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ПЕРЕДМОВА 

 

Розроблено робочою групою Навчально-наукового інституту менеджменту 

та підприємництва Державного університету телекомунікацій у складі: 

 

 

Гарант освітньої програми: 

Клименко Олена Юріївна – завідувач кафедри соціології, доктор 

соціологічних наук, за спеціальністю 054 Соціологія (22.00.04 – спеціальні та 

галузеві соціології), професор кафедри економіки підприємств та соціальних 

технологій.  

 

 

Голова робочої групи: 

Романенко Юрій Вікторович – доктор соціологічних наук, за спеціальністю 

054 Соціологія (22.00.01 – Теорія та історія соціології), професор кафедри 

міжнародних телекомунікацій та комунікативних медіатехнологій. 

 

Члени робочої групи:  

Горпинич Ольга Валеріївна - кандидат філософських наук за спеціальністю 

033 Філософія (09.00.03- соціальна філософія та філософія історії), доцент кафедри 

соціології та соціального управління. 

 

Ятченко Володимир Феодосійович – доктор філософських наук за 

спеціальністю 033 Філософія (09.00.04 – філософська антропологія, філософія 

культури), професор кафедри політології та соціології.  
 

Москаленко Лариса Миколаївна – кандидат філософських наук за 

спеціальністю 033 Філософія (09.00.11 − релігієзнавство) доцент кафедри 

соціології.  

 

 

Освітньо-професійна програма розроблена у відповідності до Державного 

стандарту вищої освіти спеціальності 054 «Соціологія», затвердженому наказом 

Міністерства освіти і науки України від 05.01. 2021 р. № 14. 
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1. Профіль освітньої програми 

Повна назва вищого 

навчального закладу 

та структурного 

підрозділу 

Державний університет телекомунікацій, 

Навчально-науковий інститут менеджменту та 

підприємництва, 

кафедра Соціології 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

Ступінь вищої освіти Магістр 

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки 

Спеціальність 054 Соціологія 

Офіційна назва 

освітньої програми 
Освітньо-професійна програма «Соціології» 

Обмеження щодо форм 

навчання 
Обмеження відсутні 

Освітня кваліфікація  Магістр з соціології за спеціалізацією  

Кваліфікація в 

дипломі 

Ступінь вищої освіти «Магістр» 

Спеціальність 054 «Соціологія» 

Цикл/рівень 

перший (бакалаврський) рівень, 

НРК України – 6 рівень,  

FQ-EHEA – перший цикл,   

EQF –LLL - 6 рівень 

Передумови 

На базі повної загальної середньої освіти. 

На базі ступеня «молодший бакалавр» (освітнього 

рівня «молодший спеціаліст» заклад вищої освіти має 

право визнати та зарахувати не більше 60 кредитів 

ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої 

програми підготовки молодшого бакалавра 

(молодшого спеціаліста)  

Мова викладання  Українська 

Термін дії освітньої 

програми 

Програма дійсна до наступної акредитації 

Інтернет адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

http://www.dut.edu.ua/ru/235-obschaya-informaciya-

kafedra-sociologii 

2. Мета освітньої програми 

Метою бакалаврської програми є підготовка кваліфікованих фахівців - бакалаврів з 

соціології, з правом подальшої професійної діяльності у державних і 

комерційних підприємствах та організаціях, у тому числі у галузі 

телекомунікацій; формування й розвиток загальних і професійних 

компетентностей у сфері соціології, що забезпечують володіння випускника 

інноваційним соціологічним способом мислення, вміння адекватно сприймати та 

інтерпретувати соціальні явища й суспільні процеси, навички аналітичної роботи 
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з соціальною інформацією, здатність виконувати професійну діяльність на 

первинній посаді та вирішувати виробничі завдання в межах соціологічної 

діяльності. Набуті компетентності можуть бути застосовані в соціологічній, 

соціально-дослідницькій, соціально-управлінській, бізнесовій, PR- та рекламній, 

медійно-комунікаційній, інформаційно-аналітичній, соціально-психологічній, 

соціально-політичній, електоральній, виборчо-технологічній та інших 

дисциплінарно-професійних сферах діяльності. 

3. Характеристика освітньої програми 

Предметна область, 

напрям (галузь знань, 

спеціальність) 

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки 

Спеціальність 054 Соціологія 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна  
Програма носить прикладний характер та зорієнтована 
на активну діяльність випускників у соціологічній 
сфері, й розвиток підготовки фахівців з соціології на 
демократичних та інноваційних засадах з урахуванням 
особливостей функціонування телекомунікаційної 
галузі із широким застосуванням ІТ-технологій, яка є 
спрямованою на забезпечення потреб ринку праці, 
зокрема в ІТ галузі.  

Опис предметної 

області 
Обєкти вивчення: соціальні відносини та взаємодія; 

особистість, соціальні групи, спільноти та суспільства; 

соціальні явища та процеси; громадська думка; 

культура; соціальні інститути; соціальні структури та 

нерівності; соціальні зміни та впливи; соціальні 

проблеми та конфлікти в соціумі на локальному, 

регіональному, національному та глобальному рівнях. 

Цілі навчання:  підготовка фахівців, здатних 

розв’язувати складні задачі і проблеми соціології 

дослідницького та/або інноваційного характеру.  

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 

національному, так і глобальному рівнях. 

Методи, методики та технології: сучасні методи 

збору, обробки й аналізу соціологічної інформації, 

методики діагностики, експертизи та прогнозування, 

інформаційно-комунікативні технології. 

