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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗОВНІШНЮ АПРОБАЦІЮ (за наявності)
А. Рецензії (представників академічної спільноти (ВНЗ, національної та галузевої
академій наук, тощо)
• Д.с.н., професор, завідувач кафедри соціології факультету соціології і права
НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» Кутуєв П.В.
• Д.с.н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник
відділу історії та теорії соціології Інституту соціології НАН України
Степаненко В.П.
Б. Відгуки представників професійних асоціацій
В. Відгуки представників ринку праці
/
INFORMATION ON EXTERNAL APPROBATION (if applicable)
A. Reviews (from members of academic community (institutions of higher education,
national and branch academies of science, etc)
• Doctor of sociological sciences, professor, head of the department of sociology,
Faculty of Sociology and Law, National Technical University of Ukraine “Igor
Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” P. V. Kutuev
• Doctor of sociological sciences, senior research fellow, chief research fellow of
the department of history and theory of sociology of the Institute of Sociology,
National Academy of Sciences of Ukraine, V. P. Stepanenko
B. Letters of reference from the members of professional associations
C. Letters of reference from representatives of the labor market
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ПЕРЕДМОВА / INTRODUCTION
Розроблено робочою групою у складі: / Developed by the working team including:

Прізвище,
ім’я, по
батькові
керівника та
членів
проектної
групи / Last,
first, and
middle names
of the head and
members of the
working team

Керівник
проектної
групи / Head
of the working
team
Цимбал
Тарас
Володимиро
вич /
Tsymbal
Taras
Volodymyro
vych

Найменування
посади
(для сумісників —
місце
основної
роботи,
найменування
посади) /
Position

заступник
декана
факультету
соціології,
доцент
кафедри
теорії та
історії
соціології,
факультет
соціології,
Київський

Найменування
закладу, який
закінчив
Науковий
викладач
ступінь,
(рік закінчення,
шифр і
спеціальність,
найменування
кваліфікація
наукової
згідно з
спеціальності,
документом про
тема дисертації,
вищу освіту) /
вчене звання, за
Institution of
якою кафедрою
higher education,
(спеціальністю)
from which
присвоєно /
academic degree
Academic
was obtained
degree, subject of
(year of
the thesis, and
graduation, field
department
of study, and
qualification as
in diploma)

Київський
національний
університет
імені Тараса
Шевченка,
факультет
соціології та
психології,
2006, соціолог,
викладач
соціології /
Taras

кандидат
соціологічних
наук, «Образи
соціального
порядку в
сучасних
теоріях
глобалізації»,
22.00.01 – теорія
та історія
соціології, 2010
/ candidate of

Стаж
науковопедагогічн
ої та/або
наукової
роботи /
Record of
service in
teaching
and
research
(in years)

9 років / 9
years

Інформація про наукову діяльність (основні публікації за
напрямом, науково-дослідна робота, участь у конференціях і
семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво
науковою роботою студентів) / Research activity (major
publications, conferences, supervision of Ph.D., graduate and
undergraduate students)

7 фахових статей і 5 виступів на конференціях за останні 5
років.
В середньому 5 бакалаврських і 2 магістерські кваліфікаційні
роботи щороку.
4 студентів ставали переможцями всеукраїнських конкурсів
наукових робіт /
7 articles and 5 conference reports within last 5 years
On average, 5 bachelor-degree and 2 master-degree theses
supervised annually
4 supervised students won national research contests in sociology

Відомості про підвищення
кваліфікації викладача
(найменування закладу, вид
документа, тема, дата
видачі) / Advanced training
(institution, certificate type,
subject, date of issue)

Workshop on Economic
History, Growth and
Development in Central And
Eastern Europe (University of
Vienna, 2018)
Fulbright Faculty
Development Program
(University of California,
Santa Barbara, United
States), 2013-2014.
Сертифікат.
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Прізвище,
ім’я, по
батькові
керівника та
членів
проектної
групи / Last,
first, and
middle names
of the head and
members of the
working team

Найменування
посади
(для сумісників —
місце
основної
роботи,
найменування
посади) /
Position

національн
ий
університет
імені
Тараса
Шевченка /
Associate
professor,
department
of theory
and history
of
sociology,
Faculty of
Sociology,
Taras
Shevchenko
National
University
of Kyiv

Найменування
закладу, який
закінчив
викладач
(рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація
згідно з
документом про
вищу освіту) /
Institution of
higher education,
from which
academic degree
was obtained
(year of
graduation, field
of study, and
qualification as
in diploma)
Shevchenko
National
University of
Kyiv, Faculty
of Sociology
and
Psychology,
2006,
sociologist,
instructor in
sociology

Науковий
ступінь,
шифр і
найменування
наукової
спеціальності,
тема дисертації,
вчене звання, за
якою кафедрою
(спеціальністю)
присвоєно /
Academic
degree, subject of
the thesis, and
department

sociological
sciences (Ph.D.),
“Notions of
Social Order in
the
Contemporary
Theories of
Globalization”

Стаж
науковопедагогічн
ої та/або
наукової
роботи /
Record of
service in
teaching
and
research
(in years)

Інформація про наукову діяльність (основні публікації за
напрямом, науково-дослідна робота, участь у конференціях і
семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво
науковою роботою студентів) / Research activity (major
publications, conferences, supervision of Ph.D., graduate and
undergraduate students)

Відомості про підвищення
кваліфікації викладача
(найменування закладу, вид
документа, тема, дата
видачі) / Advanced training
(institution, certificate type,
subject, date of issue)

“Presentation and Analysis of
Spatial Data” by Dr.Thomas
Woehler, University of
Konstanz, Kyiv-Konstanz,
2016, Сертифікат /
Workshop on Economic
History, Growth and
Development in Central And
Eastern Europe (University of
Vienna, 2018)
Fulbright Faculty
Development Program
(University of California,
Santa Barbara, United
States), 2013-2014.
Certificate of completion.
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Прізвище,
ім’я, по
батькові
керівника та
членів
проектної
групи / Last,
first, and
middle names
of the head and
members of the
working team

Найменування
посади
(для сумісників —
місце
основної
роботи,
найменування
посади) /
Position

Найменування
закладу, який
закінчив
Науковий
викладач
ступінь,
(рік закінчення,
шифр і
спеціальність,
найменування
кваліфікація
наукової
згідно з
спеціальності,
документом про
тема дисертації,
вищу освіту) /
вчене звання, за
Institution of
якою кафедрою
higher education,
(спеціальністю)
from which
присвоєно /
academic degree
Academic
was obtained
degree, subject of
(year of
the thesis, and
graduation, field
department
of study, and
qualification as
in diploma)

Стаж
науковопедагогічн
ої та/або
наукової
роботи /
Record of
service in
teaching
and
research
(in years)

Інформація про наукову діяльність (основні публікації за
напрямом, науково-дослідна робота, участь у конференціях і
семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво
науковою роботою студентів) / Research activity (major
publications, conferences, supervision of Ph.D., graduate and
undergraduate students)

Відомості про підвищення
кваліфікації викладача
(найменування закладу, вид
документа, тема, дата
видачі) / Advanced training
(institution, certificate type,
subject, date of issue)

“Presentation and Analysis of
Spatial Data” by Dr.Thomas
Woehler, University of
Konstanz, Kyiv-Konstanz,
2016, Certificate of
completion
Члени
проектної
групи /
Members of
the working
team
Сидоров
Микола
ВолодимирСтаніславов
ич / Sydorov
Mykola
Volodymyr-

