РЕЦЕНЗІЯ
на освітньо-наукову програму «Соціологія (мова навчання англійська) / Sociology»
на здобуття освітнього ступеня «магістр»
з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»
за спеціальністю 054 «Соціологія»
в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
Подана до розгляду програма «Соціологія (мова навчання англійська) / Sociology» є
освітньо-науковою програмою підготовки магістрів соціології, що розроблена та реалізується
на факультеті соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Факультет соціології КНУ імені Тараса Шевченка є одним із провідних центрів
підготовки фахових соціологів в Україні, багато з яких продовжували професійну кар'єру в
наукових установах України та інших країн. Тож інституційний досвід факультету з
підготовки висококваліфікованих соціологів не викликає сумнівів і є надійною гарантією
високого фахового рівня випускників рецензованої програми. Не викликає сумнівів і здатність
факультету забезпечити викладання даної ОНП англійською мовою у повному обсязі, позаяк
факультет має значний досвід проведення наукових і освітніх заходів англійською мовою,
випускав іноземних здобувачів, що навчалися за індивідуальним планом англійською мовою,
і має достатню кількість викладачів, що навчалися та стажувалися в англомовних країнах і
публікуються в англомовних виданнях. Тобто в кадровому плані дана ОНП забезпечена в
достатній мірі, про що також свідчить частка викладачів із науковими ступенями серед
науково-педагогічних працівників факультету.
Аналіз структури та змісту ОНП свідчить, що вона відповідає заявленій меті комплексній і всебічній підготовці фахівців, які володіють фундаментальними знаннями та
практичними навичками для реалізації повного циклу наукового дослідження. Водночас ОНП
має виражені ознаки спрямованості на закордонних здобувачів. Цими ознаками є: орієнтація
на передові тенденції в світовій соціологічній освіті (зокрема наявність цілої низки дисциплін,
у яких засвоюється мова статистичного програмування R, що зараз широко використовується
в соціальних науках), дисципліни великого обсягу (по 8 кредитів ECTS), що також типово для
західних університетів, зменшення кількості заліків та педагогічного складника. Все це
свідчить, що розробники ОНП підтримують зворотний зв'язок зі своїми випускниками,
ринком праці та світовою соціологічною спільнотою.
Загалом, ОНП «Соціологія (мова навчання англійська) / Sociology» відповідає вимогам
українського законодавства про освіту, базується на кадровому та матеріально-технічному
потенціалі одного з найпотужніших освітніх центрів України, наповнена актуальними й
перспективними навчальними дисциплінами, що дозволяє рекомендувати її до затвердження
та подальшої реалізації в КНУ імені Тараса Шевченка.
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