
Іноземні мови

Міжнародна співпраця
Мережа контактів

Лекції та 
майстер-класи 

провідних соціологів 
України та світу

Творення системи 
професійних контактів 

завдяки участі 
у міжнародних та українських 

дослідницьких проектах 
від першого курсу

Експерти

Студенти залучені до 
реалізації 2-3 українських та 
міжнародних соціологічних 

проектів щороку, виконують 
практичні дослідницькі 

завдання протягом усього 
навчання.

Практичне навчання

Студенти стають 
частиною спільноти 
УКУ, зростають 
духовно та творчо

Актуальну інформацію про вартість навчання на програмі Соціологія 
дивіться на сайті vstup.ucu.edu.ua. Випускники з високими балами ЗНО 
зможуть претендувати на іменні стипендії від жертводавців, які частково 
або повністю покривають їх вартість навчання на програмі. 

54 міжнародні двосторонні угоди про 
співпрацю та обмін з університетами у 
країнах Європи, Північної та Південної 
Америки. 
15 університетів-партнерів для 
студентських обмінів в рамках 
програми Еразмус+ у 2017-2018 р. 

Середовище

Українська мова та література

Історія України

Іноземна мова / математика

В УКУ студенти мають 
можливість вдосконалити 
іноземну мову до рівня В2, 
брати участь в англомовних 
літніх школах, слухати лекції 
іноземною мовою

НОВІТНЯ БАКАЛАВРСЬКА ПРОГРАМА, 
СФОРМОВАНА НА ПЕРЕТИНІ 
СОЦІОЛОГІЇ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

ЩО ВМІЄ ВИПУСКНИК?

СФЕРИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 
ВИПУСКНИКА-СОЦІОЛОГА

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ ТА СТИПЕНДІЇ*

КОНКУРСНІ
ПРЕДМЕТИ

ЗНО

Критично мислити та системно бачити
Планувати, організовувати та реалізовувати соціологічні дослідження
Діагностувати соціальні проблеми та моделювати їх розв'язання
Реалізовувати власні бізнес-проекти, створювати робочі місця собі та іншим
Організовувати співпрацю людей для досягнення спільного результату

Соціологічні центри та аналітичні служби
Консалтингові агенції
Проекти, які вимагають аналізу даних
Політичні партії та громадські організації
Університети та дослідницькі інститути
Засоби масової інформації
Структури бізнесу та управління

* - про умови отримання стипендії читайте на сайті vstup.ucu.edu.ua

ЧОМУ СОЦІОЛОГІЯ В УКУ?



UCU.EDU.UA 
СВІДЧИТИ. СЛУЖИТИ. СПІЛКУВАТИСЯ. 

КОНТАКТИ 

"Навчаючись в УКУ, я зрозумів, чого хочу досягти. 
Університет дає мені знання та практичні навички, які 
стануть в пригоді у майбутній діяльності. Щодня відчуваю 
гордість за те, що я є частинкою спільноти УКУ" 

Маркіян Кашпо, студент програми 

"Програма соціології - неначе вдало спакована валіза. Там 
є рівно стільки знань та навичок, скільки потрібно для того, 
щоб почуватись впевнено у подорожі по сучасному ринку 
праці"  

Христина Горна, студентка програми 

"В одному соціологові вміщаються: аналітик, філософ, 
історик, оратор, менеджер, статистик, програміст, політолог і 
журналіст. Це несподівано, але дуже цікаво і корисно!"  

Поліна Хазан, студентка програми 

"Соціологи - це люди, які мають надзвичайні професійні 
переваги. У них є перископи в майбутнє і спроможність 
бачити крізь закриті лаштунки. Але для цього доводиться 
згризти не один пуд граніту науки"  

Євген Глібовицький, засновник аналітичного центру 
pro.mova, учасник Несторівської групи 

"Коли працюю з соціальними конфліктами, ніколи не можу 
обійтися без соціологічних даних, бо маю розуміти, що 
думають люди, чого прагнуть, від чого страждають і що 
готові робити. Розв'язати жодну конфліктну ситуацію без 
цього неможливо."   

Ірина Брунова-Калісецька, соціальний психолог, 
конфліктопог, фасилітатор діалогів 

Центр Митрополита Андрея Шептицького 
5 поверх, офіс 528 
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(032) 240-99-49
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СОЦІОЛОГІЯ