завідувач
кафедри
методології
та методів
соціологічн
их
досліджень,

Київський
національний
університет
імені Тараса
Шевченка,
факультет
кібернетики,

кандидат
фізикоматематичних
наук за
спеціальністю
113 (01.05.01
– теоретичні

21 рік / 21
years

1 захищений аспірант, керує двома аспірантами
За останніх 5 років більше за 20 наукових праць у фахових та
міжнародних виданнях
7 виступів на конференціях (тези)
4 навчально-методичних видання, з них 2 навчальних
посібники з грифом МОН
5 міжнародних наукових семінарів

"Asking Survey Questions "
by MASandra Walzebach,
University of Konstanz,
Kyiv-Konstanz, 2017,
Сертифікат
"Presentation and Analysis of
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Прізвище,
ім’я, по
батькові
керівника та
членів
проектної
групи / Last,
first, and
middle names
of the head and
members of the
working team

Найменування
посади
(для сумісників —
місце
основної
роботи,
найменування
посади) /
Position

Stanislavovy
ch

Київський
національн
ий
університет
імені
Тараса
Шевченка,
факультет
соціології /
head of the
department
of
methodolog
y and
methods of
sociological
research,
Taras
Shevchenko
National
University

Найменування
закладу, який
закінчив
викладач
(рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація
згідно з
документом про
вищу освіту) /
Institution of
higher education,
from which
academic degree
was obtained
(year of
graduation, field
of study, and
qualification as
in diploma)
1993 рік,
математик,
викладач
математики /
Taras
Shevchenko
National
University of
Kyiv, Faculty
of Cybernetics,
1993,
mathematician,
instructor in
mathematics

Науковий
ступінь,
шифр і
найменування
наукової
спеціальності,
тема дисертації,
вчене звання, за
якою кафедрою
(спеціальністю)
присвоєно /
Academic
degree, subject of
the thesis, and
department

основи
інформатики та
кібернетики); на
тему: «Задачі
оптимальної
нелінійної
фільтрації та
інтерполяції
розривних
марковських
процесів та їх
застосування»,
доцент кафедри
методології та
методів
соціологічних
досліджень /
candidate of
physical and
mathematical

Стаж
науковопедагогічн
ої та/або
наукової
роботи /
Record of
service in
teaching
and
research
(in years)

Інформація про наукову діяльність (основні публікації за
напрямом, науково-дослідна робота, участь у конференціях і
семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво
науковою роботою студентів) / Research activity (major
publications, conferences, supervision of Ph.D., graduate and
undergraduate students)

Щороку у середньому по 4 дипломники бакалаврату
4 дипломника магістратури /
1 defended Ph.D. student and 2 more under supervision
Over 20 articles and 7 conference reports within the last 5 years
On average 4 bachelor-degree and 4 master-degree theses
supervised annually

Відомості про підвищення
кваліфікації викладача
(найменування закладу, вид
документа, тема, дата
видачі) / Advanced training
(institution, certificate type,
subject, date of issue)

Spatial Data" by Dr.Thomas
Woehler, University of
Konstanz, Kyiv-Konstanz,
2016, Сертифікат
University of Konstanz,
Germany,
certificate27.11.2015
"Factorial Survey in
sociological researches",
Сертифікат
"Statistical Data Analysis
with Stata" by Prof. Dr.
KatrinAuspurg, GoetheUniversity Frankfurt Main
and Prof. Dr. Thomas Hinz,
University of Konstanz,
Kyiv-Konstanz, 2015,
Сертифікат
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Прізвище,
ім’я, по
батькові
керівника та
членів
проектної
групи / Last,
first, and
middle names
of the head and
members of the
working team

Найменування
посади
(для сумісників —
місце
основної
роботи,
найменування
посади) /
Position

of Kyiv,
Faculty of
Sociology

Найменування
закладу, який
закінчив
Науковий
викладач
ступінь,
(рік закінчення,
шифр і
спеціальність,
найменування
кваліфікація
наукової
згідно з
спеціальності,
документом про
тема дисертації,
вищу освіту) /
вчене звання, за
Institution of
якою кафедрою
higher education,
(спеціальністю)
from which
присвоєно /
academic degree
Academic
was obtained
degree, subject of
(year of
the thesis, and
graduation, field
department
of study, and
qualification as
in diploma)
sciences (Ph.D.);
“Optimal NonLinear Filtration
and Interpolation
of Interrupted
Markov’s
Processes and
Their
Applications”
Associate
professor,
department of
methodology and
methods of
sociological
research

Стаж
науковопедагогічн
ої та/або
наукової
роботи /
Record of
service in
teaching
and
research
(in years)

Інформація про наукову діяльність (основні публікації за
напрямом, науково-дослідна робота, участь у конференціях і
семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво
науковою роботою студентів) / Research activity (major
publications, conferences, supervision of Ph.D., graduate and
undergraduate students)

Відомості про підвищення
кваліфікації викладача
(найменування закладу, вид
документа, тема, дата
видачі) / Advanced training
(institution, certificate type,
subject, date of issue)

"Survey Experiments" by
Prof. Dr. Katrin Auspurg,
Goethe-University Frankfurt
Main and Prof. Dr. Thomas
Hinz, University of Konstanz,
Kyiv-Konstanz, 2014,
Сертифікат /
"Asking Survey Questions "
by MASandra Walzebach,
University of Konstanz,
Kyiv-Konstanz, 2017,
certificate of completion
"Presentation and Analysis of
Spatial Data" by Dr.Thomas
Woehler, University of
Konstanz, Kyiv-Konstanz,
2016, certificate of
completion
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Прізвище,
ім’я, по
батькові
керівника та
членів
проектної
групи / Last,
first, and
middle names
of the head and
members of the
working team

Найменування
посади
(для сумісників —
місце
основної
роботи,
найменування
посади) /
Position

Найменування
закладу, який
закінчив
Науковий
викладач
ступінь,
(рік закінчення,
шифр і
спеціальність,
найменування
кваліфікація
наукової
згідно з
спеціальності,
документом про
тема дисертації,
вищу освіту) /
вчене звання, за
Institution of
якою кафедрою
higher education,
(спеціальністю)
from which
присвоєно /
academic degree
Academic
was obtained
degree, subject of
(year of
the thesis, and
graduation, field
department
of study, and
qualification as
in diploma)

Стаж
науковопедагогічн
ої та/або
наукової
роботи /
Record of
service in
teaching
and
research
(in years)

Інформація про наукову діяльність (основні публікації за
напрямом, науково-дослідна робота, участь у конференціях і
семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво
науковою роботою студентів) / Research activity (major
publications, conferences, supervision of Ph.D., graduate and
undergraduate students)

Відомості про підвищення
кваліфікації викладача
(найменування закладу, вид
документа, тема, дата
видачі) / Advanced training
(institution, certificate type,
subject, date of issue)

University of Konstanz,
Germany, certificate
27.11.2015 "Factorial Survey
in sociological researches",
certificate of completion
"Statistical Data Analysis
with Stata" by Prof. Dr.
Katrin Auspurg, GoetheUniversity Frankfurt Main
and Prof. Dr. Thomas Hinz,
University of Konstanz,
Kyiv-Konstanz, 2015,
certificate of completion
"Survey Experiments" by
Prof. Dr. Katrin Auspurg,
Goethe-University Frankfurt
Main and Prof. Dr. Thomas
Hinz, University of Konstanz,
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Прізвище,
ім’я, по
батькові
керівника та
членів
проектної
групи / Last,
first, and
middle names
of the head and
members of the
working team

Найменування
посади
(для сумісників —
місце
основної
роботи,
найменування
посади) /
Position

