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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., професор, заступник директора ІС НАНУ Головаха Є.І.

3

ПЕРЕДМОВА
Розроблено робочою групою у складі:
Найменування
посади
Найменування закладу,
Прізвище, ім’я,
(для сумісників який закінчив викладач
по батькові
— місце
(рік закінчення,
керівника та
основної
спеціальність, кваліфікація
членів проектної
роботи,
згідно з документом про
групи
найменування
вищу освіту)
посади)
Керівник
проектної групи
Сидоров
Микола
ВолодимирСтаніславович

завідувач
кафедри
методології та
методів
соціологічних
досліджень,
Київський
національний
університет
імені Тараса
Шевченка,
факультет
соціології

Київський національний
університет імені Тараса
Шевченка, факультет
кібернетики, 1993 рік,
Спеціальність:прикладна
математика
Кваліфікація: спеціаліст з
прикладної математики,
математик, викладач

Науковий
ступінь,
шифр і
найменування
наукової
спеціальності,
тема дисертації,
вчене звання, за
якою кафедрою
(спеціальністю)
присвоєно

кандидат фізикоматематичних
наук за
спеціальністю
113 (01.05.01 –
теоретичні
основи
інформатики та
кібернетики)
1996;
Тема дисертації:
«Задачі
оптимальної
нелінійної
фільтрації та
інтерполяції
розривних

Стаж
науковопедагогічної
та/або
наукової
роботи

27 років

Інформація про наукову
діяльність (основні публікації
за напрямом, науководослідна робота, участь у
конференціях і семінарах,
робота з аспірантами та
докторантами, керівництво
науковою роботою студентів)

Під керівництвом захищено 3
кандидатські дисертації
Керує 2 аспірантами
Integral Operators that
Determine the Solution of an
Iterated Hyperbolic-Type
Equation,- Cybernetics and
Systems Analysis, 56, 401–409
(2020) . Modified SERVPERF
and Normalized SERVQUAL
Models in Estimation of Service
Quality in Higher Educational
Institutes.- Sociological studios,
No 1(16) (2020) pp.29-39
https://doi.org/10.29038/23063971-2020-01-29-39
Системний підхід до

Відомості про
підвищення
кваліфікації
викладача
(найменування
закладу, вид
документа,
тема, дата
видачі)

Підвищення
кваліфікації у
ІС НАНУ 2018
рік
"Asking Survey
Questions " by
MA Sandra
Walzebach,
University of
Konstanz, KyivKonstanz, 2017,
Сертифікат
"Presentation
and Analysis of
Spatial Data" by
4

Науковий
ступінь,
Найменування
шифр і
посади
Найменування закладу,
Прізвище, ім’я,
найменування
(для сумісників який закінчив викладач
по батькові
наукової
— місце
(рік закінчення,
керівника та
спеціальності,
основної
спеціальність, кваліфікація
членів проектної
тема дисертації,
роботи,
згідно з документом про
групи
вчене звання, за
найменування
вищу освіту)
якою кафедрою
посади)
(спеціальністю)
присвоєно
марковських
процесів та їх
застосування»,
доцент кафедри
методології
та
методів
соціологічних
досліджень, 2001

Стаж
науковопедагогічної
та/або
наукової
роботи

Інформація про наукову
діяльність (основні публікації
за напрямом, науководослідна робота, участь у
конференціях і семінарах,
робота з аспірантами та
докторантами, керівництво
науковою роботою студентів)
соціологічного вивчення
індивідуальних цінностей .Соціологія: Теорія, методи,
маркетинг.- 3/2019, с.102-123
Differential Operators
Specifying the Solution of an
Elliptic Iterated Equation.Ukrainian Mathematical
Journal, 2019,71(3), 495-504
Фактори задоволеності
студентів навчальним
процесом (на прикладі
дослідження студентів КНУ)
Соціологічні студії, 2019. - №
1 (14). - С. 45-52
Ціннісні орієнтації студентівпершокурсників (за
результатами
міжуніверситетського
дослідження) .- Вісник
Харківського національного
університету імені

Відомості про
підвищення
кваліфікації
викладача
(найменування
закладу, вид
документа,
тема, дата
видачі)
Dr.Thomas
Woehler,
University of
Konstanz, KyivKonstanz, 2016,
Сертифікат
University of
Konstanz,
Germany,
certificate
27.11.2015
"Factorial
Survey in
sociological
researches",
Сертифікат
"Statistical Data
Analysis with
Stata" by Prof.
Dr.
5

