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І. Преамбула 
 
Розробники стандарту: 
Бурега В.В.,  доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології та 
політології 
Рущенко І.П.,  доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри соціології та 
політології 
Ляшенко Н.О., кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри соціології та 
політології 
 
       Під час розробки використано проект стандарту вищої освіти для першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 
спеціальності 054 «Соціологія» підготовлений підкомісією 054 «Соціологія» Науково-
методичної ради МОН України. 
 
 
ІІ Загальна характеристика 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень 

Ступінь вищої освіти Бакалавр 

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

Спеціальність 054 «Соціологія» 

Обмеження щодо форм 
навчання 

Немає 

Освітня кваліфікація  Бакалавр за спеціальністю «Соціологія». 

За потреби спеціалізацію/спеціалізації визначає випускова 
кафедра. 

Кваліфікація в дипломі За вибором випускової кафедри та вищого навчального 
закладу: 

 бакалавр соціології; 

 спеціалізацію зазначають у разі наявності. 

Опис предметної 
області 

Обєкти вивчення: соціальна взаємодія на мега-, макро-, 
мезо- та мікросоціальному рівні, зокрема соціальна 
диференціація та інтеграція, інституціоналізація, 
відтворення й трансформація соціальної структури та 
культури, конструювання соціальної дійсності, соціальний 
вплив на формування особистості, соціальні проблеми та 
конфлікти. 

Цілі навчання: розвинути соціологічний спосіб мислення, 
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опису та пояснення соціальної дійсності, сформувати 
розуміння закономірностей людської взаємодії та 
неоднозначності інтерпретацій соціальних явищ, навички 
аналітичної роботи із соціальною інформацією. Набуті 
компетентності можуть бути застосовані в дослідницькій, 
управлінській, освітній, медійно-комунікативній, бізнесовій 
та інших дисциплінарно-професійних полях. 

Теоретичний зміст предметної області: знання про 
особистість, соціальні групи, суспільство і людство в 
їхньому взаємозв’язку та змінах. 

Методи: широкий спектр методів збору й аналізу 
соціологічної інформації, зокрема з використанням 
математико-статистичних методів та спеціалізованого 
програмного забезпечення, а також сучасних 
інформаційно-комунікативних технологій для вирішення 
завдань професійної діяльності. 

Методики та технології соціологічного дослідження, 
діагностики, експертизи, прогнозування. 

Інструменти й обладнання: сучасні інформаційні системи 
(комунікативні, пошукові, аналітичні), інші програмні 
продукти, застосовувані в соціологічній діяльності.  

Академічні права 
випускників 

Продовження освіти на другому (магістерському) рівні 
вищої освіти. 

Працевлаштування 
випускників 

Будь-які види зайнятості, що вимагають аналітичної 
роботи із соціальною інформацією, ефективної комунікації, 
управління соціальними відносинами та процесами. 

Основна сфера зайнятості відповідає кодам 263, 243 та 242 
ISCO-08 Міжнародного стандарту класифікації зайнятості 
Міжнародної організації праці1. 

 
 
 
ІІІ Обсяг кредитів ЄКТС для здобуття відповідного ступеня вищої освіти 

 
На базі повної загальної середньої освіти з терміном навчання 11 років становить 240 
кредитів ЄКТС. 
 
Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних 
та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених цим 
Стандартом. 
 

                                                           
1 International Standard Classification of Occupations: ISCO08 / International Labour Office.  Geneva: ILO, 2012. 

 P. 148152; 160163. 
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ІV Перелік компетентностей випускника 
 
 
Інтегральна компетентність 
 
Здатність розв’язувати спеціалізовані завдання в галузі соціології та прикладних 
соціальних досліджень, розробляти й обґрунтовувати базові рекомендації щодо 
подолання соціальних проблем і регулювання соціальних конфліктів. 
 
Загальні компетентності 
 

1. Здатність до абстрактного та конкретного мислення, аналізу та синтезу. 
2. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 
3. Володіння українською мовою (письмово й усно). 
4. Здатність спілкуватися англійською або іншою іноземною мовою (письмово й 

усно). 
5. Навички міжособистісної взаємодії. 
6. Здатність до конструктивної критики та самокритики. 
7. Здатність до аргументованого представлення власної думки, компетентної та 

толерантної дискусії з її опонентами. 
8. Здатність діяти соціально відповідально. 
9. Усвідомлення проблематики рівних можливостей у суспільстві, зокрема її 

гендерних, расових, вікових аспектів. 
10. Усвідомлення культурного розмаїття суспільств та викликів взаємодії в 

міжкультурному контексті. 
11. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
12. Здатність до пошуку, обробки й аналізу інформації з різних джерел. 
13. Здатність вчитися та набувати сучасних знань. 