Найменування
закладу, який
закінчив
Науковий
викладач
ступінь,
(рік закінчення,
шифр і
спеціальність,
найменування
кваліфікація
наукової
згідно з
спеціальності,
документом про
тема дисертації,
вищу освіту) /
вчене звання, за
Institution of
якою кафедрою
higher education,
(спеціальністю)
from which
присвоєно /
academic degree
Academic
was obtained
degree, subject of
(year of
the thesis, and
graduation, field
department
of study, and
qualification as
in diploma)

Стаж
науковопедагогічн
ої та/або
наукової
роботи /
Record of
service in
teaching
and
research
(in years)

Інформація про наукову діяльність (основні публікації за
напрямом, науково-дослідна робота, участь у конференціях і
семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво
науковою роботою студентів) / Research activity (major
publications, conferences, supervision of Ph.D., graduate and
undergraduate students)

Відомості про підвищення
кваліфікації викладача
(найменування закладу, вид
документа, тема, дата
видачі) / Advanced training
(institution, certificate type,
subject, date of issue)

Kyiv-Konstanz, 2014,
certificate of completion
Чепак
Валентина
Василівна /
Chepak
Valentyna
Vasylivna

декан
факультету
соціології,
Київський
національн
ий
університет
імені
Тараса
Шевченка,
факультет
соціології /
head of the
department
of branch
sociologies,
Taras

Ніжинський
державний
педагогічний
інститут ім.
М.В.Гоголя,
1992
Спеціальність:
англійська
мова,
російська мова
та література
Кваліфікація:
вчитель
англійської
мови,
російської

Доктор соціол.
наук
054
(22.00.04
–
«спеціальні та
галузеві
соціології»)
ВАК України,
2012.
Тема дисертації:
Становлення
соціології
освіти: історикотеоретичні,
методологічні,
інституціональн
і аспекти
Професор

21 рік / 21
years

Підготовлено і захищено 5 кандидатських дисертацій.
100 наукових праць /
5 defended Ph.D. students
100 research articles
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Прізвище,
ім’я, по
батькові
керівника та
членів
проектної
групи / Last,
first, and
middle names
of the head and
members of the
working team

Найменування
посади
(для сумісників —
місце
основної
роботи,
найменування
посади) /
Position

Shevchenko
National
University
of Kyiv,
Faculty of
Sociology

Горбачик
Андрій

професор
кафедри

Найменування
закладу, який
закінчив
викладач
(рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація
згідно з
документом про
вищу освіту) /
Institution of
higher education,
from which
academic degree
was obtained
(year of
graduation, field
of study, and
qualification as
in diploma)
мови та
літератури /
Nizhyn State
Pedagogical
Insitute, 1992,
teacher of
English, teacher
of Russian
language and
literature

Київський
державний

Науковий
ступінь,
шифр і
найменування
наукової
спеціальності,
тема дисертації,
вчене звання, за
якою кафедрою
(спеціальністю)
присвоєно /
Academic
degree, subject of
the thesis, and
department

кафедри
галузевої
соціології /
Doctor
of
sociological
sciences,
2012.
“Formation
of
Sociology
of
Education:
historicaltheoretical,
methodological
and institutional
aspects”.
Full professor of
the department of
branch
sociologies
Кандидат
фізико-

Стаж
науковопедагогічн
ої та/або
наукової
роботи /
Record of
service in
teaching
and
research
(in years)

Інформація про наукову діяльність (основні публікації за
напрямом, науково-дослідна робота, участь у конференціях і
семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво
науковою роботою студентів) / Research activity (major
publications, conferences, supervision of Ph.D., graduate and
undergraduate students)

Відомості про підвищення
кваліфікації викладача
(найменування закладу, вид
документа, тема, дата
видачі) / Advanced training
(institution, certificate type,
subject, date of issue)

32 роки .
32 years

Під керівництвом захищено 6 канд.дисертації.
Національний координатор Європейського

Lund University, Erasmus+
ICM Programme 26.04.18 –

соціального
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Найменування
закладу, який
закінчив
викладач
Прізвище,
(рік закінчення,
Наймеім’я, по
спеціальність,
нування
батькові
кваліфікація
посади
керівника та
згідно з
(для сумісдокументом про
членів
ників —
вищу освіту) /
проектної
місце
Institution of
групи / Last,
основної
higher education,
first, and
роботи,
from which
middle names
найменуacademic degree
of the head and
вання
was obtained
members of the
посади) /
(year of
working team
Position
graduation, field
of study, and
qualification as
in diploma)
Петрович /
методології університет,
Gorbachyk
та методів
1980,
Andriy
соціологічн Спеціальність
«прикладна
Petrovych
их
досліджень, математика»/
кваліфікація
Київський
національн
«математик» /
ий
Kyiv State
університет University,
імені
1980,
Тараса
applied
Шевченка,
mathematics/mat
факультет
hematician
соціології /
dean of the
Faculty of
Sociology,
Taras
Shevchenko
National
University

Науковий
ступінь,
шифр і
найменування
наукової
спеціальності,
тема дисертації,
вчене звання, за
якою кафедрою
(спеціальністю)
присвоєно /
Academic
degree, subject of
the thesis, and
department

математичних
наук 122
(05.13.11 «програмне
забезпечення
математичних
машин та
систем») 1986 р.
Тема дисертації:
«Семантичне
конструювання
програм».
Вчене звання:
доцент кафедри
методології та
методів
соціологічного
дослідження,
1995 /
Candidate of
physical and

Стаж
науковопедагогічн
ої та/або
наукової
роботи /
Record of
service in
teaching
and
research
(in years)

Інформація про наукову діяльність (основні публікації за
напрямом, науково-дослідна робота, участь у конференціях і
семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво
науковою роботою студентів) / Research activity (major
publications, conferences, supervision of Ph.D., graduate and
undergraduate students)

дослідження в Україні. (2004-2016 рр.) /
6 defended Ph.D. students
National coordinator of the European Social Survey in Ukraine
(2004-2016)

Відомості про підвищення
кваліфікації викладача
(найменування закладу, вид
документа, тема, дата
видачі) / Advanced training
(institution, certificate type,
subject, date of issue)

08.05.18 (Сертифікат)
"Survey Experiments" by
Prof. Dr. Katrin Auspurg,
Goethe-University Frankfurt
Main and Prof. Dr. Thomas
Hinz, University of Konstanz,
Kyiv-Konstanz, 2014,
Сертифікат /
Lund University, Erasmus+
ICM Programme 26.04.18 –
08.05.18 (certificate of
completion)

"Survey Experiments" by
Prof. Dr. Katrin Auspurg,
Goethe-University Frankfurt
Main and Prof. Dr. Thomas
Hinz, University of Konstanz,
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Прізвище,
ім’я, по
батькові
керівника та
членів
проектної
групи / Last,
first, and
middle names
of the head and
members of the
working team

Найменування
посади
(для сумісників —
місце
основної
роботи,
найменування
посади) /
Position

of Kyiv,
Faculty of
Sociology

Куценко
Ольга
Дмитрівна /
Kutsenko
Olga
Dmytrivna

завідувач
кафедри
соціальних
структур та
соціальних
відносин,

Найменування
закладу, який
закінчив
Науковий
викладач
ступінь,
(рік закінчення,
шифр і
спеціальність,
найменування
кваліфікація
наукової
згідно з
спеціальності,
документом про
тема дисертації,
вищу освіту) /
вчене звання, за
Institution of
якою кафедрою
higher education,
(спеціальністю)
from which
присвоєно /
academic degree
Academic
was obtained
degree, subject of
(year of
the thesis, and
graduation, field
department
of study, and
qualification as
in diploma)
mathematical
sciences (Ph.D.),
1986,
“Semantic
Designing of
Programs”,
associate
professor of the
department of
methodology and
methods of
sociological
research, 1995
Харківський
державний
університет,
1983,
Спеціальність /
кваліфікація