Найменування
посади
Найменування закладу,
Прізвище, ім’я,
(для сумісників який закінчив викладач
по батькові
— місце
(рік закінчення,
керівника та
основної
спеціальність, кваліфікація
членів проектної
роботи,
згідно з документом про
групи
найменування
вищу освіту)
посади)

Члени проектної
групи
професор
Горбачик
кафедри
Андрій
методології та
Петрович
методів
факультету
соціології,
Київський
національна
університет
імені Тараса

Київський державний
університет, 1980,
Спеціальність
«прикладна математика»/
кваліфікація «математик»

Науковий
ступінь,
шифр і
найменування
наукової
спеціальності,
тема дисертації,
вчене звання, за
якою кафедрою
(спеціальністю)
присвоєно

Кандидат фізикоматематичних
наук 122
(05.13.11 «програмне
забезпечення
математичних
машин та
систем») 1986 р.
Тема дисертації:

Стаж
науковопедагогічної
та/або
наукової
роботи

33

Інформація про наукову
діяльність (основні публікації
за напрямом, науководослідна робота, участь у
конференціях і семінарах,
робота з аспірантами та
докторантами, керівництво
науковою роботою студентів)

Відомості про
підвищення
кваліфікації
викладача
(найменування
закладу, вид
документа,
тема, дата
видачі)

В.Н.Каразіна. Серія
«Соціологічні дослідження
сучасного суспільства:
методологія, теорія, методи»,
випуск 40, 2018, с. 125-132

KatrinAuspurg,
GoetheUniversity
Frankfurt Main
and Prof. Dr.
Thomas Hinz,
University of
Konstanz, KyivKonstanz, 2015,
Сертифікат

Вчений секретар
спеціалізованої вч.ради із
захисту канд..(докторських)
робіт з соціології, факультет
соціології та психології КНУ
ім. Т.Шевченка (1999 – 2003
рр. )
Під керівництвом захищено
6 канд.дисертації.
Запрошений
професор

Lund University,
Erasmus+ ICM
Programme
26.04.18 –
08.05.18
(Сертифікат)

"Survey
Experiments" by
6

Науковий
ступінь,
Найменування
шифр і
посади
Найменування закладу,
Прізвище, ім’я,
найменування
(для сумісників який закінчив викладач
по батькові
наукової
— місце
(рік закінчення,
керівника та
спеціальності,
основної
спеціальність, кваліфікація
членів проектної
тема дисертації,
роботи,
згідно з документом про
групи
вчене звання, за
найменування
вищу освіту)
якою кафедрою
посади)
(спеціальністю)
присвоєно
Шевченка,
«Семантичне
факультет
конструювання
соціології
програм».
Вчене звання:
доцент кафедри
методології та
методів
соціологічного
дослідження,
1995

Чепак
Валентина
Василівна

декан
факультету
соціології,
Київський
національний
університет
імені Тараса
Шевченка,
факультет
соціології

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

Стаж
науковопедагогічної
та/або
наукової
роботи

доктор
соціол. 25 років
наук
за
спеціальністю
054 (22.00.04 –
«спеціальні
та
галузеві
соціології»),
2012.
Тема дисертації:
Становлення

Інформація про наукову
діяльність (основні публікації
за напрямом, науководослідна робота, участь у
конференціях і семінарах,
робота з аспірантами та
докторантами, керівництво
науковою роботою студентів)
університет штату Айова
(США), літній триместр 2001
р.
Виконавчий
директор
проекту OSI\HESP\ReSET з
порівняльних досліджень в
удосконаленні
викладання
соціології» (2009–2012).
Національний
координатор
Європейського соціального
дослідження
в Україні.
(2004-2016 рр.)
Член
спец.вчених
рад
Д.26.00.30. та Д.26.00.26
Підготовлено і захищено 5
кандидатських дисертацій.
Керівник підрозділу "Ціннісні
парадигми освіти у контексті
євроінтеграції"
науководослідної теми факультету
соціології
06БФ-01701“Менеджмент у вищій

Відомості про
підвищення
кваліфікації
викладача
(найменування
закладу, вид
документа,
тема, дата
видачі)
Prof. Dr. Katrin
Auspurg,
GoetheUniversity
Frankfurt Main
and Prof. Dr.
Thomas Hinz,
University of
Konstanz, KyivKonstanz, 2014,
Сертифікат