Інструменти й обладнання: інформаційні системи та 

програмні продукти, що застосовуються у професійній 

діяльності. 
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Особливості 

програми 

Програма передбачає викладання навчальних 
дисциплін кваліфікованими фахівцями-соціологами з 
урахуванням сучасного світового досвіду в сфері 
соціології, застосування широкого кола 
загальнонаукових i спеціальних аналітичних методів, 
принципів і прийомів наукових досліджень, що суттєво 
поглиблює фахові компетентності майбутніх 
випускників. 

4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Обсяг освітньої 

програми 

у ЄКТС 

Обсяг освітньо-професійної програми магістра на 

основі ступеня бакалавра становить 90 кредитів 

ЄКТС. 

Обсяг освітньо-наукової програми магістра на основі 

ступеня бакалавра становить 120 кредитів ЄКТС, з 

них обсяг дослідницької (наукової) компоненти 

обов’язково становить не менше 30%. 

Мінімум 35% обсягу освітньої програми має бути 

спрямовано на забезпечення загальних і спеціальних 

(фахових) компетентностей за спеціальністю, що 

визначені цим Стандартом. 

Придатність до 

працевлаштування 

Бакалавр соціології здатний виконувати професійні 

роботи за Державним класифікатором професій ДК 

003: 2010: 

3431 - соціолог 

3436 – викладач соціології  

згідно з Національним класифікатором України: 

Класифікатор професій (ДК 003:2010) 

Будь-які види зайнятості, що вимагають аналітичної 

роботи із соціальною інформацією, ефективної 

комунікації, управління соціальними процесами. 

Основна сфера зайнятості відповідає кодам 263, 243, 

та 242 ISCO-08 Міжнародного стандарту класифікації 

зайнятості Міжнародної організації праці (International 

Standard Classification of Occupations: ISCO−08 / 

International Labour Office. − Geneva: ILO, 2012. − 

P. 148−152; 160−163.) 

Зазначаються професії (професійні назви робіт), для 

яких запроваджене додаткове регулювання (згідно з 

Національним класифікатором України: Класифікатор 

професій (ДК 003:2010) та International Standard 

Classification of Occupations 2008 (ISCO-08)), на 

фахову підготовку з яких можуть бути спрямовані 

освітні програми за спеціальністю. 
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Подальше навчання  

Можливість продовжувати освіту за третім освітньо-

науковим рівнем вищої освіти. Набуття додаткових 

кваліфікацій в системі освіти дорослих. 

5. Перелік компетентностей випускника 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі соціології 

дослідницького та/або інноваційного характеру 

Загальні 

компетентності 

 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК02. Здатність працювати автономно. 

ЗК03. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів економічної діяльності). 

ЗК04. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК05. Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт 

ЗК06. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

 

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності 

 

СК01. Здатність аналізувати соціальні явища і 

процеси. 

СК02. Здатність виявляти, діагностувати та 

інтерпретувати соціальні проблеми українського 

суспільства та світової спільноти.  

CК03. Здатність проектувати і виконувати 

соціологічні дослідження, розробляти й 

обґрунтовувати їхню методологію. 

СК04. Здатність збирати та аналізувати емпіричні дані 

з використанням сучасних  методів соціологічних 

досліджень.  

СК05. Здатність обговорювати результати 

соціологічних досліджень та проектів українською та 

іноземною мовами. 

СК06. Здатність дотримуватися у своїй діяльності 

норм професійної етики соціолога та керуватися 

загальнолюдськими цінностями. 

СК07. Здатність розробляти та оцінювати соціальні 

проекти і програми. 

СК08. Здатність співпрацювати з європейськими та 

євроатлантичними інституціями. 

6. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований 

у термінах результатів навчання 

ПР01. Аналізувати соціальні явища і процеси, використовуючи емпіричні дані та 

сучасні концепції і теорії соціології. 

ПР02. Здійснювати діагностику та інтерпретацію соціальних проблем 

українського суспільства та світової спільноти, причини їхнього виникнення та 
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наслідки.  

ПР03. Розробляти і реалізовувати соціальні та міждисциплінарні проекти з 

урахуванням соціальних, економічних, правових, екологічних та інших аспектів 

суспільного життя. 

ПР04. Застосовувати наукові знання, соціологічні та статистичні методи, цифрові 

технології, спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язування складних 

задач соціології та суміжних галузей знань. 

ПР05. Здійснювати пошук, аналізувати та оцінювати необхідну інформацію в 

науковій літературі, банках даних та інших джерелах. 

ПР06. Вільно спілкуватись усно і письмово українською мовою та однією з 

іноземних мов при обговоренні професійних питань, досліджень та інновацій у 

сфері соціології та суміжних наук у тому числі в контексті співпраці з 

європейськими та євроатлантичними інституціями. 

ПР07. Вирішувати етичні дилеми відповідно до норм професійної етики 

соціолога та загальнолюдських цінностей. 

ПР08. Зрозуміло і недвозначно доносити знання, власні висновки та 

аргументацію з питань соціології та суміжних галузей знань до фахівців і 

нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. 

ПР09. Планувати і виконувати наукові дослідження у сфері соціології,  

аналізувати результати, обґрунтовувати висновки. 

7. Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Викладання проводиться державною мовою. 

Проблемноорієнтоване навчання, яке доповнюється 

практичними складовими, наданими органами 

державної влади та провідними фахівцями у галузі ІТ 

–технологій, спрямовано на засвоєння знань, умінь і 

навичок для подальшого застосування у практиці. 

Основними способами передачі змісту освітньої 

програми є проведення лекцій, практичних і 

індивідуальних занять, консультацій, розв’язання 

ситуативних завдань, тестування, презентації, 

науково-педагогічна, науководослідна та 

переддипломна практики. 

