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Вивчати  і  аналізувати 
суспільство-це більше, чим 

 читати йому мораль.  

Прогрес — не випадковість, а 
необхідність.  

Герберт  Спенсер 

Важко зрозуміти, яким  іншим спо-
собом можно прийти до істини  і  
оволодіти нею, якщо не копоти  не 
шукати її як золото та  прихований 
скарб.                              Джон Лок.. 

Південноукраїнський  національний  
педагогічний  університет  

 імені К.Д. Ушинського 
Кафедра філософії,  соціології та  

менеджменту соціокультурної діяльності   
Україна, м. Одеса  

вул. Старопортофранківська 26, каб 73 
    тел..(048)-732-09-52      

Не потрібно бути Цезарем, щоб    
розуміти  Цезаря.     

Макс Вебер 

Теорія знання без переду-
мов є ілюзія. 

Вільгельм Дільтей 

Життя - це перш за все наша можли-
вість жити, то, ніж ми здатні стати, і як 
вибір можливостей - наше рішення, то, 
ніж ми дійсно стаємо. 

Хосе Ортега-і-Гассет. 

Абітурієнту 

. 

 

Перелік документів для вступу: 
- атестат з доповненням; 

-сертифікат (и) Українського центру 
оцінювання якості освіти; 

-Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, 
які за віком не мають паспорту) і ксерокопія 

паспорта або свідоцтва про народження;  
-6 однакових кольорових фотографій 

розміром 3х4 см; 
для чоловіків військовий квиток (посвідчення 

про приписку до призовної дільниці); 
- Якщо в паспорті і атестаті різні прізвища, 

то свідоцтво про  зміну прізвища; 
 документи, що дають право на пільги  

(при наявності); 
Примітка: всі документи подаються  в оригінальному 
вигляді або у вигляді копій,  що завірені нотаріально. 

Телефон приймальної комісії: 
 +38 (048) 738-47-69 

Детальна інформація: 
+380667765950 

 
*Абітурієнту, який вступить на  зазначену 
спеціальність гарантується гуртожиток. 



«Соціологія» 
МІСЦЕ РОБОТИ І 

КАР'ЄРА: 

Кафедра філософії,  
соціології  та  менеджменту 
соціокультурної ддіяльності 

      
            
       

      Н а в ч а л ь н и й  п р о ц е с 
спеціальності «Соціологія» забез-
печують професіонали, серед яких 3 
академіки, 7 докторів наук, 6 канди-
датів наук. 
      Навчальні дисципліни спеціа-
льності «Соціологія» знайомлять 
студентів з основними напрямками 
соціології і закладають базові дослі-
дницькі навички зі збору, обробці, 
аналізу та інтерпретації соціологіч-
них даних. Студенти вчаться викла-
дання загальних і спеціальних курсів 
соціології у вищих навчальних за-
кладах, вивчають суспільні думки. 
Області майбутньої роботи: науко-
ва, викладацька діяльність, робота в 
інформаційних, консалтингових, 
соціологічних службах, державних і 
г р о м а д с ь к и х  о р г а н а х  т а 
організаціях, у видавничій і реклам-
ному бізнесі, PR-агентствах і дослід-
ницьких службах на телебаченні, в 
інших засобах масової інформації. 

Південноукраїнський   
національний  

педагогічний  університет  
імені К. Д. Ушинського 

Історико-філософське відділення 

Кафедра філософії, соціології та 
менеджменту соціокультурної 

діяльності 

висококваліфікований 
професорсько-викладацький склад ка-
федри філософії, соціології та менедж-

менту  соціокультурної діяльності 
 допоможе майбутнім фахівцям 

розкрити потенціал, а також допоможе 
придбати необхідні 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

навчальні заклади, науково-

дослідні інститути, органи влади і 

управління, управління арт-бізнесом, 

аналітичні центри бізнес-структур, ме-

неджери культурно-дозвіллєвих закладів, 

організатори рекреаційно-розважальних 

заходів, туристичні фірми, соціолог-

практик в дослідницьких соціологічних 

центрах, соціальний працівник в 

соціально-орієнтованих організаціях. 

 

СКІЛЬКИ ОТРИМУЮТЬ 
Зарплата соціолога залежить від тієї 
сфери, де він працює. Його посаду мо-
же називатися зовсім інакше, і працю-
вати він може практично в будь-якій 
галузі, де необхідно вирішувати 
соціальні питання. А це потрібно 
скрізь. Дохід залежить від рівня 
професійної підготовки і від обсягу 
знань. Тобто, якщо ви володієте як 
мінімум однією іноземною мовою і 
вмієте користуватися програмами для 
аналізу даних - шанс на високу зар-
плату набагато більше. 

   

Перелік конкурсних предметів 
(вступних екзаменів, творчих 

конкурсів) 

Рівень 
предмета 

 

054 Соціологія 
1. Українська  мова і література базовий 

2. Математика базовий 

3. На вибір: 
 Іноземна  мова 
 Історія України 

базовий 

На кафедрі є аспірантура і докто-
рантура. Працює Спеціалізована 
вчена рада Д. 41.053.02 по захисту 
докторських і кандидатських 
дисертацій з філософії, 
спеціальність 09.00.03 - 
«Соціальна філософія та філосо-
фія історії». 