7

Науковий
ступінь,
Найменування
Інформація про наукову
шифр і
посади
Найменування закладу,
Стаж
діяльність (основні публікації
Прізвище, ім’я,
найменування
(для сумісників який закінчив викладач
науковоза напрямом, науковопо батькові
наукової
— місце
(рік закінчення,
педагогічної
дослідна робота, участь у
керівника та
спеціальності,
основної
спеціальність, кваліфікація
та/або
конференціях і семінарах,
членів проектної
тема дисертації,
роботи,
згідно з документом про
наукової
робота з аспірантами та
групи
вчене звання, за
найменування
вищу освіту)
роботи
докторантами, керівництво
якою кафедрою
посади)
науковою роботою студентів)
(спеціальністю)
присвоєно
літератури
соціології освіти:
школі:
адаптація
до
історикоєвропейського
контексту
теоретичні,
(2007-2010)
методологічні,
Голова НМК №5 з соціальних
інституціональні
наук та журналістики НМР
аспекти
МОН України.
Член редколегій 6 фахових
професор
видань з соціології.
кафедри
100 наукових праць, серед
галузевої
яких:
соціології, 2014
1. Управління в інституті
освіти: соціологічні моделі//
Соціальні технології: заради
чого? яким чином? і з яким
результатом?:
монографія
/Колектив авторів, наук.ред.
В.І Подшивалкіна. – Одеса:
ОДУ, 2014. -C.329-338.
2.
Соціологічні
виміри
освітнього
управління//
Модус
державногромадянського управління

Відомості про
підвищення
кваліфікації
викладача
(найменування
закладу, вид
документа,
тема, дата
видачі)

8

Найменування
посади
Найменування закладу,
Прізвище, ім’я,
(для сумісників який закінчив викладач
по батькові
— місце
(рік закінчення,
керівника та
основної
спеціальність, кваліфікація
членів проектної
роботи,
згідно з документом про
групи
найменування
вищу освіту)
посади)

Безрукова

завідувач

Запорізький

Науковий
ступінь,
шифр і
найменування
наукової
спеціальності,
тема дисертації,
вчене звання, за
якою кафедрою
(спеціальністю)
присвоєно

державний доктор

соціол.

Стаж
науковопедагогічної
та/або
наукової
роботи

22 роки

Інформація про наукову
діяльність (основні публікації
за напрямом, науководослідна робота, участь у
конференціях і семінарах,
робота з аспірантами та
докторантами, керівництво
науковою роботою студентів)

Відомості про
підвищення
кваліфікації
викладача
(найменування
закладу, вид
документа,
тема, дата
видачі)

освітою. Монографія/ За заг.
ред. В.П.Беха. – К.: НПУ
імені М.П.Драгоманова, 2015.
– С. 18-40, 206-212.
3. Управлінський дизайн
університету у глобальному
інтер’єрі освіти// Youth in
Central and Eastern Europe.
Sociological Studies. - №2. –
2014 (Drohobycz – Rzeszow).
– P.6-12.
4. Institutional problems of
cross-border cooperation in
Ukraine/ Publication of the
Scientific Papers of the
International Research and
Practical
Conference
Contemporary Socio-Economic
Issues of Polish-Ukrainian
Cross-border Cooperation. –
Warsaw, 2017. – P. 115-133.
Член спец. вченої ради Д Стажування
9

Найменування
посади
Найменування закладу,
Прізвище, ім’я,
(для сумісників який закінчив викладач
по батькові
— місце
(рік закінчення,
керівника та
основної
спеціальність, кваліфікація
членів проектної
роботи,
згідно з документом про
групи
найменування
вищу освіту)
посади)
Ольга
Анатоліївна

кафедри
галузевої
соціології,
Київський
національний
університет
імені Тараса
Шевченка,
факультет
соціології

університет, 1998
Спеціальність: Всесвітня
історія,
Кваліфікація:
історик,
викладач
історії
та
суспільствознавства

Науковий
ступінь,
Інформація про наукову
шифр і
Стаж
діяльність (основні публікації
найменування
науковоза напрямом, науковонаукової
педагогічної
дослідна робота, участь у
спеціальності,
та/або
конференціях і семінарах,
тема дисертації,
наукової
робота з аспірантами та
вчене звання, за
роботи
докторантами, керівництво
якою кафедрою
науковою роботою студентів)
(спеціальністю)
присвоєно
наук
за
26.229.01(Інститут соціології
спеціальністю
НАНУ)
054 (22.00.04 –
Керівництво аспірантом PhD
«спеціальні
та
програми
(Запорізький
галузеві
національний університет)
соціології»),
Має більш ніж 100 наукових
2015.
публікацій
Тема дисертації:
Розробка
критеріїв
Соціальна
типологізації
українських
відповідальність
виборців:
методологічні
в
сучасному
засади // Актуальні проблеми
українському
соціології,
педагогіки,
суспільстві:
психології. Збірник наукових
соціологічна
праць.- №4(43) 2019.- С.76-87
концептуалізація
Розробка
соціальнота
досвід
психологічних критеріїв для
емпіричного
типологізації електоральних
дослідження
груп//Габітус/Науковий
журнал.-Вип.14.
доцент кафедри
Видавничий
дім
політології
та
«Гельветика» 2020 - C.234права
(курс
238