Оцінювання 

Оцінювання сформованих компетенцій проводиться 

під час контрольних заходів, які передбачені цією 

освітньою програмою та зазначені у навчальному 

плані. Критерії оцінювання знань, умінь та навичок 

здобувачів вищої освіти розроблені у відповідності до 

чинного законодавства та затверджені у «Положенні 

про організацію освітнього процесу» у Державному 

університеті телекомунікацій. 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здійснюється у формі: публічного захисту 

(демонстрації) кваліфікаційної роботи 
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8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення 

Програма реалізується науково-педагогічними 

працівниками кафедри економіки підприємництва та 

соціальних технологій, 92% яких мають наукові 

ступені за спеціальністю, відповідний стаж наукової 

та навчальної роботи, своєчасно відбувають науково-

педагогічне стажування, а також викладачі інших 

кафедр університету за дисциплінами загальної 

підготовки. Можливе залучення сторонніх фахівців-

практиків в галузі соціолоогії як вітчизняних, так і 

закордонних на добровільних засадах для читання 

лекцій 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Використання програмного забезпечення:  

• IBM SPSS STATISTICS, ОСА – для моделювання і 

дослідження соціальних процесів, аналізу та 

узагальнення даних соціологічних досліджень 

(ліцензований продукт) 

• Microsoft project expert, Microsoft Excel – здійснення 

прогнозування та управління соціальними 

процесами 

• Парус – автоматизація процесів управління 

персоналом (ліцензований продукт) 

• Googledocs, Googleanalytics, GoogleTrends-

проведення та оцінка маркетингових та інших 

масштабних досліджень; 

• HohliBuilder, GoogleCharts, Vizualize-онлайн сервіси 

для створення інфографіки; 

• Microsoft Power BI, Microsoft Visio – аналітика та 

візуалізація даних 

• Jira, Trello, Slack, Skype – інструменти комунікацій 

та організації власної роботи і роботи команди 

• MindMap, Mindomo – інструменти для створення 

карт проектів та генерування інноваційних ідей 

• M.E.Doc, АСКОД, СЕД Діло, Microsoft Excel, 

Microsoft Word, Microsoft Outlook – документообіг 

(ліцензований продукт) 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Усі дисципліни навчального плану забезпечені 

інформаційними та навчально-методичними 

матеріалами, доступом до електронної бібліотеки 

Державного університету телекомунікацій. 

Наявність авторських розробок професорсько-

викладацького складу (підручників, навчальних 

посібників, методичних матеріалів). Активне 

використання інформаційних ресурсів Інтернету 

(спеціалізованих баз даних як українських, так і 
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закордонних, соціальних мереж, вільного програмного 

забезпечення, матеріалів сайтів ЗМІ тощо), освітніх 

ресурсів системи Moodle університету та Інтернету 

для дистанційного навчання. Ресурси кафедральної та 

наукових  електронної бібліотеки Державного 

університету телекомунікацій. 

8. Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Наявність двосторонніх договорів між ДУТ та вищими 

навчальними закладами України забезпечує 

національну кредитну мобільність  

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Зміст навчання відповідає світовим освітнім 

стандартам, що дозволяє  приймати участь у 

програмах подвійних дипломів та бути 

конкурентоспроможним на світовому ринку праці 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Дозволяє можливість навчання іноземним громадянам  

на основі свідоцтва про завершення навчання на 

підготовчому відділенні для іноземних громадян. 
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2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність 

 

2.1. Перелік компонент ОП 
Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, 

курсові проекти, практики, кваліфікаційна робота 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компонети ОП 

1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Цикл загальної (гуманітарної та соціально-економічної) підготовки 

ОК 1.1.01 Менеджмент і адміністрування 4 Екзамен 

ОК 1.1.02 Соціологія: пропедевтичний курс 4 Екзамен 

ОК 1.1.03 Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів 6 Залік 

Загальний обсяг циклу загальної (гуманітарної та соціально-

економічної) підготовки: 
10 

2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

2.1. Дисципліни спеціальності 

ОК 2.1.11 Етносоціологія 5 Екзамен 

ОК 2.1.12 Основи економіки та планування 4 Залік 

ОК 2.1.13 Соціологія Інтернету 3 Залік 

ОК 2.1.14 Методи збору та аналізу соціологічної інформації 5 Екзамен 

ОК 2.1.15 Соціологія економіки та праці 3 Екзамен 

1 2 3 4 

ОК 2.1.16 Психодіагностика 4 Екзамен 
ОК 2.1.17 Зв'язки з громадськістю в галузі ТК 4 Екзамен 
ОК 2.1.18 Економічні дослідження ринку та споживання 3 Екзамен 
ОК 2.1.19 Соціологія журналістики 3 Залік 
ОК 2.1.20 Управління соціальними змінами 3 Залік 
ОК 2.1.21 Економіка неприбуткових підприємств 3 Залік 
ОК 2.1.22 Соціологія конфлікту та екстремальних відносин 5 Екзамен 
ОК 2.1.23 Соціологія релігії 4 Екзамен 
ОК 2.1.24 Організація і методологія соціологічного дослідження 5 Екзамен 
ОК 2.1.25 Ознайомча практика 3 Залік 
ОК 2.1.26 Виробнича практика 6 Залік 
ОК 2.1.27 Переддипломна практика 6 Залік 
ОК 2.1.28 Кваліфікаційна (магістреська) робота 6 захист  

Загальний обсяг циклу професійної та практичної підготовки: 20 

Загальний обсяг обов’язкових компонент 30 

Вибіркові компоненти ОП 

3. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА 

3.1. Дисципліни циклу загальної підготовки 

ВК.3.1.01 Західні соціологічні студії 10 
Залік/ 

Екзамен 

ВК.3.1.02 

1. Студії з загальної та галузевої соціології 

2. Студії з загальної та галузевої соціології іноземною 

мовою 

10 
Залік/ 

Екзамен 

ВК.3.1.03 
1. Соціологія комунікативних практик 

2. Соціологія комунікативних практик іноземною мовою 
10 

Залік/ 

Екзамен 

Загальний обсяг циклу загальної підготовки дисциплін вільного вибору 30 

3.2. Дисципліни циклу професійної підготовки 
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ВК.3.2.01 

1. Технології прикладних соціологічних досліджень 

(SPSS, ОСА). 