 
 
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 
 

1. Здатність застосовувати соціологічні поняття, концепції та теорії для 
інтерпретації соціальних явищ і процесів. 

2. Розуміння базових закономірностей взаємодії індивідів, соціальних груп, спільнот 
та суспільств. 

3. Розуміння соціальної обумовленості особистості та життєвого шляху індивіда, а 
також ролі індивіда в життєдіяльності соціальних організацій, спільнот і 
суспільств. 

4. Розуміння соціальних процесів, трендів, можливостей і викликів соціальних змін в 
Україні та світі. 

5. Здатність ідентифікувати соціально-небезпечні явища та процеси і вміти 
розробляти соціальні технології, спрямовані на підтримку соціальної безпеки. 

6. Здатність зіставити результати різних соціологічних досліджень. 
7. Здатність розробити програму соціологічного дослідження. 
8. Здатність застосувати соціологічний дослідницький інструментарій. 
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9. Здатність знайти соціальні дані2 у відкритому доступі, здійснити їх змістовне 
структурування й узагальнення. 

10. Здатність проаналізувати, представити та проінтерпретувати числові й нечислові 
соціальні дані. 

11.  Усвідомлення відмінностей поміж ключовими соціологічними парадигмами. 
12. Здатність читати професійну літературу англійською3. 

 
 
 
 

V Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у 
термінах результатів навчання 

 
1. Давати визначення соціологічних понять і застосовувати соціологічні поняття, 

концепції та теорії для пояснення практичних ситуацій. 
2. Розрізняти основні соціологічні підходи та парадигми в історичній і сучасній 

перспективах. 
3. Розуміти переваги й обмеження принципу «свободи від оцінок» у соціології в 

порівнянні з ангажованою та публічною соціологією. 
4. Описувати та застосовувати базові критерії науковості та обєктивності 

досліджень. 
5. Формулювати дослідницькі запитання та конкретизовувати мету дослідження. 
6. Розробляти дизайн4 та інструментарій для досліджень базового рівня складності5. 
7. Формувати репрезентативну вибіркову сукупність у дослідженнях базового рівня 

складності та розраховувати її обсяг. 
8. Формувати нерепрезентативну вибіркову сукупність відповідно до мети 

дослідження та дослідницьких запитань. 
9. Порівнювати переваги й обмеження різних методів збору соціологічної 

інформації. 
10. Проводити індивідуальні та групові інтервю, спостереження, здійснювати 

контент-аналіз базового рівня складності6. 
11. Здійснювати аналіз і синтез, представлення й інтерпретацію числової і нечислової 

соціологічної інформації. 
12. Узагальнювати та зіставляти результати різних досліджень. 
13. Обґрунтовувати методологію та висновки власного дослідження. 
14. Користуватися ключовими відкритими базами/банками соціальних даних7. 

                                                           
2 Дані державної статистики, опитувань громадської думки, інші дані за рішенням випускової кафедри. 

3 Англійська є найпоширенішою мовою міжнародної комунікації в суспільствознавстві загалом і соціології 

зокрема. Відповідно здатність читати професійну літературу англійською є складовою фахової 

компетентності. 

4 Дизайн дослідження  комплекс ключових рішень щодо збирання й опрацювання даних, спрямований на 

успішну реалізацію мети дослідження (відповідник англійською   research design). 

5 Тут і далі: які дослідження вваж ати базового рівня складності, які – підвищеного, визначає випускова 

кафедра. 

6 Які види контент-аналізу вважати базового рівня складності, які – підвищеного, визначає випускова 

кафедра. 

7 Дані державної статистики, опитувань громадської думки, інші дані за рішенням випускової кафедри. 
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15. Пояснювати етичні аспекти досліджень і застосовувати принципи дослідницької 
етики. 

16. Прочитавши англійською академічний текст у галузі соціології8, представити 
українською його ключові тези. 

17. Спілкуватися іноземною мовою (письмово та усно). 
 

 

                                                           
8 Рівень складності тексту визначає випускова кафедра. Таким текстом може бути розділ посібника, 

стаття, розділ книги. 
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VІ Форми атестації здобувачів вищої освіти 
 
 

Форми атестації 
здобувачів вищої 
освіти 

Атестованими є всі ті здобувачі вищої освіти, які успішно 
виконали навчальний план випускової кафедри. 

За рішенням вищого навчального закладу та випускової 
кафедри навчальним планом можуть бути передбачені такі 
форми підсумкової атестації: 

 складання атестаційного іспиту (екзамену); 

 підготовка та захист кваліфікаційної роботи. 