Відомості про
підвищення
кваліфікації
викладача
(найменування
закладу, вид
документа,
тема, дата
видачі)
Польща
Warsaw,
Collegium
Civitas
(сертифікат180
годин) 2020
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Науковий
ступінь,
Найменування
шифр і
посади
Найменування закладу,
Прізвище, ім’я,
найменування
(для сумісників який закінчив викладач
по батькові
наукової
— місце
(рік закінчення,
керівника та
спеціальності,
основної
спеціальність, кваліфікація
членів проектної
тема дисертації,
роботи,
згідно з документом про
групи
вчене звання, за
найменування
вищу освіту)
якою кафедрою
посади)
(спеціальністю)
присвоєно
соціології), 2008

Стаж
науковопедагогічної
та/або
наукової
роботи

Інформація про наукову
діяльність (основні публікації
за напрямом, науководослідна робота, участь у
конференціях і семінарах,
робота з аспірантами та
докторантами, керівництво
науковою роботою студентів)

Відомості про
підвищення
кваліфікації
викладача
(найменування
закладу, вид
документа,
тема, дата
видачі)

Адаптація
методики
конкуруючих цінностей для
типологізації корпоративної
культури
соціальноекономічного
простору
України//Габітус/Науковий
журнал.-Вип.16.
Видавничий
дім
«Гельветика» 2020 - C.65-71
Корпоративізм та плюралізм
в Україні крізь призму якісної
методології
//Соціальні
технології.
Актуальні
проблеми теорії і практики.
Збірник наукових праць.,
2020. Вип. 86 С.52-60.

При розробці нової редакції Програми враховані вимоги:
Стандарту вищої освіти України за спеціальністю 054 «Соціологія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України від 05.01.2021 №14, який вводиться в дію з 1 вересня 2021 року.
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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
«_Соціологія_»
«_Sociology_»
зі спеціальності _054_«_Соціологія_»
Ступінь вищої освіти та
назва кваліфікації

Мова(и) навчання і
оцінювання
Обсяг освітньої
програми
Тип програми
Повна назва закладу
вищої освіти, а також
структурного підрозділу
у якому здійснюється
навчання
Назва закладу вищої
освіти який бере участь у
забезпеченні програми
(заповнюється для програм
подвійного і спільного
дипломування)
Офіційна назва освітньої
програми,
ступінь вищої освіти та
назва кваліфікації ЗВОпартнера мовою
оригіналу (заповнюється
для програм подвійного і
спільного дипломування)
Наявність акредитації

Цикл/рівень програми

Передумови

1 – Загальна інформація
магістр
054 «Соціологія»
ОП «Соціологія»:
054 «Sociology»; EP «Sociology»; second level (master) of higher
education; master of sociology
Українська, англійська
Ukrainian, English
120 кредитів ЄКТС/ 2 роки
Освітньо-наукова
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
факультет соціології
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of
Sociology

Акредитована спеціальність «Соціологія»
Сертифікат про акредитацію Серія НД-ІV №1156351 від 12
лютого 2013р.
7 рівень НРК України
7 рівень ЕQF-LLL
2-й цикл FQ-EHEA
Наявність здобутої вищої освіти освітнього ступеня бакалавра
або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста
Денна
5 років

Форма навчання
Термін дії освітньої
програми
https://sociology.knu.ua/uk/magistratura-op-sociologiya
Інтернет-адреса
постійного розміщення
опису освітньої програми
2 – Мета освітньої програми
Підготовка
фахівців
із
соціології,
які
володіють
Мета програми (з
фундаментальними знаннями та практичними навичками
врахуванням рівня
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кваліфікації)

Предметна область
(галузь знань /
спеціальність /
спеціалізація програми)
Орієнтація освітньої
програми
Основний фокус
освітньої програми та
спеціалізації

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
3 - Характеристика освітньої програми
Соціальні та поведінкові науки/ Соціологія/ Соціологія