2. Методи аналізу та комп'ютерної обробки соціологічної 

інформації 

5 Залік 

ВК.3.2.02 
1. Протедія маніпулятивним технологіям 

2. Методологія та методи дослідження медіа комунікацій 

5 Залік 

ВК.3.2.03 
1. Візуальна аналітика 

2. Соціальна політика 
5 Залік 

Загальний обсяг циклу з професійної підготовки дисциплін вільного вибору 30 

Загальний обсяг вибіркових компонент 60 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90 
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3. Структурно-логічна схема Освітньої програм 
 

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти, практики, 

кваліфікаційна робота 

Компетентності Результати навчання 

1 2 3 4 

Обов’язкові компонети ОП 

1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

1.2. Цикл загальної (гуманітарної та соціально-економічної) підготовки 

ОК 1.1.01 Менеджмент і адміністрування 
ЗК03, ЗК13, ЗК15; 

СК04, СК14. 

ПРН13. Приймати участь в розробці, організації та 

проведенні проектів та управляти ними. 

ПРН20. Здійснювати професійну діяльність з 

урахуванням потреб підприємства/організації. 

ОК 1.1.02 Соціологія: пропедевтичний курс 
ЗК01, ЗК04, ЗК08; 

СК02, СК03. 

ПРН02. Розуміти історію розвитку соціології, її сучасні 

концепції та теорії, основні проблеми. 

ПРН03. Застосовувати положення соціологічних теорій та 

концепцій до дослідження соціальних змін в Україні та світі. 

ОК 1.1.03 
Застосування інформаційно-

телекомунікаційних засобів 

ЗК02, ЗК09, ЗК12; 

СК01, СК04, СК06. 

ПРН07. Вміти використовувати інформаційно-

комунікаційні технології у процесі пошуку, збору та 

аналізу соціологічної інформації. 

ПРН15. Володіти навичками комп'ютерної обробки 

соціологічної інформації. 

ОК 1.1.04 
Управлінські рішення в процесі українського 

державотворення 

ЗК11, ЗК13, ЗК15; 

СК03, СК14. 

ПРН13. Приймати участь в розробці, організації та 

проведенні проектів та управляти ними. 

ПРН20. Здійснювати професійну діяльність з 

урахуванням потреб підприємства/організації. 

ОК 1.1.05 Іноземна мова 
ЗК02, ЗК05, ЗК08; 

СК01, СК07. 

ПРН05. Спілкуватися державною та іноземною / 

іноземними мовами усно і письмово з професійних питань. 

ПРН12. Знати та дотримуватися етичних норм 

професійної діяльності соціолога. 

ОК 1.1.06 Соціально-екологічна безпека життєдіяльності 
ЗК12. ЗК06, ЗК15; 

СК12, СК11. 

ПРН17. Проектувати підприємницьку (організаційну) 

діяльність на засадах соціальної (корпорпативної) 

відповідальності 

ПРН19. Конструювати нові типи соціальних та ділових 

відносин, що відповідають соціальним реаліям 
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Продовження структурно-логічної схеми Освітньої програм 

1 2 3 4 

ОК 1.1.07 Соціальна статистика та демографія 
ЗК01, ЗК04, ЗК11; 

СК04, СК05, СК08. 

ПРН04. Пояснювати закономірності та особливості 

розвитку і функціонування соціальних явищ у контексті 

професійних задач 

ПРН10. Володіти навичками збору соціальної інформації з 

використанням кількісних та якісних методів. 

ОК 1.1.08 Групова динаміка і комунікації 
ЗК05, ЗК06, ЗК09; 

СК01, СК13. 

ПРН07. Вміти використовувати інформаційно-

комунікаційні технології у процесі пошуку, збору та 

аналізу соціологічної інформації. 

ПРН19. Конструювати нові типи соціальних та ділових 

відносин, що відповідають соціальним реаліям 

ОК 1.1.09 Психологія 
ЗК03, ЗК04, ЗК05, ЗК07; 

СК05, СК07, СК08. 

ПРН06. Ефективно виконувати різні ролі (зокрема 

організатора, комунікатора, критика, генератора ідей, 

виконавця тощо) у команді в процесі вирішення 

фахових задач. 

ПРН18. Створювати сприятливе соціокультурне 

середовища для реалізації креативних ідей у бізнесі, 

формувати ефективні бізнес-команди для реалізації 

завдань у сфері соціології 

ОК 1.1.10 Філософія 
ЗК01, ЗК04, ЗК11; 

СК04, СК05, СК06. 

РН04. Пояснювати закономірності та особливості 

розвитку і функціонування соціальних явищ у контексті 

професійних задач 

ПРН22. Вміти визначати сутність соціальних змін щодо 

управління соціумом та організаціями галузі ТК. 

ОК 1.1.11 
Українська мова за професійним спрямуванням 

(Ділові комунікації) 

ЗК02, ЗК05, ЗК08; 

СК01, СК07. 

ПРН05. Спілкуватися державною та іноземною / 

іноземними мовами усно і письмово з професійних питань. 

ПРН19. Конструювати нові типи соціальних та ділових 

відносин.. 

ОК 1.1.12 Математична статистика 
ЗК01, ЗК04, ЗК11; 

СК04, СК05, СК06. 

ПРН04. Пояснювати закономірності та особливості 

розвитку і функціонування соціальних явищ у 

контексті професійних задач. 