Вищим навчальним закладом має бути передбачена 
процедура апеляції здобувача щодо отриманої оцінки за 
іспит, кваліфікаційну роботу та її захист. Членами 
апеляційної комісії не можуть бути фахівці, які брали участь 
в оцінюванні, на яке подана апеляція здобувача. 

Вимоги до 
атестаційного 
екзамену (екзаменів) 

Відповідно до вимог вищого навчального закладу. 

Вимоги до 
кваліфікаційної 
роботи 

Вищий навчальний заклад інформує студентів на початку 
навчання щодо неприйнятності порушення авторських прав, 
правил належного посилання й цитування, а також санкцій за 
порушення таких вимог: 

 запозичення ідей і фактів у письмових роботах 
(зокрема кваліфікаційних) та візуальних матеріалах 
для презентацій (зокрема кваліфікаційних) має завжди 
супроводжуватися посиланням на джерело; 

 у разі відтворення 8 і більше слів поспіль із певного 
джерела запозичений фрагмент оформлюється як 
цитата незалежно від того, відтворено текст мовою 
оригіналу чи в перекладі. 

Кваліфікаційні роботи мають бути оприлюднені щонайменше 
за три дні до дати захисту на сайті або вищого навчального 
закладу, або випускової кафедри, або в електронному 
депозитарії навчального закладу. 

Вимоги до публічного 
захисту 

Відповідно до вимог вищого навчального закладу. 

 
 
 
VII Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

  
Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти визначені 
пунктом 2 статті 16 «Система забезпечення якості вищої освіти» Закону України «Про 
вищу освіту»: 
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«Система забезпечення вищими навчальними закладами якості освітньої діяльності 
та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) передбачає 
здійснення таких процедур і заходів: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 
3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне 
оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті вищого 
навчального закладу, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-
педагогічних працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, 
у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою; 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 
освітнім процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти 
та кваліфікації; 

8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного 
плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів 
вищої освіти; 

9) інших процедур і заходів». 
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Пояснювальна записка 
 

 

Термінологічні уточнення  

з метою наближення термінології до міжнародної 

та уникнення непорозумінь у міжнародній комунікації 

 

Методи соціальних досліджень – методи збору й аналізу соціальної інформації 
(англ. social research methods). Оскільки ті самі методи збору й аналізу інформації 
застосовують у різних соціальних і поведінкових науках, доречно вживати поняття 
методів соціальних досліджень. В українській соціології нині поширене поняття 
соціологічних методів дослідження; у контексті емпіричного дослідження його переклад 
англійською  social research methods або social science research methods. 

Соціальна інформація, соціальні дані – інформація, дані про погляди та/або практики 
людей (англ. social information, social data). Оскільки є примітний перетин в інформації, 
даних, із якими працюють соціологи, політологи, соціальні психологи, економісти та 
інші фахівці, у низці контекстів доречне вживання поняття соціальної інформації, а не 
соціологічної з метою уникнення штучних міждисциплінарних барєрів. В українській 
соціології нині поширене поняття соціологічних даних; його переклад англійською – 
social information, social data, data for sociological research. 

Соціальна інформація може бути виражена в числах або ні (бути у вигляді тексту, 
зображення тощо). Відповідно до цього розрізняють числову/кількісну інформацію 
(відповідник англійською  quantitative) та нечислову/якісну інформацію (відповідник 
англійською – qualitative). 
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Таблиця 1  
Матриця відповідності 

визначених Стандартом компетентностей  
дескрипторам НРК 

 

Класифікація 
компетентностей за НРК 

Знання Уміння Комунікація 
Автономія та 

відповідальність 

Загальні компетентності 

Здатність до абстрактного 
та конкретного мислення, 
аналізу та синтезу 

 v   

Здатність застосовувати 
знання в практичних 
ситуаціях 

v v   

Володіння українською 
мовою (письмово й усно) 

v v v  

Здатність спілкуватися 
англійською або іншою 
іноземною мовою 
(письмово й усно) 

v v v  

Навички міжособистісної 
взаємодії 

  v  

Здатність до 
конструктивної критики 
та самокритики 

 v v v 

Здатність до 
аргументованого 
представлення власної 
думки, компетентної та 
толерантної дискусії з її 
опонентами 

 v v v 

Здатність діяти соціально 
відповідально 

   v 

Усвідомлення 
проблематики рівних 
можливостей в 
суспільстві, зокрема її 
гендерних, расових, 
вікових аспектів 

v   v 

Усвідомлення 
культурного розмаїття 
суспільств та викликів 
взаємодії в 
міжкультурному 
контексті 