Доктор
соціологічних
наук 054
(22.00.01 –
«теорія та
історія

Стаж
науковопедагогічн
ої та/або
наукової
роботи /
Record of
service in
teaching
and
research
(in years)

Інформація про наукову діяльність (основні публікації за
напрямом, науково-дослідна робота, участь у конференціях і
семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво
науковою роботою студентів) / Research activity (major
publications, conferences, supervision of Ph.D., graduate and
undergraduate students)

Відомості про підвищення
кваліфікації викладача
(найменування закладу, вид
документа, тема, дата
видачі) / Advanced training
(institution, certificate type,
subject, date of issue)

Kyiv-Konstanz, 2014,
certificate of completion

33 роки /
33 years

Підготовлено і захищено 15 кандидатських і 1 докторська
дисертації;
189 наукових праць
/
15 defended Ph.D. students and 1 doctoral students
189 research articles

Lund University, Erasmus+
ICM Programme 20.04.17 –
04.05.17 (Сертифікат)
ІСНАНУ, стажування за
програмою
«Соціальні
структури
та
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Найменування
закладу, який
закінчив
викладач
Прізвище,
(рік закінчення,
Наймеім’я, по
спеціальність,
нування
батькові
кваліфікація
посади
керівника та
згідно з
(для сумісдокументом про
членів
ників —
вищу освіту) /
проектної
місце
Institution of
групи / Last,
основної
higher education,
first, and
роботи,
from which
middle names
найменуacademic degree
of the head and
вання
was obtained
members of the
посади) /
(year of
working team
Position
graduation, field
of study, and
qualification as
in diploma)
Київський
«Викладач
національн політекономії,
ий
економістуніверситет соціолог» /
Kharkiv State
імені
University, 1983,
Тараса
instructor of
Шевченка,
факультет
political
соціології /
economy,
head of the
economistdepartment
sociologist
of social
structures
and social
relations,
Taras
Shevchenko
National
University
of Kyiv,
Faculty of

Науковий
ступінь,
шифр і
найменування
наукової
спеціальності,
тема дисертації,
вчене звання, за
якою кафедрою
(спеціальністю)
присвоєно /
Academic
degree, subject of
the thesis, and
department

соціології»),
ВАК України,
2002.
Тема дисертації:
«Діяльнісноструктурний
потенціал
трансформаційн
ого процесу: до
розробки
концепції
класоутворення
».

Стаж
науковопедагогічн
ої та/або
наукової
роботи /
Record of
service in
teaching
and
research
(in years)

Інформація про наукову діяльність (основні публікації за
напрямом, науково-дослідна робота, участь у конференціях і
семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво
науковою роботою студентів) / Research activity (major
publications, conferences, supervision of Ph.D., graduate and
undergraduate students)

Відомості про підвищення
кваліфікації викладача
(найменування закладу, вид
документа, тема, дата
видачі) / Advanced training
(institution, certificate type,
subject, date of issue)

соціоструктурний аналіз»,
2013, сертифікат /
Lund University, Erasmus+
ICM Programme 20.04.17 –
04.05.17
(certificate
of
completion)
Institute
of
Sociology,
National Academy of Sciences
of Ukraine, fellowship in
“Social structures and socialstructural analysis”, 2013,
certificate of completion

Вчене звання:
професор
кафедри
соціології, 2003
/
Doctor of
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Прізвище,
ім’я, по
батькові
керівника та
членів
проектної
групи / Last,
first, and
middle names
of the head and
members of the
working team

Найменування
посади
(для сумісників —
місце
основної
роботи,
найменування
посади) /
Position

Sociology

Найменування
закладу, який
закінчив
Науковий
викладач
ступінь,
(рік закінчення,
шифр і
спеціальність,
найменування
кваліфікація
наукової
згідно з
спеціальності,
документом про
тема дисертації,
вищу освіту) /
вчене звання, за
Institution of
якою кафедрою
higher education,
(спеціальністю)
from which
присвоєно /
academic degree
Academic
was obtained
degree, subject of
(year of
the thesis, and
graduation, field
department
of study, and
qualification as
in diploma)
sociological
sciences, 2002.

Стаж
науковопедагогічн
ої та/або
наукової
роботи /
Record of
service in
teaching
and
research
(in years)

Інформація про наукову діяльність (основні публікації за
напрямом, науково-дослідна робота, участь у конференціях і
семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво
науковою роботою студентів) / Research activity (major
publications, conferences, supervision of Ph.D., graduate and
undergraduate students)

40 років /
40 years

8 defended Ph.D. students and 5 doctoral students
150 research articles

Відомості про підвищення
кваліфікації викладача
(найменування закладу, вид
документа, тема, дата
видачі) / Advanced training
(institution, certificate type,
subject, date of issue)

“ActivityStructural
Potential of the
Transformational
Process: Towards
New Conception
of ClassFormation”

Судаков
Володимир
Іванович /
Sudakov
Volodymyr
Ivanovych

завідувач
кафедри
історії
та теорії
соціології
Київський

Full professor of
the department of
sociology, 2003
Московський
Доктор
державний
соціологічних
наук 054
університет
ім.М.Ломоносо (22.00.01 –
«теорія та
ва, 1978,
Спеціальніст історія
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Прізвище,
ім’я, по
батькові
керівника та
членів
проектної
групи / Last,
first, and
middle names
of the head and
members of the
working team

Найменування
посади
(для сумісників —
місце
основної
роботи,
найменування
посади) /
Position

Національн
ий
університет
імені
Тараса
Шевченка,
факультет
соціології/
head of the
department
of theory
and history
of sociology
Taras
Shevchenko
National
University
of Kyiv,
Faculty of
Sociology

Найменування
закладу, який
закінчив
викладач
(рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація
згідно з
документом про
вищу освіту) /
Institution of
higher education,
from which
academic degree
was obtained
(year of
graduation, field
of study, and
qualification as
in diploma)
ь
«Філософія»
/
Moscow State
University,
1978,
philosophy

Науковий
ступінь,
шифр і
найменування
наукової
спеціальності,
тема дисертації,
вчене звання, за
якою кафедрою
(спеціальністю)
присвоєно /
Academic
degree, subject of
the thesis, and
department

Стаж
науковопедагогічн
ої та/або
наукової
роботи /
Record of
service in
teaching
and
research
(in years)

Інформація про наукову діяльність (основні публікації за
напрямом, науково-дослідна робота, участь у конференціях і
семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво
науковою роботою студентів) / Research activity (major
publications, conferences, supervision of Ph.D., graduate and
undergraduate students)

Відомості про підвищення
кваліфікації викладача
(найменування закладу, вид
документа, тема, дата
видачі) / Advanced training
(institution, certificate type,
subject, date of issue)

соціології»)
ВАК України,
1996
Тема дисертації:
«Детермінація
соціологічного
пізнання
(світоглядний та
теоретикометодологічні
аспекти)»
Професор
кафедри
соціології,
2005 /
Doctor of
sociological
sciences,
1996,
“Determination
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Прізвище,
ім’я, по
батькові
керівника та
членів
проектної
групи / Last,
first, and
middle names
of the head and
members of the
working team

Найменування
посади
(для сумісників —
місце
основної
роботи,
найменування
посади) /
Position

Найменування
закладу, який
закінчив
Науковий
викладач
ступінь,
(рік закінчення,
шифр і
спеціальність,
найменування
кваліфікація
наукової
згідно з
спеціальності,
документом про
тема дисертації,
вищу освіту) /
вчене звання, за
Institution of
якою кафедрою
higher education,
(спеціальністю)
from which
присвоєно /
academic degree
Academic
was obtained
degree, subject of
(year of
the thesis, and
graduation, field
department
of study, and
qualification as
in diploma)
of Sociological
Knowledge
(Discursive and
TheoreticalMethodological
Aspects”