ПРН15. Володіти навичками комп'ютерної обробки 

соціологічної інформації. 
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Продовження структурно-логічної схеми Освітньої програм 
1 2 3 4 

ОК 1.1.13 Політологія 
ЗК01, ЗК04, ЗК11; 

СК04, СК06, СК13. 

ПРН04. Пояснювати закономірності та особливості 

розвитку і функціонування соціальних явищ у 

контексті професійних задач. 

ПРН19. Конструювати нові типи соціальних та ділових 

відносин, що відповідають соціальним реаліям 

ОК 1.1.14 Засади відкриття власного бізнесу 
ЗК11, ЗК13, ЗК14; 

СК10, СК11, СК12. 

ПРН14. Виявляти ініціативу та підприємливість. 

ПРН18. Створювати сприятливе соціокультурне 

середовища для реалізації креативних ідей у бізнесі, 

формувати ефективні бізнес-команди для реалізації 

завдань у сфері управління та економіки 

ОК 1.1.15 Хмарні технології 
ЗК09, ЗК12, ЗК15; 

СК01, СК04,СК09. 

ПРН07. Вміти використовувати інформаційно-

комунікаційні технології у процесі пошуку, збору та 

аналізу соціологічної інформації. 

ПРН15. Володіти навичками комп'ютерної обробки 

соціологічної інформації. 

ОК 1.1.16 Штучний інтелект 
ЗК09, ЗК12, ЗК15; 

СК01, СК04, СК06. 

ПРН05. Спілкуватися державною та іноземною / 

іноземними мовами усно і письмово з професійних 

питань. 

ПРН07. Вміти використовувати інформаційно-

комунікаційні технології у процесі пошуку, збору та 

аналізу соціологічної інформації. 

2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

2.1. Дисципліни спеціальності 

ОК 2.1.01 Історія соціологічних теорій та вчень 
ЗК01, ЗК04, ЗК08; 

СК02, СК03. 

ПРН01. Використовувати понятійний апарат соціології 

в освітній, дослідницькій та інших сферах професійної 

діяльності. 

ПРН02. Розуміти історію розвитку соціології, її сучасні 

концепції та теорії, основні проблеми. 

ОК 2.1.02 Соціологія культури 
ЗК11, ЗК12; 

СК03, СК08. 

ПРН04. Пояснювати закономірності та особливості 

розвитку і функціонування соціальних явищ у 

контексті професійних задач. 

ПРН12. Знати та дотримуватися етичних норм 

професійної діяльності соціолога. 
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Продовження структурно-логічної схеми Освітньої програм 
1 2 3 4 

ОК 2.1.03 Класична соціологія 
ЗК01, ЗК04, ЗК08; 

СК02, СК03. 

ПРН01. Використовувати понятійний апарат соціології 

в освітній, дослідницькій та інших сферах професійної 

діяльності. 

ПРН02. Розуміти історію розвитку соціології, її сучасні 

концепції та теорії, основні проблеми. 

ОК 2.1.04 
Соціологія масових комунікацій та 

медіапланування 

ЗК02, ЗК09, ЗК12; 

СК01, СК04, СК16. 

ПРН07. Вміти використовувати інформаційно-

комунікаційні технології у процесі пошуку, збору та 

аналізу соціологічної інформації. 

ПРН22. Вміти визначати сутність соціальних змін щодо 

управління соціумом та організаціями галузі ТК. 

ОК 2.1.05 Соціологія молоді 
ЗК01, ЗК02, ЗК9; 

СК01, СК04, СК05. 

ПРН03. Застосовувати положення соціологічних теорій 

та концепцій до дослідження соціальних змін в Україні 

та світі. 

ПРН22. Вміти визначати сутність соціальних змін щодо 

управління соціумом та організаціями галузі ТК. 

ОК 2.1.06 Програмування соціологічного дослідження 
ЗК01, ЗК04, ЗК08, ЗК9; 

СК03, СК04, СК07. 

ПРН08. Обґрунтовувати власну позицію, робити та 

аргументувати самостійні висновки за результатами 

досліджень і аналізу професійної літератури. 

РН09. Вміти розробляти програму соціологічного 

дослідження. 

ОК 2.1.07  Загальна соціологічна теорія 
ЗК01, ЗК04, ЗК08; 

СК02, СК03. 

ПРН02. Розуміти історію розвитку соціології, її сучасні 

концепції та теорії, основні проблеми. 

ПРН22. Вміти визначати сутність соціальних змін щодо 

управління соціумом та організаціями галузі ТК. 

ОК 2.1.08 Соціальна психологія 
ЗК01, ЗК04, ЗК08, ЗК009; 

СК03, СК04, СК15. 

ПРН21. Діагностувати, аналізувати й нейтралізувати 

конфліктні ситуації між учасниками соціальних 

відносин; розробляти заходи для упередження 

кризових явищ на підприємствах галузі ТК і в соціумі, 

формувати соціально-психологічні механізми 

виведення з кризи. 

ПРН22. Вміти визначати сутність соціальних змін 

щодо управління соціумом та організаціями галузі ТК. 
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ОК 2.1.09 Соціологія особистості та виховання 
ЗК01, ЗК04, ЗК08; 

СК02, СК03, СК13. 

ПРН06. Ефективно виконувати різні ролі (зокрема 

організатора, комунікатора, критика, генератора ідей, 

виконавця тощо) у команді в процесі вирішення 

фахових задач. 

ПРН19. Конструювати нові типи соціальних та ділових 

відносин, що відповідають соціальним реаліям 

ОК 2.1.10 Сучасні соціологічні парадигми 
ЗК01, ЗК04, ЗК9; 

СК01, СК04, СК05. 

ПРН03. Застосовувати положення соціологічних теорій та 

концепцій до дослідження соціальних змін в Україні та світі. 

