  +                   
06. Політологія           +    +      
07. Фізичне виховання            +         

2.2. Дисципліни фахової та практичної підготовки 
08. Математичні методи в соціології +               +     
09. Математико-статистичні методи аналізу соціальної 

інформації. Курсова робота 
  + +      +     + +  + +  

10. Інформатика та соціальна інформатика         +          +  
11. Комп’ютерне асистування роботі соціолога         +         +   
12. Вступ до фаху. Курсова робота    +         + +     + + 
13. Історія соціальних теорій             + +      + 
14. Технологія сучасного соціологічного дослідження          +      + +    
15. Технологія маркетингового дослідження         +        + +   
16. Методологія наукового дослідження        +     +   +     
17. Основи соціальної інженерії +    +    +       +  +   
18. Соціальна структура та соціальна стратифікація       +         +   +   
19. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)  +                   
20. Соціологія освіти та сучасні освітні технології   +   +   +         +   
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21. Соціологія молоді             + +       
22. Соціологія культури  Курсова робота    +        + +      +  

23. Соціологія конфлікту та медіація   +      +      +   +   
24. Соціальний менеджмент        + +    +        
25. Методика викладання соціальних дисциплін +            +        
26. Педагогічна практика +    +                
27. Виробнича практика +    +    +          +  
28. Дипломна робота +   +         +      +  

29. Державна атестація             +        

2. ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ (ВК) 

2.1. Дисципліни загальної підготовки 
01. Взаємодія з органами державної влади / Правознавство 

/ БЖД 
    + +     + +         

02. Основи геополітики / Геокультурні засади соціології / 

Політична географія 
+          +          

03. Педагогіка / Логіка / Етика та естетика      +      +         
04. Психологія / Психологія ділового спілкування / 

Психодіагностика 
  + +   +              

05. Економіка / Економічна теорія / Індикатори соціально-

економічного розвитку 
    +   +   +          

06. Медіаграмотність соціолога / 

Соціальнокомунікаційний інжиніринг / Інформаційно-
аналітична діяльність соціолога 

+        +       +     

2.2. Дисципліни фахової та практичної підготовки 
07. PR та публічна соціологія / Соціологія реклами  / 

Медіарілейшнз 
    +    + +      +     

08. Соціологія релігії / Релігієзнавство /  Соціологія 
постмодерну 

             + +      

09. Соціологія девіантної поведінки / Соціально-адаптивні 

технології / Соціологія безпеки 
  +      +      +      

10. Соціальна антропологія / Соціальна екологія / 
Соціологія мистецтва 

             +  +     
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11. Соціологія особистості / Соціологія моралі / Соціологія 

громадської думки 
   +     +       +    + 

12. Соціологія сім'ї / Соціальна робота / Соціальний захист      +   +    +   +     
13. Соціологія масової комунікації та методи аналізу 
сучасних медіа/ Етносоціологія / Територіальна 

організація суспільства 
    + + +        + +  +   

14. Гендерна соціологія / Соціологія міжнародних 

відносин / Сучасність в соціологічному вимірі 
             + +  +    

15. Соціологія права / Соціологія знання та науки / 

Програмні засоби аналізу даних соціологічного 

дослідження 
          +  +   + +    

16. Соціологія політики та інформаційно-політичні 
технології / Політичний менеджмент / Соціологія 

лідерства 
        +  +    +  +    

17. Економічна соціологія / Соціологія організацій та 
управління / Соціологія споживання 

    +    +      +      

 

Матриця забезпечення програмних результатів навчання  відповідними компонентами  

освітньо-професійної програми 

Компоненти ОПП / дисципліни або практики 

Результати навчання 
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1
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1. НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ (ОК) 

1.1. Дисципліни загальної підготовки 
01. Iстоpiя Укpаїни та української культури             
02. Історія зарубіжної культури             
03. Ділова українська мова (за професійним спрямуванням)     +      +  
04. Філософія, історія філософії    +         
05. Іноземна мова     +        
06. Політологія    +         
07. Фізичне виховання             
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2.2. Дисципліни фахової та практичної підготовки 
08. Математичні методи в соціології    +         
09. Математико-статистичні методи аналізу соціальної інформації. 

Курсова робота 
   +   +  +  +  

10. Інформатика та соціальна інформатика       +    +  
11. Комп’ютерне асистування роботі соціолога       +    +  
12. Вступ до фаху. Курсова робота +          + + 

13. Історія соціальних теорій + +      +     
14. Технологія сучасного соціологічного дослідження         + +   
15. Технологія маркетингового дослідження         + +   
16. Методологія наукового дослідження        +     
17. Основи соціальної інженерії   +   +       
18. Соціальна структура та соціальна стратифікація         +     
19. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)     +      +  
20. Соціологія освіти та сучасні освітні технології +     +       
21. Соціологія молоді +  +          
22. Соціологія культури. Курсова робота    +    + +  +  
23. Соціологія конфлікту та медіація   +   +       
24. Соціальний менеджмент    +  +       
25. Методика викладання соціальних дисциплін           +  
26. Педагогічна практика +     +       
27. Виробнича практика +     +       
28. Дипломна робота        + +  +  
29. Державна атестація + +  +    +     
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2. ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ (ВК) 

2.1. Дисципліни загальної підготовки 

01. Взаємодія з органами державної влади / Правознавство / БЖД   +          
02. Основи геополітики / Геокультурні засади соціології / Політична 

географія    +         

03. Педагогіка / Логіка / Етика та естетика             
04. Психологія / Психологія ділового спілкування / Психодіагностика      +       
05. Економіка / Економічна теорія / Індикатори соціально-економічного 
розвитку 

   +         

06. Медіаграмотність соціолога / Соціальнокомунікаційний інжиніринг / 

Інформаційно-аналітична діяльність соціолога 
      +    +  

2.2. Дисципліни фахової та практичної підготовки 
07. PR та публічна соціологія / Соціологія реклами  / Медіарілейшнз +   +         
08. Соціологія релігії / Релігієзнавство /  Соціологія постмодерну   +          
09. Соціологія девіантної поведінки / Соціально-адаптивні технології / 

Соціологія безпеки 
   +  +       

10. Соціальна антропологія / Соціальна екологія / Соціологія мистецтва  +  +         
11. Соціологія особистості / Соціологія моралі / Соціологія громадської 
думки 

 +          + 

12. Соціологія сім'ї / Соціальна робота / Соціальний захист      + +      
13. Соціологія масової комунікації та методи аналізу сучасних медіа / 

Етносоціологія / Територіальна організація суспільства 
      + +     

14. Гендерна соціологія / Соціологія міжнародних відносин / Сучасність 

в соціологічному вимірі 
   +   +      

15. Соціологія права / Соціологія знання та науки / Програмні засоби 

аналізу даних соціологічного дослідження 
       +  +   

16. Соціологія політики та інформаційно-політичні технології / 
Політичний менеджмент / Соціологія лідерства 

     +  +     

17. Економічна соціологія / Соціологія організацій та управління / 

Соціологія споживання 
   +  +       
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