
Спеціальність 
СОЦІОЛОГІЯ 

Соціально-психологічний факультет 
Кафедра соціальних технологій 



Соціологія 
Спеціальність «соціологія» - це кращий фундамент в 
сучасному житті, отримання реальних практичних 
умінь, впевненість у своєму майбутньому. 
 



Це найбільш фундаментальна 
наука про суспільство, що вивчає 
різні соціальні групи i суспільні 
процеси.  

Соціологія  

Соціологія – це засіб 
вирішення гострих 
суспільних проблем, 
поліпшення умов життя 
людей. 



Місце соціології в системі 
наук 



Специфіка предмета соціології 

Специфіка соціології полягає в тому, що кожний прояв 
людської життєдіяльності вона вивчає в соціальному 
контексті, у взаємозв'язку з суспільним організмом як цілісною 
системою, у взаємодії різних її сторін, рівнів, підсистем. 



Чому навчить 
соціологія? 

Соціологія сприяє формуванню знань про соціальну дійсність 
та зміни в ній, пояснює логіку процесів соціального розвитку, 
допомагає людині визначити своє місце в суспільстві, обрати 
життєвий шлях і з'ясувати життєві перспективи, 
сконцентрувати особисті зусилля на вирішенні соціальних 
протиріч. 

Функції соціології можна розглядати по 
відношенню як до суспільства, в якому 
вона існує, так і до студента, який її 
вивчає. У чомусь ці функції збігаються. 



Спеціалізації: 

• соціально-психологічна аналітика i 
прогнозування; 

• соціальні технології та гендерна інтеграція; 
• соціологія економіки i підприємництва. 
 



Наука і освіта 
• Організація та здійснення соціальних 

досліджень за провідними напрямами; 
• Керівництво аналітичними центрами; 
• Викладання суспільних наук. 

Ми готуємо фахівців, які 
зайняті у сферах: 



Бізнес 
• Підбір та розвиток персоналу; 
• Формування конкурентного іміджу підприємства; 
• Управління корпоративною культурою; 
• Діагностика соціально-психологічного клімату на 

підприємстві. 

Ми готуємо фахівців, які 
зайняті у сферах: 



Сфера послуг (у т.ч. IT-послуги) 
• Здійснення зв’язків з громадськістю; 
• Запровадження переговорних технологій; 
• Дослідження ринків товарів і послуг та 

виявлення найбільш привабливих з них; 
• Розробка стратегії залучення клієнтів. 

Ми готуємо фахівців, які 
зайняті у сферах: 



Державне управління та місцеве самоврядування: 
• Режисура соціальних ігор; 
• Формування громадської думки; 
• Надання консалтингових послуг соціально-

поведінкового характеру. 

Ми готуємо фахівців, які 
зайняті у сферах: 



Політика 
• Організація та проведення виборчих 

кампаній (президентські, парламентські, 
місцеві вибори); 

• Формування електоральної думки. 

Ми готуємо фахівців, які 
зайняті у сферах: 



Де може  працювати соціолог? 

• консалтингові компанії; 
• аналітичні соціологічні центри; 
• загальнодержавні та місцеві органи влади; 
• кадрові служби; 
• організації, що займаються рекламою або зв’язками з 

громадськістю; 
• засоби масової комунікації; 
• державні інститути (політика, влада,  право); 
• дослідження думки електорату у передвиборчих 

кампаніях; 
• комерційні організації (оцінка ринку, його ємності, 

ресурсів, аналізу запитів цільових груп). 
 



Де може  проходити практику соціолог? 

• в районних та міських державних адміністраціях; 
• в центрах сім’ї, дітей та молоді; 
• районних та міських радах; 
• торгових мережах; 
• банківських установах. 
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