РН08. Обґрунтовувати власну позицію, робити та 

аргументувати самостійні висновки за результатами 

досліджень і аналізу професійної літератури 

ОК 2.1.11 Етносоціологія 
ЗК01, ЗК06, ЗК9; 

СК01, СК04, СК05. 

ПРН03. Застосовувати положення соціологічних теорій та 

концепцій до дослідження соціальних змін в Україні та світі. 

ПРН13. Приймати участь в розробці, організації та 

проведенні проектів та управляти ними. 

ОК 2.1.12 Основи економіки та планування 
ЗК01, ЗК06, ЗК14; 

СК11, СК12. 

ПРН14. Виявляти ініціативу та підприємливість. 

ПРН17. Проектувати підприємницьку (організаційну) 

діяльність на засадах соціальної (корпорпативної) 

відповідальності 

ОК 2.1.13 Соціологія Інтернету 
ЗК02, ЗК09, ЗК12; 

СК01, СК04, СК16. 

ПРН07. Вміти використовувати інформаційно-

комунікаційні технології у процесі пошуку, збору та 

аналізу соціологічної інформації. 

ПРН22. Вміти визначати сутність соціальних змін щодо 

управління соціумом та організаціями галузі ТК. 

ОК 2.1.14 
Методи збору та аналізу соціологічної 

інформації 

ЗК01, ЗК07, ЗК11, ЗК012; 

СК03, СК04, СК05, СК08. 

РН10. Володіти навичками збору соціальної інформації 

з використанням кількісних та якісних методів. 

РН11. Презентувати результати власних досліджень для 

фахівців і нефахівців 

ОК 2.1.15 Соціологія економіки та праці 
ЗК01, ЗК06, ЗК13, ЗК14; 

СК11, СК12. 

ПРН14. Виявляти ініціативу та підприємливість. 

ПРН18. Створювати сприятливе соціокультурне 

середовища для реалізації креативних ідей у бізнесі, 

формувати ефективні бізнес-команди для реалізації 

завдань у сфері управління та економіки. 
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ОК 2.1.16 Психодіагностика 
ЗК01, ЗК04, ЗК08, ЗК09; 

СК03, СК04, СК06. 

ПРН04. Пояснювати закономірності та особливості 

розвитку і функціонування соціальних явищ у 

контексті професійних задач. 

ПРН21. Діагностувати, аналізувати й нейтралізувати 

конфліктні ситуації між учасниками соціальних 

відносин; розробляти заходи для упередження 

кризових явищ на підприємствах галузі ТК і в соціумі, 

формувати соціально-психологічні механізми 

виведення з кризи. 

ОК 2.1.17 Зв'язки з громадськістю в галузі ТК 
ЗК02, ЗК05, ЗК7, ЗК09; 

СК01, СК07, СК08, СК16. 

ПРН20. Здійснювати професійну діяльність з 

урахуванням потреб підприємства/організації. 

ПРН22. Вміти визначати сутність соціальних змін 

щодо управління соціумом та організаціями галузі ТК. 

ОК 2.1.18 Економічні дослідження ринку та споживання 
ЗК01, ЗК06, ЗК14; 

СК10, СК11, СК12. 

ПРН16. Аналізувати економічну поведінку споживачів 

різних соціально-демографічних груп, вплив реклами й 

брендингу на її формування. 

ПРН19. Конструювати нові типи соціальних та ділових 

відносин, що відповідають соціальним реаліям. 

ОК 2.1.19 Соціологія журналістики 
ЗК01, ЗК04, ЗК9; 

СК01, СК04, СК05. 

ПРН03. Застосовувати положення соціологічних теорій 

та концепцій до дослідження соціальних змін в Україні 

та світі. 

ПРН04. Пояснювати закономірності та особливості 

розвитку і функціонування соціальних явищ у контексті 

професійних задач. 

ОК 2.1.20 Управління соціальними змінами 
ЗК01, ЗК08, ЗК13; 

СК15, СК16. 

ПРН20. Здійснювати професійну діяльність з 

урахуванням потреб підприємства/організації. 

ПРН22. Вміти визначати сутність соціальних змін 

щодо управління соціумом та організаціями галузі ТК. 

ОК 2.1.21 Економіка неприбуткових підприємств 
ЗК01, ЗК13, ЗК14; 

СК10, СК11, СК12. 

ПРН14. Виявляти ініціативу та підприємливість. 

ПРН18. Створювати сприятливе соціокультурне 

середовища для реалізації креативних ідей у бізнесі, 

формувати ефективні бізнес-команди для реалізації 

завдань у сфері управління та економіки. 
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ОК 2.1.22 
Соціологія конфлікту та екстремальних 

відносин 

ЗК01, ЗК04, ЗК08, ЗК09; 

СК03, СК04, СК15. 

ПРН19. Конструювати нові типи соціальних та ділових 

відносин, що відповідають соціальним реаліям. 

ПРН21. Діагностувати, аналізувати й нейтралізувати 

конфліктні ситуації між учасниками соціальних 

відносин; розробляти заходи для упередження 

кризових явищ на підприємствах галузі ТК і в соціумі, 

формувати соціально-психологічні механізми 

виведення з кризи. 

ОК 2.1.23 Соціологія релігії 
ЗК01, ЗК04, ЗК11; 

СК04, СК05, СК06. 

ПРН03. Застосовувати положення соціологічних теорій 

та концепцій до дослідження соціальних змін в Україні 

та світі. 

ПРН04. Пояснювати закономірності та особливості 

розвитку і функціонування соціальних явищ у контексті 

професійних задач 

ОК 2.1.24 
Організація і методологія соціологічного 

дослідження 

ЗК01, ЗК06, ЗК09, ЗК10; 

СК01, СК02, СК05, СК08. 