Стаж
науковопедагогічн
ої та/або
наукової
роботи /
Record of
service in
teaching
and
research
(in years)

Інформація про наукову діяльність (основні публікації за
напрямом, науково-дослідна робота, участь у конференціях і
семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво
науковою роботою студентів) / Research activity (major
publications, conferences, supervision of Ph.D., graduate and
undergraduate students)

Відомості про підвищення
кваліфікації викладача
(найменування закладу, вид
документа, тема, дата
видачі) / Advanced training
(institution, certificate type,
subject, date of issue)

Full professor of
the department of
sociology,
2005

1)

При розробці проекту Програми враховані вимоги: / The Program was developed on the basis of the requirements of:
Стандарту спеціальності «Соціологія» за рівнем «магістр» від 05 січня 2021 року / Educational standard for the field of study
“Sociology”, master’s academic degree, of January 05, 2021
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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
«_Соціологія_»
зі спеціальності № _054_«_Соціологія_» /
1. PROFILE OF THE EDUCATIONAL PROGRAM
“Sociology”
in the field of study No 054_“Sociology”
1 – Загальна інформація / 1 – General information
Ступінь вищої освіти та назва
магістр
кваліфікації / Higher education degree 054 «Соціологія»
and title of the qualification
ОП «Соціологія»:
054 “Sociology”; Educational Program “Sociology”;
second cycle (master) of higher education; master of
sociology, lecturer
Мова(и) навчання і оцінювання /
Англійська / English
Language of teaching and assessment
Обсяг освітньої програми / Duration
120 кредитів ЄКТС/ 2 роки / 120 ECTS credits /2
of the program
years
Тип програми / Type of the program
Освітньо-наукова / academic
Повна назва закладу вищої освіти, а
Київський національний університет імені Тараса
також структурного підрозділу у
Шевченка, факультет соціології / Taras Shevchenko
якому здійснюється навчання / Full
National University of Kyiv, Faculty of Sociology
title of the higher education institution
and its unit, which provides teaching
Назва закладу вищої освіти який бере
участь у забезпеченні програми
(заповнюється для програм подвійного і
спільного дипломування) / Full title of the

institution which takes parts in the
program realization (only for double and
joint-diploma programs)

Офіційна назва освітньої програми,
ступінь вищої освіти та назва
кваліфікації ВНЗ-партнера мовою
оригіналу (заповнюється для програм

подвійного і спільного дипломування) /

Official title of the educational program,
degree and qualification at the partner
institution in the original language (only
for double and joint-diploma programs)

Наявність акредитації / National
accreditation

Цикл/рівень програми / Program
cycle/level
Передумови / Prerequisites

Акредитована спеціальність «Соціологія»
Сертифікат про акредитацію Серія НД-ІV
№1156351 від 12 лютого 2013р. /
Accredited field of study “Sociology”
Certificate of accreditation НД-ІV №1156351 of
February 12, 2013
7 рівень НРК України; 7 рівень ЕQF-LLL;
2-й цикл FQ-EHEA /
7th level in National Framework of Qualifications of
Ukraine; 7th level ЕQF-LLL; 2nd cycle FQ-EHEA
Наявність здобутої вищої освіти освітнього ступеня
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бакалавра / Completed higher education with bachelor
degree
Денна / full-time
5 років / 5 years

Форма навчання / Form of enrolment
Термін дії освітньої програми /
Program is effective for
Інтернет-адреса постійного
https://sociology.knu.ua/uk/master-degree-academicрозміщення опису освітньої програми program-sociology
/ Permanent Internet link to the
program description
2 – Мета освітньої програми / 2 – Objective of the program
Мета програми (з врахуванням рівня Підготовка фахівців із соціології, які володіють
кваліфікації) / Objective of the
фундаментальними знаннями та практичними
program
навичками проведення соціологічних досліджень
на сучасному рівні, формування теоретичного
підґрунтя та практичних навичок проектування та
проведення наукових досліджень;
Розвиток загальних та фахових компетентностей,
необхідних для аналізу соціальних проблем,
збирання та аналізу, систематизації та
інтерпретації соціальної інформації, вміння
працювати у дослідницьких групах, взаємодіяти з
учасниками навчального процесу, представляти
результати професійної діяльності /
Training of specialists in sociology, who possess
fundamental knowledge and practical skills of
carrying out sociological research at the state-of-theart level, formation of theoretical basis and practical
skills of designing and conducting scientific research;
Development of general and professional
competencies necessary for the analysis of social
problems, collection and analysis, systematization and
interpretation of social data, ability to work in research
groups, interact with participants in the educational
process, present the outcomes of professional activity
3 - Характеристика освітньої програми / 3 – Characteristics of the program
Предметна область (галузь знань /
Соціальні та поведінкові науки/ Соціологія/
спеціальність / спеціалізація
Соціологія / Social and behavioral sciences /
програми) / Subject area (branch of
Sociology/ Sociology
knowledge / field of study /
specialization of the program)
Орієнтація освітньої програми /
Освітньо-наукова академічна / Educational and
Orientation of the educational program scientific, academic
Основний фокус освітньої програми
Спеціальна освіта з соціальних та поведінкових
та спеціалізації / Major focus of the
наук за спеціальністю Соціологія.
educational program and specialization Ключові слова: новітні методи збору й аналізу
соціологічної інформації; соціальні явища та
процеси; соціальні зміни та впливи; соціальні групи
та спільноти; соціальні проблеми та конфлікти /
Special education in social and behavioral sciences in
the field of Sociology.
Key words: the latest methods of collecting and
analyzing sociological data; social phenomena and
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processes; social changes and influences; social groups
and communities; social problems and conflicts
Особливості програми / Special
У програмі передбачена обов’язкова асистентська
aspects of the program
практика та обов’язкова виробнича практика, що
проходить у провідних фахових організаціях
(КМІС, TNS та ін.) / The program includes compulsory
teaching practice and compulsory research practice at
the leading companies in the field (Kyiv International
Institute of Sociology, Kantar-TNS, etc)
4 – Придатність випускників
до працевлаштування та подальшого навчання /
4 – Eligibility of the Program’s graduates for employment and further education
Придатність до працевлаштування /
Робочі місця в компаніях, малих підприємствах
Eligibility for employment
та
інститутах
дослідницького
та
консультативного сектору у галузі соціальних
досліджень (соціолог - дослідник, забезпечення
якості досліджень, комерція) / Jobs in companies,
small businesses and institutes of research and
consulting sector in the field of social research
(sociologist - researcher, research quality assurance,
commerce)
Подальше навчання / Further
Навчання на третьому освітньо-науковому (доктор
education
філософії) рівні / Third cycle of academic education
(Ph.D.)
5 – Викладання та оцінювання / 5 – Teaching and assessment
Викладання та навчання / Teaching
Студентоцентроване
навчання,
проблемноand study
орієнтоване
викладання,
з
елементами
дистанційного навчання в системі Moodle,
самонавчання, навчання на основі проведення
соціологічних
досліджень,
науково-дослідної
практики тощо.
Викладання здійснюється у формі лекцій,
мультимедійних
та
інтерактивних
лекцій,
семінарів, практичних та лабораторних занять,
самостійного навчання, індивідуальних занять
тощо
Під час останнього року половина часу дається на
написання кваліфікаційної роботи магістра, яка
також презентується та обговорюється за участі
викладачів та одногрупників /
Student-centered learning, problem-oriented teaching,
with elements of distance learning in the Moodle
system, self-education, training on the basis of
sociological research, research practice, etc.
Teaching is carried out in the form of lectures,
multimedia and interactive lectures, seminars, practical
and laboratory classes, self-study, individual classes,
etc.
During the last year, half of the time is given for the
writing of a Qualification Thesis, which is also
presented and discussed with the participation of
professors and group members
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Оцінювання / Assessment