v   v 

Навички використання 
інформаційних і 
комунікаційних 

 v v  
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технологій 
Здатність до пошуку, 
обробки й аналізу 
інформації з різних 
джерел 

v v v  

Здатність вчитися та 
набувати сучасних знань 

 v  v 

Спеціальні (фахові) компетентності 

Здатність застосовувати 
соціологічні поняття, 
концепції та теорії для 
інтерпретації соціальних 
явищ і процесів 

v v   

Розуміння базових 
закономірностей 
взаємодії індивідів, 
соціальних груп, спільнот 
і суспільств 

v    

Розуміння соціальної 
обумовленості 
особистості та життєвого 
шляху індивіда, а також 
ролі індивіда в 
життєдіяльності 
соціальних організацій, 
спільнот і суспільств 

v   v 

Розуміння соціальних 
процесів, трендів, 
можливостей і викликів 
соціальних змін в Україні 
та світі 

v   v 

Здатність ідентифікувати 
соціально-небезпечні 
явища та процеси і вміти 
розробляти соціальні 
технології, спрямовані на 
підтримку соціальної 
безпеки. 

v v   

Здатність зіставити 
результати різних 
соціологічних досліджень 

v v   

Здатність розробити 
програму соціологічного 
дослідження 

v v   

Здатність застосувати 
соціологічний 
дослідницький 
інструментарій 

v v v v 

Здатність знайти 
соціальні дані у 

v v  v 
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відкритому доступі, 
здійснити їх змістовне 
структурування й 
узагальнення 
Здатність проаналізувати, 
представити та 
проінтерпретувати 
числові й нечислові 
соціальні дані 

v v v  

Усвідомлення 
відмінностей поміж 
ключовими 
соціологічними 
парадигмами 

v    

Здатність читати 
професійну літературу 
англійською 

v v   
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Таблиця 2 
Матриця відповідності визначених Стандартом  

результатів навчання та компетентностей 
 

Програмні 

результати 

навчання 

Компетентності 

Ін
т

е
гр

а
л

ь
н

а
 

к
о

м
п

е
т

е
н

т
н

іс
т

ь
 Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Давати визначення 
соціологічних 
понять і 
застосовувати 
соціологічні 
поняття, концепції 
та теорії для 
пояснення 
практичних ситуацій 

v v v v    v v v v  v  v v v v       v 

Розрізняти основні 
соціологічні підходи 
та парадигми в 
історичній та 
сучасній 
перспективах 

v v  v         v  v     v    v v 

Розуміти переваги й 
обмеження 
принципу «свободи 
від оцінок» у 
соціології в 
порівнянні з 

v v  v   v  v    v  v    v v    v  
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ангажованою та 
публічною 
соціологією 
Описувати та 
застосовувати базові 
критерії науковості 
та обєктивності 
досліджень 

v v  v   v v     v      v v      

Формулювати 
дослідницькі 
запитання та 
конкретизовувати 
мету дослідження 

v v v v         v       v      

Розробляти дизайн 
та інструментарій 
для досліджень 
базового рівня 
складності 

v v v v  v       v       v      

Формувати 
репрезентативну 
вибіркову сукупність 
у дослідженнях 
базового рівня 
складності та 
розраховувати її 
обсяг 

v v v v        v v       v      

Формувати 
нерепрезентативну 
вибіркову сукупність 
відповідно до мети 
дослідження та 
дослідницьких 
запитань 

v v v v         v       v      
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Порівнювати 
переваги й 
обмеження різних 
методів збору 
соціологічної 
інформації 

v v  v         v      v v      

Проводити 
індивідуальні та 
групові інтервю, 
спостереження, 
здійснювати 
контент-аналіз 
базового рівня 
складності 

v v v v v       v v        v     

Здійснювати аналіз і 
синтез, 
представлення й 
інтерпретацію 
числової і 
нечислової 
соціологічної 
інформації 

v v v v v   v    v v v     v    v   

Узагальнювати та 
зіставляти 
результати різних 
досліджень 

v v  v        v v v     v v   v  v 

Обґрунтовувати 
методологію та 
висновки власного 
дослідження 

v v  v   v v     v       v   v   

Користуватися 
ключовими 
відкритими 

v v  v        v v v        v   v 
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базами/банками 
соціальних даних 
Пояснювати етичні 
аспекти досліджень і 
застосовувати 
принципи 
дослідницької етики 

v v v v v   v v v v  v       v      

Прочитавши 
англійською 
академічний текст у 
галузі соціології, 
представити 
українською його 
ключові тези 

v   v          v     v       

Спілкуватися 
іноземною мовою 
(письмово та усно) 

v       v   v   v           v 

 

 


