
Здоровенькі були…=) 

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника” 

 
кафедра філософії та соціології 



 Оберіть собі роботу до душі, і вам не 
доведеться працювати жодного дня в житті. 

Конфуцій 



Що таке соціологія? 
 Соціологія - наука про умови та процеси у 
суспільстві, а також їх дослідження. 



Хто такий соціолог? 
 Соціолог – фахівець, який вивчає життя 
суспільства. Він у якійсь мірі і психолог, і 
маркетолог, навіть аналітик і політтехнолог. 



Про професію 
 Соціолог заробляє дослідженнями. Він 
вивчає те, як поводяться люди: як вони роблять 
покупки, голосують на виборах, працюють і 
шукають роботу, створюють співтовариства, 
емігрують і т.д. 



Про кар'єру 
 Ринок прикладної соціології, маркетингу зростає 
дуже швидко. Жодна інша гуманітарна наука не має 
настільки масштабної сфери застосування. 

 Кожне підприємство, кожен серйозний проект 
має потребу в соціологічному дослідженні, кожна 
соціальна програма вимагає соціологічної підтримки. 

 



Як стати соціологом? 
 Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника 
– один із найкращих вузів, де можна здобути освіту “соціолога”. Тут 
здійснюють підготовку  майбутніх  соціологів за освітньо-
кваліфікаційними рівнями: 

 Бакалавр; 

 Магістр, з перспективою вступу до аспірантури. 



Вступ за напрямом підготовки 
6.030101 «Соціологія» 

 При вступі на спеціальність “Соціологія” денної 
форми навчання абітурієнти повинні представити 
сертифікати Українського Центру Оцінювання Якості 
Освіти: 

українська мова та література; 

 історія України; 

 іноземна мова або математика.  
 



Перспективи працевлаштування 

Освіта; 

Наука; 

Культура; 

Менеджмент; 

Адміністрування; 

Соціальне забезпечення; 

Бізнес; 

Маркетинг; 

Мас медіа. 

 

Сфери діяльності: 



Перспективи працевлаштування 

Науково-дослідні 
інститути та центри; 

Навчальні заклади; 

Дослідницькі установи 
широкого соціального 
профілю; 

Соціальні служби і 
центри 

Органи державного 
управління та місцевого 

самоврядування; 

Мистецькі та культурні 
центри; 

Структури бізнесу та 
маркетингу; 

Політичні партії та 
недержавні громадські 
об'єднання; 

Засоби масової 
інформації. 

Об'єкти діяльності: 



Перспективи працевлаштування 

Керівник соціологічної 
служби; 

Соціолог-консультант; 

Експерт соціологічної 
служби; 

Соціолог-маркетолог; 

Державний службовець; 

Працівник структурних 

підрозділів державного 
управління та місцевого 
самоврядування; 

Менеджер 
дослідницького проекту; 

Менеджер з набору та 
навчання персоналу; 

Піар-менеджер. 

Посади: 



Студентське життя 
 Науково-дослідницька робота: 

Студентські конференції; 

Університетські олімпіади. 



Відомі українські соціологи 
минулого 

М. Грушевський    М. Драгоманов  

І. Франко М. Шаповал О. Потебня 

В. Липинський 



Відомі українські соціологи 
сучасності 

О. Балакірєва В. Ворона 

В. Городяненко Н. Черниш 

О. Яременко 



Відомі українські соціологи 
майбутнього 



День відкритих дверей 
 Кожен абітурієнт матиме можливість ближче 
познайомитись з університетом, нашими 
студентами і викладацьким колективом. 

 Зустріч відбудеться 29 лютого о 14 год в 
приміщенні Актового Залу. 



Додаткова інформація та 
правила прийому 

Деканат філософського факультету 

(0342) 59-60-14 

http://www.pu.if.ua/depart/Philosophical/ua/general 

http://www.pu.if.ua 

Для абітурієнтів працює 

«Школа юного філософа та соціолога» 
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