Поточний контроль - усне та письмове опитування,
оцінка роботи в малих групах, тестування, захист
індивідуальних та групових науково-дослідних
завдань та проектів.
Підсумковий контроль – іспити, заліки та
диференційовані
заліки
з
урахуванням
накопичених балів поточного контролю.
Підсумкова атестація – підготовка та публічний
захист (представлення) кваліфікаційної роботи
магістра.
Атестація здійснюється у формі публічного захисту
кваліфікаційної роботи магістра. /
Ongoing control - oral and written surveys, assessment
of work in small groups, testing, presentation of
individual and group research tasks and projects.
Final control - exams, pass-exams and differentiated
pass-exams based on accumulated points of current
control.
Final certification - preparation and public defense
(presentation) of Master’s Qualification Thesis.
The certification is carried out in the form of public
defense of the Master’s Qualification Thesis
6 – Програмні компетентності / 6 – Program competences
Інтегральна компетентність / Integral Здатність ставити та розв’язувати складні завдання
competence
та проблеми в галузі соціології, що
характеризуються комплексністю та
невизначеністю умов, із застосуванням
релевантної теорії та методології і новітніх
методів. / Ability to set and solve complex problems
and problems in the field of sociology characterized
by complexity and uncertainty of conditions, using
relevant theory and methodology and the latest
methods.
ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та
Загальні компетентності (ЗК) /
синтезу.
General competences (GC)

Спеціальні (фахові, предметні)
компетентності (CК) / Special (field-

ЗК02. Здатність працювати автономно.
ЗК03. Здатність спілкуватися з представниками інших
професійних груп різного рівня (з експертами з інших
галузей знань/видів економічної діяльності).
ЗК04. Здатність працювати в міжнародному контексті.
ЗК05. Здатність оцінювати та забезпечувати якість
виконуваних робіт
ЗК06. Здатність приймати обґрунтовані рішення /
GC01. Ability to abstract thinking, analysis and synthesis.
GC02. Ability to work autonomously.
GC03. Ability to communicate with representatives of other
professional groups of different levels (with experts from other
fields of knowledge / types of economic activity).
GC04. Ability to work in an international context.
GC05. Ability to evaluate and ensure the quality of work
performed
GC06. Ability to make informed decisions

Спеціальні
компетентності,
визначені
Стандартом вищої освіти спеціальності:
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specific, subject-specific) competences
(SC)

СК01. Здатність аналізувати соціальні явища і процеси.
СК02. Здатність виявляти, діагностувати та інтерпретувати
соціальні проблеми українського суспільства та світової
спільноти.
CК03. Здатність проектувати і виконувати соціологічні
дослідження, розробляти й обґрунтовувати їхню
методологію.
СК04. Здатність збирати та аналізувати емпіричні дані з
використанням сучасних методів соціологічних досліджень.
СК05. Здатність обговорювати результати соціологічних
досліджень та проектів українською та іноземною мовами.
СК06. Здатність дотримуватися у своїй діяльності норм
професійної етики соціолога та керуватися
загальнолюдськими цінностями.
СК07. Здатність розробляти та оцінювати соціальні проекти і
програми.
СК08. Здатність співпрацювати з європейськими та
євроатлантичними інституціями.
СК09. Здатність здійснювати педагогічну та/або науковопедагогічну діяльність у закладах освіти.
СК10. Здатність презентувати результати наукових
досліджень і готувати наукові доповіді та публікації.

Спеціальні компетентності, визначені ОП:

СК11. Вміння обґрунтовано використовувати новітні методи
збору та аналізу соціологічної інформації для вирішення
практичних завдань.
СК12. Здатність використовувати сучасні методи обробки
даних соціологічного дослідження, пакети прикладних
програм для опрацювання даних та візуалізації результатів.
СК13. Здатність до використання соціологічної інформації
для забезпечення ефективної комунікації з представниками
різних соціальних організацій
СК14. Здатність використовувати соціологічні теорії в
науковій та професійній діяльності
/

Special competences, set by the Standard of Higher
Education in the field of study:
SC01. Ability to analyze social phenomena and processes.
SC02. Ability to identify, diagnose and interpret social problems
of Ukrainian society and the world community.
SC03. Ability to design and perform sociological research,
develop and justify their methodology.
SC04. Ability to collect and analyze empirical data using modern
methods of sociological research.
SC05. Ability to discuss the results of sociological research and
projects in Ukrainian and foreign languages.
SC06. The ability to adhere to the norms of professional ethics
of a sociologist and to be guided by universal values.
SC07. Ability to develop and evaluate social projects and
programs.
SC08. Ability to cooperate with European and Euro-Atlantic
institutions.
SC09. Ability to carry out pedagogical and / or scientific and
pedagogical activities in educational institutions.
SC10. Ability to present research results and prepare scientific
reports and publications.
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Special competences, set by the EP:

SC11. Ability to use the latest methods of collecting and
analyzing sociological information to solve practical problems.
SC12. Ability to use modern methods of data processing of
sociological research, application packages for data processing
and visualization of results.
SC13. Ability to use sociological information to ensure effective
communication with representatives of various social
organizations
SC14. Ability to use sociological theories in scientific and
professional activities

7 – Програмні результати навчання / 7 – Program learning outcomes
Програмні результати навчання (ПР) Програмні результати навчання, визначені
/ Program learning outcomes (PO)
Стандартом вищої освіти спеціальності

ПР01. Аналізувати соціальні явища і процеси,
використовуючи емпіричні дані та сучасні концепції і теорії
соціології.
ПР02. Здійснювати діагностику та інтерпретацію соціальних
проблем українського суспільства та світової спільноти,
причини їхнього виникнення та наслідки.
ПР03. Розробляти і реалізовувати соціальні та
міждисциплінарні проекти з урахуванням соціальних,
економічних, правових, екологічних та інших аспектів
суспільного життя.
ПР04. Застосовувати наукові знання, соціологічні та
статистичні методи, цифрові технології, спеціалізоване
програмне забезпечення для розв’язування складних задач
соціології та суміжних галузей знань.
ПР05. Здійснювати пошук, аналізувати та оцінювати
необхідну інформацію в науковій літературі, банках даних та
інших джерелах.
ПР06. Вільно спілкуватись усно і письмово українською
мовою та однією з іноземних мов при обговоренні
професійних питань, досліджень та інновацій у сфері
соціології та суміжних наук у тому числі в контексті співпраці
з європейськими та євроатлантичними інституціями.
ПР07. Вирішувати етичні дилеми відповідно до норм
професійної етики соціолога та загальнолюдських
цінностей.
ПР08. Зрозуміло і недвозначно доносити знання, власні
висновки та аргументацію з питань соціології та суміжних
галузей знань до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які
навчаються.
ПР09. Планувати і виконувати наукові дослідження у сфері
соціології, аналізувати результати, обґрунтовувати
висновки.
ПР10. Викладати соціологічні та суміжні з ними дисципліни
в закладах освіти.
ПР11. Узагальнювати результати власних наукових
досліджень та презентувати їх у наукових доповідях,
публікаціях

Результати
програмою

навчання,

визначені

освітньою

ПР12. Обґрунтовано використовувати новітні методи збору
та аналізу соціологічної інформації для вирішення
практичних завдань.
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ПР13. Вміти обґрунтовано застосовувати сучасні методи
обробки даних соціологічного дослідження, пакети
прикладних програм для опрацювання даних та візуалізації
результатів
ПР14. Вміти використовувати соціологічну інформацію для
забезпечення ефективної комунікації з представниками
різних соціальних організацій
ПР15. Вміти використовувати соціологічні теорії в науковій
та професійній діяльності
/