ПРН09. Вміти розробляти програму соціологічного 

дослідження 

ПРН10. Володіти навичками збору соціальної інформації з 

використанням кількісних та якісних методів. 

ОК 2.1.25 Ознайомча практика 
ЗК03, ЗК05, ЗК15; 

СК14, СК13. 

ПРН12. Знати та дотримуватися етичних норм 

професійної діяльності соціолога. 

ПРН19. Конструювати нові типи соціальних та ділових 

відносин, що відповідають соціальним реаліям. 

ОК 2.1.26 Виробнича практика 
ЗК01, ЗК06, ЗК09, ЗК10; 

СК01, СК02, СК05, СК08. 

ПРН09. Вміти розробляти програму соціологічного 

дослідження 

ПРН10. Володіти навичками збору соціальної 

інформації з використанням кількісних та якісних 

методів. 

ОК 2.1.27 Переддипломна практика 
ЗК01, ЗК06, ЗК09, ЗК10; 

СК01, СК02, СК05, СК08. 

ПРН10. Володіти навичками збору соціальної інформації з 

використанням кількісних та якісних методів. 

ПРН12. Знати та дотримуватися етичних норм 

професійної діяльності соціолога. 
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ОК 2.1.28 Кваліфікаційна (бакалаврська) робота 
ЗК01, ЗК06, ЗК09, ЗК10; 

СК01, СК02, СК05, СК08. 

ПРН11. Презентувати результати власних досліджень 

для фахівців і нефахівців 

ПРН12. Знати та дотримуватися етичних норм 

професійної діяльності соціолога. 

Вибіркові компоненти ОП 

3. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА 

3.1. Дисципліни циклу загальної підготовки 

ВК.3.1.01 Іноземна мова 
ЗК02, ЗК05, ЗК08; 

СК01, СК07. 

ПРН05. Спілкуватися державною та іноземною / 

іноземними мовами усно і письмово з професійних 

питань. 

ПРН12. Знати та дотримуватися етичних норм 

професійної діяльності соціолога. 

ВК.3.1.02 

1. Студії з загальної та галузевої соціології 

2. Студії з загальної та галузевої соціології 

іноземною мовою 

ЗК01, ЗК04, ЗК08; 

СК02, СК03. 

ПРН02. Розуміти історію розвитку соціології, її сучасні 

концепції та теорії, основні проблеми. 

ПРН05. Спілкуватися державною та іноземною / 

іноземними мовами усно і письмово з професійних питань. 

ВК.3.1.03 

1. Соціологія комунікативних практик 

2. Соціологія комунікативних практик 

іноземною мовою 

ЗК02, ЗК09, ЗК13; 

СК01, СК04, СК06. 

ПРН05. Спілкуватися державною та іноземною / 

іноземними мовами усно і письмово з професійних питань. 

ПРН07. Вміти використовувати інформаційно-

комунікаційні технології у процесі пошуку, збору та 

аналізу соціологічної інформації. 

3.2. Дисципліни циклу професійної підготовки 

ВК.3.2.01 

1. Технології прикладних соціологічних 

досліджень (SPSS, ОСА). 

2. Методи аналізу та комп'ютерної обробки 

соціологічної інформації 

ЗК01, ЗК05, ЗК09; 

СК06, СК09. 

ПРН07. Вміти використовувати інформаційно-

комунікаційні технології у процесі пошуку, збору та 

аналізу соціологічної інформації. 

ПРН15. Володіти навичками комп'ютерної обробки 

соціологічної інформації 

ВК.3.2.02 

1. Протедія маніпулятивним технологіям 

2. Методологія та методи дослідження медіа 

комунікацій 

ЗК01, ЗК02, ЗК9; 

СК01, СК04, СК05, СК16. 

ПРН03. Застосовувати положення соціологічних теорій 

та концепцій до дослідження соціальних змін в Україні 

та світі. 

ПРН22. Розуміння сутності соціальних змін щодо 

управління соціумом та організаціями галузі ТК. 
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ВК.3.2.03 
1. Візуальна аналітика 

2. Соціальна політика 
ЗК01, ЗК04, ЗК11; 

СК04, СК05, СК06. 

ПРН04. Пояснювати закономірності та особливості 

розвитку і функціонування соціальних явищ у контексті 

професійних задач. 

ПРН20. Здійснювати професійну діяльність з 

урахуванням потреб підприємства/організації. 

ВК.3.2.04 

1. Інтерактивний  тренінг розвитку 

комунікативності 

2. Сучасні комунікативні практики 

ЗК02, ЗК09, ЗК12; 

СК01, СК04, СК06. 

РН06. Ефективно виконувати різні ролі (зокрема 

організатора, комунікатора, критика, генератора ідей, 

виконавця тощо) у команді в процесі вирішення 

фахових задач. 

ПРН07. Вміти використовувати інформаційно-

комунікаційні технології у процесі пошуку, збору та 

аналізу соціологічної інформації. 

ВК.3.2.05 

1. Технології організації соціального часу та 

простору 

2. Соціальні технології в мас-медіа 

ЗК07, ЗК10, ЗК13; 

СК10, СК13. 

ПРН08. Обґрунтовувати власну позицію, робити та 

аргументувати самостійні висновки за результатами 

досліджень і аналізу професійної літератури. 

ПРН16. Аналізувати економічну поведінку споживачів 

різних соціально-демографічних груп, вплив реклами й 

брендингу на її формування. 

ВК.3.1.06 

1. Архітектоніка соціальних ігор 

2. Соціокультурна експертиза повсякденних 

практик 

ЗК11, ЗК12, ЗК13; 

СК08, СК12. 

ПРН10. Володіти навичками збору соціальної 

інформації з використанням кількісних та якісних 

методів. 

