
 

 

Кафедра соціології функціонує у структурі 

філософсько-теологічного факультету з 2005р., 

який є історичним спадкоємцем філософського 

та теологічного факультетів, що становили 

основу відкритого 4 жовтня 1875 р. 

університету ім. Франца Йозефа в м. Чернівці. 

Відродження філософсько-теологічного 

факультету відбулось у 1993 р. 

 

Декан – доктор історичних наук, професор, член-

кореспондент НАПН України, заслужений працівник 

освіти, Балух Василь Олексійович 

 

 

 

Наша адреса: 58012, м. Чернівці,  

вул. Коцюбинського, 2, к. VI 

Телефони: деканат+380-372-584826 

Каф. соціології  +380-372-58-47-03      

 

 

Не втрачайте свій шанс 

здобути якісну освіту та стати 

справжнім професіоналом у 

галузі соціології! 

 

Обирай перспективні 

спеціальності: 

Соціологія – професія 

майбутнього! 

 

 
 

 

Сучасна 

Об’єктивна 

Цілісна 

Інноваційна 

Оптимістична 

Логічна 

Оперативна 

Гуманістична 

Інтелектуальна 

Якісна 

 

 

СОЦІОЛОГІЯ- 

це професія надзвичайно 

широких можливостей 

застосування професійних 

вмінь та навичок! 

 

 формуєособистістьіз

сучасним світобаченням;

 розвиває аналітичне 

мислення, необхідне для 

успішної кар’єри 

молодого спеціаліста! 

 

Соціологи йдуть в ногу з

часом. 

Не відставай



 

 

Кафедра соціології – молода та перспективна, 

надає широку гуманітарну освіту, сучасні 

знання з галузей прикладних дисциплін, 

формує уміння та навички, які надають 

можливість працевлаштування як у системі 

освіти, так і у державних установах та 

приватному бізнесі. 

 

Підготовку фахівців-соціологів (бакалаврів, 

спеціалістів і магістрів) здійснюють 

висококваліфіковані викладачі: доктор 

філософських наук, професор, кандидати 

соціологічних, філософських, історичних 

наук, доценти.  

Очолює кафедру доктор філософських наук, 

професор Докаш Віталій Іванович. 

 

В структурі кафедрі функціонують 

соціологічна лабораторія та Центр 

соціологічних досліджень, які займаються 

аналізом трансформаційних процесів у 

суспільстві, вивченням громадської думки 

щодо діяльності суспільних та державних 

інститутів; проводять фахові дослідження у 

різних напрямках соціальної діяльності 

 

Студенти-соціологи вивчають такі курси: 

Соціологія управління; 

Соціологія економіки;  

Методологія та методи соціологічних 

досліджень; 

Соціологія масової комунікації; 

Соціологія політики; 

Соціологія релігії; 

Соціологія громадської думки; 

Організація зв’язків з громадськістю; 

Етносоціологія; 

Соціологія культури; 

Соціологія девіантної поведінки; 

Соціологія сім’ї; 

Соціологія реклами; 

Тренінг ведення переговорів; 

Соціологія молоді та ще багато інших 
цікавих предметів! 

 

Викладачі та студенти кафедри приймають 

активну участь у роботі міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференцій, 

досліджують актуальні проблеми суспільного 

життя Буковини, цікаво співпрацюють та 

активно відпочивають: 

 

 

Сфери професійної діяльності випускника-соціолога: 

 робота на викладацьких й адміністративних 

посадах у середніх та вищих навчальних 

закладах; 

 робота в органах державної влади та 

місцевого самоврядування;  

 робота в установах та фірмах, що 

займаються питаннями зайнятості та 

кадрової політики; 

 проектно-аналітична й експертно-

консультативна діяльність у фірмах і 

консалтингових компаніях; 

 робота в науково-дослідних інститутах, 

соціологічних службах і лабораторіях; 

 участь у виборчих кампаніях і центрах 

виборчих технологій; 

 проведення маркетингових досліджень у 

системі ринку, реклами та мас-медіа; 

 діяльність у сфері Public Relations (зв'язків із 

громадськістю), соціального прогнозування, 

ЗМІ й видавничому бізнесі. 

Абітурієнти 

 для зарахування на навчання подають такі документи: 

1) заява (написана власноруч на ім'я ректора, в якій 

вказується напрям підготовки (спеціальність), форма 

навчання та джерела фінансування (держзамовлення чи 

контракт); 

2) документ державного зразка про повну середню 

освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфі- 

каційний рівень) і додаток до нього; 

3) медичну довідку (форма 086-У); 

4) 4 фотокартки розміром 3 x 4 ;  

5) сертифікат Українського центру оцінювання якості знань з 

таких навчальних предметів: українська мова та 

література, історія України, математика або іноземна мова. 

Випускники, які закінчили школу до 2008 р. тестуються у 

вищому навчальному закладі (ЧНУ) з указаних дисциплін. 

У день подання документів до приймальної комісії при 

собі мати паспорт та довідку про присвоєння 

ідентифікаційного коду. 


