
РЕЦЕНЗІЯ 

на освітньо-наукову програму 
«Соціологія (мова навчання англійська) / Sociology» 

підготовки здобувачів освіти 
з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

за спеціальністю 054 «Соціологія» 
денної форми навчання ОС «магістр» 

в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 

Освітньо-наукова програма «Соціологія (мова навчання англійська) / 
Sociology» Київського національного університету імені Тараса Шевченка є 
унікальною в Україні тим, що це єдина на сьогодні програма за спеціальністю 054 
«Соціологія», що спрямована на надання освітніх послуг іноземним громадянам і в 
якій навчання здійснюється повністю англійською мовою. Вважаю існування такої 
програми важливим здобутком вітчизняної соціологічної освіти, який не лише 
відображає її потенціал, а й відкриває важливі перспективи на майбутнє. 

Рецензована освітньо-наукова програма спрямована на підготовку здобувачів 
освітнього рівня «магістр» і повністю відповідає заявленим цілям. Загальний обсяг 
програми становить 120 кредитів ECTS, що відповідає чинним вимогам і дозволяє 
досягати поставлених завдань - формувати висококваліфікованих фахівців, 
здатних ставити та розв'язувати дослідницькі завдання в професійній та науковій 
діяльності. Відповідно до нормативних вимог у структурі освітньо-наукової 
програми передбачено вибіркові компоненти, що становлять 25 % (30 кредитів 
ECTS) від загального обсягу програми і дозволяють здобувачам освіти визначати 
зміст освітнього процесу відповідно до власних інтересів та потреб. Значний 
науковий компонент (61 кредит ECTS, або 51 % від загального обсягу програми) 
відповідає вимогам Стандарту вищої освіти України до програм освітньо-
наукового типу і достатній для якісного опанування знань і вмінь, що необхідні для 
майбутнього науковця-дослідника. 

Зміни, що відбулися в програмі порівняно із попередньою версією, свідчать, 
що укладачі програми уважно стежать за змінами в нормативно-правових актах, 
кон'юнктурою ринку та потребами здобувачів освіти. Зокрема програму приведено 
у відповідність із затвердженим 05.01.2021 р. Стандартом вищої освіти України за 
спеціальністю 054 «Соціологія», зменшено кількість компонентів шляхом їх 
укрупнення, що відповідає практиці провідних систем вищої освіти в світі, та 
збільшено кількість компонентів, що спрямовані на дослідницьку практику, тобто 
на здобуття знань і навичок, актуальних і застосовних у будь-якій країні світу, 
незалежно від соціокультурного контексту. Структура, зміст та кадрове 
забезпечення освітньо-наукової програми дозволяють гармонійно сформувати 
загальні та фахові компетентності, визначені Стандартом та укладачами програми. 



Таким чином, освітньо-наукова програма «Соціологія (мова навчання 
англійська) / Sociology» відповідає вимогам Закону України «Про вищу освіту», 
Стандарту вищої освіти України за спеціальністю 054 «Соціологія» та іншим 
нормативно-правовим документам, має достатнє кадрове та матеріально-технічне 
забезпечення і є конкурентоздатною на міжнародному ринку освітніх послуг. 
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