Learning outcomes, set by the Standard of Higher
Education in the field of study

PO01. Analyze social phenomena and processes using empirical
data and modern concepts and theories of sociology.
PO02. To diagnose and interpret the social problems of
Ukrainian society and the world community, their causes and
consequences.
PO03. Develop and implement social and interdisciplinary
projects taking into account social, economic, legal,
environmental and other aspects of public life.
PO04. Apply scientific knowledge, sociological and statistical
methods, digital technologies, specialized software to solve
complex problems of sociology and related fields of knowledge.
PO05. Search, analyze and evaluate the necessary information
in the scientific literature, data banks and other sources.
PO06. Fluently communicate orally and in writing in Ukrainian
and one of the foreign languages when discussing professional
issues, research and innovation in the field of sociology and
related sciences, including in the context of cooperation with
European and Euro-Atlantic institutions.
PO07. Solve ethical dilemmas in accordance with the norms of
professional ethics of the sociologist and universal values.
PO08. It is clear and unambiguous to convey knowledge, own
conclusions and arguments on sociology and related fields of
knowledge to professionals and non-specialists, in particular to
students.
PO09. Plan and perform research in the field of sociology,
analyze the results, justify the conclusions.
PO10. Teach sociological and related disciplines in educational
institutions.
PO11. Summarize the results of their own research and present
them in scientific reports, publications

Learning outcomes, set by the educational
program:

PO12. Be able to use the latest methods of collecting and
analyzing sociological information to solve practical problems in
a justified way.
PO13. Be able to reasonably apply modern methods of
sociological research data processing, application packages for
data processing and visualization of results
PO14. Be able to use sociological information to ensure
effective communication with representatives of various social
organizations
PO15. Be able to use sociological theories in scientific and
professional activities

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми / 8 – Resources for the program
викладачі викладають англійською мовою
Специфічні характеристики

/
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instructors teach in English
кадрового забезпечення / Specific
characteristics of personnel
Специфічні характеристики
Комп’ютери
з
програмним
забезпеченням
матеріально-технічного забезпечення англійською мовою / computers with English GUI
/ Specific characteristics of required
software
materials and technical tools
Специфічні характеристики
Всі матеріали англійською мовою / All materials are
інформаційного та навчальноprovided in English
методичного забезпечення / Specific
characteristics of informational and
teaching materials
9 – Академічна мобільність / 9 – Academic mobility
Національна кредитна мобільність /
National credit mobility
Міжнародна кредитна мобільність /
International credit mobility
Навчання іноземних здобувачів
Програма призначена винятково для іноземних
вищої освіти / Foreign applicants
студентів /
admissibility
The program is designed only for foreign student.

2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО- НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ ТА ЇХ
ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ /
2. LIST OF COMPONENTS OF THE ACADEMIC PROGRAM AND THEIR
SEQUENCE
2.1 Перелік компонент ОП / 2.1 List of the components of the EP
Код н/д /
Code

Компоненти освітньої програми
Кількіст
Форма
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи),
ь
підсумкового
практики, кваліфікаційна робота) /
кредитів
контролю /
Components of the educational program
/
Form of final
examination
(academic disciplines, term papers, practice, qualification Number
theses)
of credits
Обов’язкові компоненти ОП / Compulsory components of the EP

СС11

Теорія та дослідження в соціології / Theory and Research in
Sociology
Соціальна стратифікація, мобільність і нерівність / Social
Stratification, Mobility, and Inequality
Комп’ютерний збір та обробка соціальних даних / ComputerAssisted Social Data Collection and Handling
Написання наукових текстів / Academic Writing
Українська мова / Ukrainian Language
Кількісний аналіз соціальних даних / Quantitative Social Data
Analysis
Сучасні тенденції в соціологічному теоретизуванні /
Contemporary Trends in Sociological Theorizing
Культура та суспільство: окремі аспекти / Selected Topics in
Culture and Society
Українознавчі студії / Ukrainian Studies
Професійна та корпоративна етика / Professional and Corporate
Ethics
Якісні методи в соціології / Qualitative Methods in Sociology

СС12

Виробнича практика / Supervised Fieldwork Internship

СС01
СС02
СС03
СС04
СС05
СС06
СС07
СС08
СС09
СС10

8

Іспит/ Exam

8

Іспит/ Exam

4

Залік/ Pass-exam

4
4
8

Залік/ Pass-exam
Іспит/ Exam
Іспит/ Exam

8

Іспит/ Exam

4

Залік/ Pass-exam

4
3

Іспит/ Exam

5
9

Залік/ Pass-exam
Залік/ Pass-exam
Диференційований
залік/ Graded pass-
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Код н/д /
Code

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи),
практики, кваліфікаційна робота) /
Components of the educational program
(academic disciplines, term papers, practice, qualification
theses)

Кількіст
ь
кредитів
/
Number
of credits

СС13

Теорія і практика викладання соціології у закладах вищої освіти
/ Theory and Practice of Teaching Sociology at Universities

3

СС14

Асистентська практика / Teaching Apprenticeship

СС15

Кваліфікаційна робота магістра / Master’s Qualification Thesis

Загальний обсяг обов’язкових компонент:/
Total amount of compulsory components:

exam

3

15

Дисципліна за вибором 1.01 / Elective discipline 1.01
Дисципліна за вибором 1.02 / Elective discipline 1.02
Дисципліна за вибором 1.03 / Elective discipline 1.03
Дисципліна за вибором 1.04 / Elective discipline 1.04
Дисципліна за вибором 1.05 / Elective discipline 1.05
Дисципліна за вибором 1.06 / Elective discipline 1.06
Дисципліна за вибором 1.07 / Elective discipline 1.07
Дисципліна за вибором 1.08 / Elective discipline 1.08
Дисципліна за вибором 1.09 / Elective discipline 1.09
Дисципліна за вибором 1.10 / Elective discipline 1.10
Дисципліна за вибором 1.11 / Elective discipline 1.11

Дисципліна за вибором 2.01 / Elective discipline 2.01
Дисципліна за вибором 2.02 / Elective discipline 2.02
Дисципліна за вибором 2.03 / Elective discipline 2.03
Дисципліна за вибором 2.04 / Elective discipline 2.04
Дисципліна за вибором 2.05 / Elective discipline 2.05
Дисципліна за вибором 2.06 / Elective discipline 2.06
Дисципліна за вибором 2.07 / Elective discipline 2.07

Загальний обсяг вибіркових компонентів:/
Total amount of elective components:
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ/
TOTAL SCOPE OF THE PROGRAM

Диференційований
залік/ Graded passexam
Захист/ Defense

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Іспит/ Exam
Іспит/ Exam
Іспит/ Exam
Іспит/ Exam
Іспит/ Exam
Іспит/ Exam
Іспит/ Exam
Іспит/ Exam
Іспит/ Exam
Іспит/ Exam
Іспит/ Exam

5
5
5
5
5
5
5

Іспит/ Exam
Іспит/ Exam
Іспит/ Exam
Іспит/ Exam
Іспит/ Exam
Іспит/ Exam
Іспит/ Exam

Перелік вибіркових дисциплін 2
(здобувач обирає будь-які дві дисципліни з переліку)
/
List of elective disciplines 2
(student chooses any two disciplines from the list)

EC2.01
EC2.02
EC2.03
EC2.04
EC2.05
EC2.06
EC2.07

Залік/ Pass-exam

90

Вибіркові компоненти ОП / Elective components of the EP*
Дисципліни за вибором / Elective disciplines**
Перелік вибіркових дисциплін 1
(здобувач обирає будь-які чотири дисципліни з переліку)
/
List of elective disciplines 1
(student chooses any four disciplines from the list)