ПРН18. Створювати сприятливе соціокультурне 

середовища для реалізації креативних ідей у бізнесі, 

формувати ефективні бізнес-команди для реалізації 

завдань у сфері управління та економіки 
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Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей /результатів 

навчання дескрипторам НРК 

 
Класифікація 

компетентностей 

(результатів 

навчання) за 

НРК  

Знання  

Зн1 Спеціалізовані 

концептуальні 

знання, 

що включають 

сучасні 

наукові здобутки у 

сфері професійної 

діяльності або галузі 

знань і є основою для 

оригінального 

мислення та 

проведення 

досліджень 

Зн2 Критичне 

осмислення проблем 

у 

галузі та на межі 

галузей знаньъ  

Уміння/Навички 

Ум1 Спеціалізовані 

уміння/навички 

розв’язання проблем, 

необхідні для 

проведення досліджень 

та/або провадження 

інноваційної діяльності 

з метою розвитку нових 

знань та процедур 

Ум2 Здатність 

інтегрувати знання та 

розв’язувати складні 

задачі у широких або 

мультидисциплінарних 

контекстах 

Ум3 Здатність 

розв’язувати проблеми 

у нових або незнайомих 

середовищах за 

наявності неповної або 

обмеженої інформації з 

урахуванням аспектів 

соціальної та етичної 

відповідальності 

Комунікація  

К1 Зрозуміле і 

недвозначне 

донесення власних 

знань, висновків та 

аргументації до 

фахівців і 

нефахівців, зокрема, 

до осіб, які 

навчаються 

К2 Використання 

іноземних мов у 

професійній 

діяльності  

Відповідальність і 

автономія 

АВ1 Управління 

робочими або 

навчальними 

процесами, які є 

складними, 

непередбачуваними та 

потребують нових 

стратегічних підходів  

АВ2 Відповідальність за 

внесок до професійних 

знань і практики та/або 

оцінювання результатів 

діяльності команд та 

колективів  

АВ3 Здатність 

продовжувати навчання 

з високим ступенем 

автономії 

Загальні компетентності 

ЗК1 Зн1, Зн2 Ум2  АВ1, АВ3 

ЗК2  Ум1 К1 АВ3 

ЗК3 Зн1  К1, К2 АВ2 

ЗК4 Зн1, Зн2 Ум2, Ум3 К1, К2 АВ1 

ЗК5 Зн2 Ум2  АВ2 

ЗК6 Зн2 Ум3  АВ1, АВ2 

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК1 Зн1, Зн2 Ум1   

СК2 Зн1, Зн2 Ум1, Ум2,  АВ2 

СК3 Зн1, Зн2 Ум1, Ум2,  АВ2 

СК4 Зн1 Ум1, К2 АВ1 

СК5 Зн1 Ум1, Ум3 К1, К2 АВ1 

СК6 Зн1, Зн2 Ум1  АВ2 

СК7  Ум1 К1 АВ2 

СК8 Зн1 Ум1 К1, К2  

СК9 Зн1, Зн2 Ум2, Ум3 К1 АВ2, АВ3 

СК10 Зн1, Зн2 Ум1, Ум3 К1, К2 АВ1, АВ2, АВ3 
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Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей 

Результати навчання 

Компетентності 

Інтегральна компетентність 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

ЗК0

1 

ЗК0

2 

ЗК0

3 

ЗК0

4 

ЗК0

5 

ЗК0

6 

СК

01 

СК

02 

СК

03 

СК

04 

СК

05 

СК

06 

СК

07 

СК

08 

СК

09 

СК1

0 

ПР01. Аналізувати соціальні явища і процеси, використовуючи 

емпіричні дані та сучасні концепції і теорії соціології. 
+    + + + +  +     +  

ПР02. Здійснювати діагностику та інтерпретацію соціальних 

проблем українського суспільства та світової спільноти, причини 

їхнього виникнення та наслідки.  

+ +  +  +  + +    + +   

ПР03. Розробляти і реалізовувати соціальні та міждисциплінарні 

проекти з урахуванням соціальних, економічних, правових, 

екологічних та інших аспектів суспільного життя. 

+  + +  + +  + +  + +    

ПР04. Застосовувати наукові знання, соціологічні та статистичні 

методи, цифрові технології, спеціалізоване програмне забезпечення 

для розв’язування складних задач соціології та суміжних галузей 

знань. 

 +  +   + + + +  + +    

ПР05. Здійснювати пошук, аналізувати та оцінювати необхідну 

інформацію в науковій літературі, банках даних та інших джерелах. 
+ +  + +  +  +    +    

ПР06. Вільно спілкуватись усно і письмово українською мовою та 

однією з іноземних мов при обговоренні професійних питань, 

досліджень та інновацій у сфері соціології та суміжних наук у тому 

числі в контексті співпраці з європейськими та євроатлантичними 

інституціями 

  + +    +   +   + + + 

ПР07. Вирішувати етичні дилеми відповідно до норм професійної 

етики соціолога та загальнолюдських цінностей. 
+ + +   +      +  + +  

ПР08. Зрозуміло і недвозначно доносити знання, власні висновки та 

аргументацію з питань соціології та суміжних галузей знань до 

фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. 

+  +   + +    + +  + + + 

ПР09. Планувати і виконувати наукові дослідження у сфері 

соціології, аналізувати результати, обґрунтовувати висновки. 
+ +   + + +  + +   +    

ПР10. Викладати соціологічні та суміжні з ними дисципліни в 

закладах освіти. 
  +   +  +   +    + + 

ПР11. Узагальнювати результати власних наукових досліджень та  

презентувати їх у наукових доповідях,  публікаціях 
+ +  + +  +   + +   +  + 

Гарант освітньої програми  

Доктор соціологічних наук,  професор            О.Ю. Клименко 


