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СТРУКТУРА 

ФАКУЛЬТЕТУ 

– 6 кафедр: 



 
 
 
Майже тисячний колектив факультету… 
822 студенти 
98 викладачів – 17 докторів наук, професорів, 55 кандидатів наук  
 
2020/2021 навчальний рік: 
626 студенти – денна форма навчання,  
196 студентів – заочна форма навчання. 



Бакалавріат – 4 роки  
(денна та заочна форми навчання) 

Магістратура – 1 рік 4 місяці  
(денна та заочна форми навчання) 

Доктор філософії  
(«Соціологія», «Журналістика») – 4 роки 



Спеціальність 054 – Соціологія 

 

Освітні програми: 

«Соціально-політичні та маркетингові дослідження»  
 

Перелік конкурсних предметів ЗНО : 

1.Українська мова та література (0,35) 

2. Математика (0,2) 

3.Історія України / Іноземна мова /  

Біологія / Географія / Фізика / Хімія (0,35) 
 

  



Студенти 
вивчатимуть 

Виборчі кампанії: 
організація, маркетинг, 

технології 

Маніпулятивні технології в 
сучасному суспільстві 

Методи маркетингових 
досліджень 

Основи  спічрайтингу 

Політична 
соціологія 

Гендерні 
дослідження 

Процеси інтеграції та 
розширення Європи 

Соціологія 
культури 

Теорії та дослідження 
еліт 

Online дослідження 
в соціології та 

маркетингу 



Спеціальність 054 – Соціологія 

 

Освітня програма 

«Соціологія комунікацій, реклами та зв'язків з 

громадськістю» 

 

Перелік конкурсних предметів ЗНО : 

1.Українська мова та література (0,35) 

2. Математика (0,2) 

3.Історія України / Іноземна мова /  

Біологія / Географія / Фізика / Хімія (0,35) 



Студенти 
вивчатимуть: 

Аналіз 
маркетингових 

комунікацій 

Брендинг та 
бренд-

менеджмент 

Дизайн та 
візуальні 

медіакомунікації 

Інтернет-технології 
в рекламі та PR 

Комунікативні 
технології у 
соціальних 

медіа 

Контент-
менеджмент 

веб-сайту 
Медіарилейшнз 

Практики 
публічного 

виступу 

Теорія та 
практика 
зв'язків із 

громадськістю 

Теорія та 
практика 
реклами 



Спеціальність 231 - Соціальна робота 

 

Освітня програма «Соціальна робота» 

(денна і заочна форма) 

 

Перелік конкурсних предметів ЗНО : 

1.Українська мова та література (0,2) 

2. Історія України (0,35) 

3. Математика / Іноземна мова / Біологія / 

Географія / Фізика / Хімія (0,35) 
 



Студенти 
вивчатимуть: 

Менеджмент 
соціальної 

роботи 

Основи 
консуль-
тування 

Соціальний 
маркетинг 

Система 
організації 
соціальних 

служб 

Соціальна 
педагогіка 

Теорія і 
практика 
медіації і 

переговорів 

Соціальна 
політика 

Соціологія 
управління 

Технології 
управління 

персоналом 

Управління 
соціальними 
проектами 



Спеціальність 061 – Журналістика 

 

Освітня програма «Медіакомунікації та зв'язки 

з громадськістю»  

 

Перелік конкурсних предметів ЗНО : 

1.Українська мова та література (0,4) 

2. Історія України (0,3) 

3. Математика / Іноземна мова / Біологія / 

Географія / Фізика / Хімія (0,2) 



Студенти 
вивчатимуть 

Оцінка ефективності 
інформаційно-

комунікативних 
кампаній Основи 

медіакомунікацій та 
зв'язків з 

громадськістю 

Медіаправо та 
інтелектуальна 

власність 

Медіа та 
суспільні 

комунікації 

Медіапсихологія 
Медіариторика 

Технології 
виробництва 

аудіо-, відео- та 
пресового 
контенту 

Інформаційний 
консалтинг 

Виробнича 
(медійна) 
практика 

Практикум із 
конвергентних 

медіа 



Випускники факультету можуть займатися дослідницькою, 
викладацькою та експертною роботою у таких закладах, як: 



Соціально-політичні та 
маркетингові дослідження 

Соціальні аналітики 

Експерти з роботи із 
громадською думкою 

Політичні соціологи 

Маркетологи 

Соціологія 
комунікацій, 

реклами і зв’язків з 
громадськістю 

SMM-спеціалісти 

PR-спеціалісти 

Експерти з 
комунікацій 

Освітні програми та ким можна після них працювати: 



Медіакомунікації та зв’язки 
з громадськістю 

Фахівці аудіовізуальних 
цифрових ЗМІ 

Інтернет-журналісти 

Медіаконсультанти 

Освітні програми та ким можна після них працювати: 

Соціальна робота 

Консультанти з 
менеджменту 

Медіатори конфліктів 

Фахівці із соціальної 
політики 



Мінімальна кількість балів для допуску до участі в 
конкурсі – 100 балів 
 
Вага атестату за всіма освітніми програмами – 0,1. 
 
Квота прийому за державним замовленням окремих 
категорій вступників (пільговий вступ) – 10% 



  

 

             Прохідний бал на бюджетні місця 

2017 2018 2019 2020 
Соціально-політичні та 

маркетингові 

дослідження 

182,204 173,961 179,112 194,31 

Соціологія комунікацій, 

реклами та зв'язків з 

громадськістю 

180,739 174,624 179,52 180,744 

Медіакомунікації та 

зв’язки з громадськістю 

189,88 192,678 192,78 198,39 

Соціальна робота 164,125 168,045 166,209 173,298 



Соціально - політичні та маркетингові 

дослідження 

25550 8950 

Соціологія комунікацій, реклами та зв'язків з 

громадськістю 

25550 8950 

Медіакомунікації та зв’язки з громадськістю 25550 8950 

Соціальна робота 12580 5270 

Вартість навчання на факультеті (за 1 рік, грн.):  



Ліцензійний обсяг 
Зараховано у 

2020 р. 

 

 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

Соціально - політичні та маркетингові 

дослідження 

60 7 22 3 

Соціологія комунікацій, реклами та 

зв'язків з громадськістю 

95 13 62 4 

Медіакомунікації та зв’язки з 

громадськістю 
100 30 93 20 

Соціальна робота 28 7 19 - 
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