EC1.01
EC1.02
EC1.03
EC1.04
EC1.05
EC1.06
EC1.07
EC1.08
EC1.09
EC1.10
EC1.11

Форма
підсумкового
контролю /
Form of final
examination

30
120
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Згідно з п.п. 2.2.2-2.2.7 «Положення про порядок реалізації студентами Київського
національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір дисциплін» здобувачі
освіти мають безумовне право обрати навчальні дисципліни з обов’язкових та вибіркових частин
навчальних планів інших спеціальностей того самого рівня, а за умови погодження із деканом
факультету / директором інституту - з програм іншого рівня.
*

/
According to articles 2.2.2-2.2.7 "Regulations on the procedure for students of Taras Shevchenko
National University of Kyiv to exercise the right to free choice of disciplines" students have the
unconditional right to choose disciplines from the compulsory and elective parts of the curricula of other
specialties of the same level, or from programs of other levels on condition of agreement with the dean
of the faculty / director of the institute.
Ознайомитись із відповідними переліками дисциплін за вибором можна на сторінці освітньої
програми за посиланням: https://sociology.knu.ua/uk/master-degree-academic-program-sociology
/
Lists of available optional disciplines can be accessed on the webpage of the academic program at:
https://sociology.knu.ua/en/ma-program-sociology-english
**
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2.2 Структурно-логічна схема ОП / 2.2 Structural and logical scheme of
the EP
CC01
(8)

CC02
(8)

CC03
(4)

CC4
(4)

CC5
(4)

28

32
CC06
(8)

CC07
(8)

CC08
(4)

CC10
(3)

CC09
(4)

CC11
(5)

29
CC12
(9)

Перелік
вибіркових
дисциплін 1/
List of elective
disciplines 1
(5)

Перелік
вибіркових
дисциплін 1/
List of elective
disciplines 1
(5)

Перелік
вибіркових
дисциплін 1/
List of elective
disciplines 1
(5)

Перелік
вибіркових
дисциплін 1/
List of elective
disciplines 1
(5)
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CC13
(3)

CC14
(3)
Перелік вибіркових дисциплін 2/
List of elective disciplines 2
(5)

Перелік вибіркових дисциплін 2/
List of elective disciplines 2
(5)

CC15
(15)
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3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ /
3. FORM OF ATTESTATION OF HIGHER EDUCATION APPLICANTS
Атестація випускників освітньої програми спеціальності № 054 "Соціологія"
проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи магістра і завершується видачею
документу встановленого зразка про присудження ступеня магістра із присвоєнням
кваліфікації магістр соціології. / Certification of graduates of the educational program of the field
of study No 054 "Sociology" is conducted in the form of defense of the qualification master's thesis
and culminating in the issuance of the document of the established sample on the award of the
master's degree with the qualification of the Master of Sociology.
Захист кваліфікаційної роботи / Defense of qualification thesis
Захист КР (кваліфікаційної роботи) магістра здійснюється на засіданні екзаменаційної
комісії (ЕК), призначеної наказом ректора, в терміни відповідно до графіку складання
кваліфікаційних іспитів та захисту кваліфікаційних робіт, затвердженого проректором з науковопедагогічної роботи. Допуск роботи до захисту на засіданні ЕК відбувається за розпорядженням
декана на основі подання кафедри.
Кафедра подає секретарю ЕК у терміни, визначені розпорядженням декана, витяг з
протоколу засідання кафедри про рекомендацію роботи до захисту в ЕК, відгук наукового
керівника, рецензію та інші ( за необхідності) документи.
Рецензентів для кваліфікаційних робіт освітнього ступеня «магістр», визначає кафедра.
Рецензентом КР для ОС «магістр» не може бути викладач факультету соціології КНУ.
Оцінка КР визначається ЕК за результатами захисту на засіданні ЕК з урахуванням
пропозиції рецензента. Максимальна кількість балів, що може отримати здобувач на захисті
кваліфікаційної роботи – 100. Роботи, які оцінені комісією менше за 60 балів, вважаються такими,
захист яких не відбувся.
Роботи, що містять плагіат, до захисту не допускаються
На захисті роботи підтверджується опанування студентом таких результатів навчання:
ПР01, ПР02, ПР04, ПР05, ПР07, ПР08, ПР09, ПР11, ПР12, ПР13, ПР15
/
The defense of the qualification thesis of the Master is carried out at a session of the examination
commission (EC) appointed by the rector's order, in accordance with the schedule of qualifying
examinations and the defense of qualification papers approved by the vice-rector for scientific and
pedagogical work. Theses are admitted to defense at a session of the EC by the the decree of the dean
on the basis of the presentation of the department.
The department submits to the EC secretary within the terms set by the decree, an extract from
the minutes of the session of the department on the recommendation of the work for defense at the EC,
the reference letter of the supervisor, a review, and other (if necessary) documents.
Reviewers for qualification thesis of educational degree "master" are appointed by the
department. A reviewer of the graduation qualification work for the master degree can not be a lecturer
at the Faculty of Sociology, Taras Shevchenko National University of Kyiv.
The QT score is determined by the EC based on the results of the defense at the EC session,
taking into account the proposal of the reviewer. The maximum number of points that can be obtained
by an applicant in defense of a qualification thesis is 100. Theses assessed by the commission less than
60 points are considered to be not defended.
Theses that contain plagiarism are not allowed to the defense
The defense of thesis confirms the student's mastering of the following learning outcomes: ПР01,
PO02, PO04, PO05, PO07, PO08, PO09, PO11, PO12, PO13, PO15.
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+

CC04

+

+

CC05

+

+
+

+

+

CC10

+

+

+

+

+

+

+

CК14/SC14
+

+

+

+

+

+
+

CC14
+

CК13/SC13

CК10/SC10

CК09/SC09

+

+

+

+

+

+

+

CC13

+

+

+

+

CC11
+

+

+

+

CC09

CC15

+

+
+

CC08

CC12

CК08/SC08

+

CC06

+

+

CC03

CC07

+

CК12/SC12

+

+

CК11/SC11

CC02

CК07/SC07

+

CК06/SC06

CК05/SC05

CК04/SC04

CК03/SC03

CК02/SC02

CК01/SC01

ЗК06/GC06

ЗК05/GC05

ЗК04/GC04

+

ЗК03/GC03

CC01

ЗК02/GC02

Шифр

ЗК01/GC01

4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ /
4. MATRIX OF CORRESPONDENCE OF PROGRAM COMPETENCES AND COMPONENTS OF THE
EDUCATIONAL PROGRAM

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
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+

CC05

+

CC06

+

CC09

+
+

+

ПР15/PO15
+

+
+

+

CC11

+
+

+

+

CC13

+

+

+

CC14

+

+

+

+

+

+

ПР14/PO14

+
+

CC10

+

+

+

+

+

+

+

+

CC08

+

+

+

+

ПР13/PO13

CC04

CC15

ПР11/PO11

ПР10/PO10

+

CC07

+

+

CC03

CC12

ПР09/PO09

+

ПР08/PO08

+

ПР12/PO12

+

ПР07/PO07

+

ПР06/PO06

+

ПР05/PO05

CC02

ПР04/PO04

+

ПР03/PO03

CC01

ПР02/PO02

Шифр

ПР01/PO01

5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПР) ВІДПОВІДНИМИ
КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ /
5. MATRIX OF CORRESPONDENCE OF THE PROGRAM LEARNING OUTCOMES (PO) AND
COMPONENTS OF THE EDUCATIONAL PROGRAM
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