Спеціальність 6.030101 «Соціологія»
Кваліфікація, що присвоюється:
Соціолог, референт
Рівень кваліфікації:
Бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування:
Немає, зарахування проводиться за загальними умовами вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального,
неформального, неофіційного):
Немає
Профіль програми:
Студенти отримують знання з гуманітарних, соціально-економічних та природничих
дисциплін, а також професійноорієнтованих дисциплін в обсязі, необхідному для вирішення
навчальних, методичних та організаційних завдань у галузі соціології, отримують досконалі
знання іноземної мови (англійської і додатково польської) та української мови (за
професійним спрямуванням) в межах освітньої програми. Студенти здобувають необхідні
знання зі збору та опрацювання соціологічної інформації, аналізу соціологічних даних для
прийняття ефективних управлінських рішень, соціального прогнозування, соціологічної
експертизи, організації та проведення інформаційних, рекламних та PR-компаній, розробки
кадрової політики та кадрової стратегії організацій, проведення кадрового аудиту та
управління людськими ресурсами тощо.
Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ЄКТС, в т. ч. модулі гуманітарного
та соціально-економічного блоку - 35 кредитів, модулі професійної та практичної підготовки
— 205 кредитів. Модулі нормативного блоку складають 218,5 кредитів, варіативного – 54,5
кредити.
Ключові результати навчання:
1. Знання з предметної області
- Основи знань суміжних наук, що є значимими для розуміння та аналізу соціальних
процесів, соціологічної інформації (історія України, філософія, історія української
культури, економіка, політологія, соціальна психологія, політичні науки, правознавство,
культурна антропологія, демографія тощо);
- Ділова українська мова, а також іноземна мова (англійська та додатково польська) в
межах освітньої програми;
- Основи знань теорії ймовірностей, математичної статистики, використання
математичних методів у соціологічних дослідженнях (аналіз та прогноз);
- Знання з програмування та проведення соціологічних досліджень; методів
комп’ютерної обробки соціологічних даних, методів аналізу соціологічної інформації;
- Знання з історії та теорії соціологічної науки, сучасних соціологічних теорій;
- Знання галузевих соціологічних теорій (соціологія праці та управління, соціологія
політики, етносоціологія, соціологія культури, соціологія освіти, соціологія сім’ї, соціологія
молоді, соціологія громадської думки та масових комунікацій, соціологія регіонів тощо)
- Знання з основ паблік рілейшнз, управління соціальними проектами, соціології
територіальних громад та регіонального розвитку.
2. Практичні уміння і навички
- Володіння теорією та практикою організації соціологічних досліджень у різних
сферах суспільного життя;
- Вміння розробляти та здійснювати соціологічний супровід проектів у галузі
державного управління та місцевого самоврядування;
- Володіння навиками соціоінженерної діяльності, зокрема соціального
прогнозування, соціального планування та проектування;
- Володіння навиками соціально-аналітичної діяльності;

- Володіння навиками соціальної експертизи різноманітних програм та проектів у
галузі держуправління та місцевого самоврядування;
- Використання на практиці соціологічних теорій управління, конфлікту, економіки,
політики, культури, освіти;
- Використання соціологічних даних в практиці державного управління та
самоуправління;
- Розробки кадрової політики та кадрової стратегії організацій, кадровий аудит;
- Проведення соціологічних досліджень в організаціях для покращення управління
людськими ресурсами.
Професійні профілі випускників:
Можливі сфери працевлаштування бакалаврів-соціологів:
Сфера управління людськими ресурсами.
Державне управління та місцеве самоврядування
Соціальна сфера та сфера соціального захисту
Сфера соціальної безпеки.
Бізнес-сфера
Сфера освіти
Політична сфера
Соціальні комунікації. Практика інформаційно-комунікативних технологій
Згідно класифікатора професій 2015 року:
- Експерт із суспільно-політичних питань (2443.2)
- Консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських
організаціях) (2443.2)
Доступ до подальшого навчання:
Бакалавр може продовжити навчання в магістратурі за спеціальністю «Соціологія», а також
за іншими спеціальностями на умовах перехресного вступу.
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки:
Положення про контроль і оцінювання навчальних досягнень студентів у Дрогобицькому
державному педагогічному університеті імені Івана Франка. Стобальна шкала оцінювання з
переведенням у національну шкалу та шкалу ЄКТС.
Вимоги до випуску:
Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів та успішно захищена кваліфікаційна
робота .
Форма навчання:
Денна
Директор програми:
Доктор соціологічних наук, професор Щудло С.А.

