


⇨ Наша спеціальність «СОЦІОЛОГІЯ» – це 

кращий фундамент в сучасному житті, 

отримання реальних практичних знань та 

умінь, впевненість у своєму майбутньому.

⇨ Соціологія – найбільш фундаментальна 

наука про суспільство, що вивчає різні 

соціальні групи і суспільні процеси. 

⇨ Соціологія допомагає розв’язувати 

конфлікти та виробляти державну політику 

спрямовану на вирішення соціальних 

проблем.



Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

готує професійних соціологів

⇨ Підготовка соціологів здійснюється 

за рівнями:

❖ Бакалавр

❖ Магістр

❖ PhD (Доктор філософії)



Чому варто обирати спеціальність 
«соціологія» в

Національному технічному університеті 
України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського»?



Навчання в одному з найбільш відомих, рейтингових і статусних університетів світу 
(за версією міжнародних рейтингів QS Webometrics) та України («Компас» та «Топ-
200 Україна»). 

Університет розташовується в самому центрі Києва, має власний Центр культури та 
мистецтв, сучасний спортивний комплекс, басейн, поліклініку, кафе та їдальні, 
оздоровчі бази на Дніпрі, Чорному морі та в Карпатах.
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Професійний викладацький колектив 
кафедри соціології:

Енергійні
Професійні
Комунікабельні
Проходять стажування за кордоном
Виступають на радіо і телебаченні



Освітньо-професійна програма 
«Врегулювання конфліктів та медіація»

Беруть фахову участь у 

врегулюванні конфліктів та 

медіації, науково-прикладних 

дослідженнях, аналітичній та 

консалтинговій діяльності 

Підготовка 

висококваліфікованих 

фахівців з соціології, які 

володіють сучасними 

теоріями та методами 

соціологічних досліджень

Можуть ефективно 

розв'язувати комплексні задачі 

та практичні соціальні 

проблеми на локальному, 

регіональному, 

національному, міжнародному 

рівнях



Викладання та оцінювання
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Студентоцентроване навчання, 
проблемно-орієнтовний та 
пошуковий стиль навчання. 

Викладання у формах лекцій, 
семінарських та лабораторних 
занять, самостійна робота з 
можливістю консультацій з 
викладачами. 

Участь у розробці та 
впровадженні соціологічних 
проєктів – індивідуально та в 
групах.

Написання контрольних робіт та 
творчих есе, розрахункових 
завдань, індивідуальних та 
групових проєктів, кваліфікаційних 
робіт  



Цикл загальної підготовки
Вступ до соціологічної професії

Загальна соціологія

Історія соціології

Іноземна мова

Іноземна мова професійного спрямування

Методологія, методи та технології соціологічних 

досліджень

Комп’ютерний аналіз соціальної інформації

Математичні та статистичні методи аналізу 

соціальної інформації

Соціологія економіки та підприємництва

Соціальна статистика і демографія

Національна економіка

Інформаційне право

Основи здорового способу життя

Соціологія модерну та модернізації

Студенти мають можливість обирати дисципліни, планувати та 
здійснювати свою індивідуальну освітню траєкторію.  

Приклади дисциплін, що вивчаються. 

Цикл професійної підготовки
Медіація та миротворчість

Сучасні теорії миру та конфліктів

Політичний діалог та медіація

Теорія і практика переговорів у медіації

Соціологія громадської думки 

та мас-медіа

Політична наука: конфліктологічний підхід

Соціологія комунікацій за умови конфлікту

Соціологія гендерних конфліктів

Соціологічні дослідження соціальних структур, 

організацій та управління

Соціологія особистості, освіти та культури

Нерівності, конфлікти і соціальна справедливість

Соціальна ідентичність та конфлікти в модерному 

соціумі



Спеціальність «соціологія» дає можливості широкого 
професійного вибору:

❖ Державна служба

❖ Маркетингові та рекламні організації

❖ Функціонери та консультанти в політичних партіях

❖ Журналістська діяльність

❖ Фахівці з паблік рілейшнз (зв'язки з громадськістю)

❖ Органи внутрішніх справ і СБУ

❖ Викладацька діяльність у школах, коледжах, інститутах, університетах

❖ Менеджмент усіх рівнів

❖ Фахівці в кадрових агенствах

❖ Громадські організації



Студенти проходять практику
у провідних соціологічних
та маркетингових центрах
(як-от KANTAR TNS),
органах державної влади.
В університеті функціонує 
соціологічна служба 
«Соціоплюс». 



Насичене і цікаве студентське 

дозвілля, що дозволяє розвинути 

творчі, організаційні, спортивні 

здібності (участь у різноманітних 

святах та конкурсах, поїздки на 

природу, відвідування гуртків).



Практика міжнародних 

студентських обмінів.

Наші студенти проходять додаткове навчання за 

кордоном у провідних університетах світу. 



Під час навчання у студентів буде можливість щорічно брати участь у всеукраїнських і міжнародних
конференціях, відвідувати заняття відомих вітчизняних та іноземних вчених, державні та недержавні
установи Києва, що здійснюють соціологічні, маркетингові та електоральні дослідження з метою
отримання практичних навичок роботи.



Контактна інформація

Національний технічний університет України "Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Факультет соціології і права

Кафедра соціології

Адреса: 03056, м. Київ, пр-т Перемоги, 37, корпус 7, к. 506

Телефони: +38 (044) 204 85 26, 

+38 (044) 204  94 03
Електронна пошта: kpi.sociology@i.ua
Сайт: www.sociology.kpi.ua
Соціальні мережі: 
https://www.facebook.com/sociologykpi.ua/

Завідувач кафедри: 

доктор соціологічних наук,

професор Кутуєв Павло Володимирович

https://www.facebook.com/sociologykpi.ua/