Освітньо-наукова академічна

Спеціальна освіта з соціальних та поведінкових наук за
спеціальністю Соціологія.
Ключові слова: новітні методи збору й аналізу соціологічної
інформації; соціальні явища та процеси; соціальні зміни та
впливи; соціальні групи та спільноти
У програмі передбачена обов’язкова асистентська практика та
Особливості програми
обов’язкова виробнича практика, що проходить у провідних
фахових організаціях (КМІС, KANTAR, Q&Q, Umbrella
Research та ін.)
4 – Придатність випускників
до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до
Робочі місця в компаніях, малих підприємствах та
працевлаштування
інститутах дослідницького та консультативного сектору у
галузі соціальних досліджень (соціолог - дослідник,
забезпечення якості досліджень, комерція)
Навчання на третьому освітньо-науковому (доктор філософії)
Подальше навчання
рівні
5 – Викладання та оцінювання
навчання,
проблемно-орієнтоване
Викладання та навчання Студентоцентроване
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
випускної кваліфікаційної роботи (дипломної), яка також
презентується та обговорюється за участі викладачів та
одногрупників
Поточний контроль - усне та письмове опитування, оцінка
Оцінювання
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
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Інтегральна
компетентність

Загальні компетентності
(ЗК)

Спеціальні (фахові,
предметні)
компетентності

(представлення) кваліфікаційної роботи магістра.
Атестація здійснюється у формі публічного захисту
кваліфікаційної роботи магістра.
6 – Програмні компетентності
Здатність ставити та розв’язувати складні завдання та проблеми
в соціології дослідницького та/або інноваційного характеру, що
характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, із
застосуванням релевантної теорії та методології і новітніх
методів.
ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
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..
Спеціальні компетентності, визначені Стандартом вищої
освіти спеціальності:
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
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Результати навчання

СК14. Здатність використовувати соціологічні теорії в науковій
та професійній діяльності
7 – Програмні результати навчання
Результати навчання, визначені 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 навчання, визначені освітньою програмою
ПР12. Обґрунтовано використовувати новітні методи збору та
аналізу соціологічної інформації для вирішення практичних
завдань.
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
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
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Специфічні
характеристики
кадрового забезпечення
Специфічні
характеристики
матеріально-технічного
забезпечення
Специфічні
характеристики
інформаційного та
навчально-методичного
забезпечення
9 – Академічна мобільність
Національна кредитна
мобільність
Міжнародна кредитна
мобільність
Навчання іноземних
здобувачів вищої освіти

Можливе навчання іноземних громадян на загальних засадах.

2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ/НАУКОВОЇ
ПРОГРАМИ ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ
2.1 Перелік компонентів ОП
Код н/д

ОК01
ОК02
ОК03
ОК04
ОК05
ОК06
ОК07
ОК08
ОК09
ОК10
ОК 11
ОК 12
ОК 13
ОК 14
ОК 15

Компоненти освітньої програми (навчальні
дисципліни, курсові проекти (роботи), практики,
кваліфікаційна робота)
Обов’язкові дисципліни
Методика викладання соціології
Дизайн дослідження
Дослідницькі парадигми у соціології
Методологія та організація наукових досліджень з
основами інтелектуальної власності
Методологія дослідження соціальних нерівностей
Новітні методи аналізу даних в соціології
Academic writing (Написання наукових текстів)
Методи аналізу нечислових даних в соціології
Проектна та грантова діяльність
Багатовимірний аналіз даних в R
European Studies (Європейські студії)
Професійна та корпоративна етика
Асистентська практика
Social Networks Analysis (Аналіз соціальних
мереж)
Current Issues in Social Sciences (Актуальні
проблеми в соціальних науках)

Кількість
кредитів

Форма
підсумкового
контролю

5
5
4

Іспит
Іспит
Іспит

3

Залік

9
8
4
5
3
4
4
3

Іспит
Іспит
Залік
Іспит
Залік
Залік
Залік
Залік
Диференційований
залік

3
4

Іспит

4

Іспит

16

ОК 16
ОК 17

Виробнича (науково-дослідна) практика

9

Кваліфікаційна робота магістра
12
Загальний обсяг обов'язкових компонентів
89
Вибіркові компоненти ОП*
Дисципліни за вибором**
Перелік 1. Дисциплін за вибором (1 дисципліна з блоку)
ВД 1.1. Дисципліна за вибором 1.1.
5
ВД 1.2. Дисципліна за вибором 1.2.
5
ВД 1.3. Дисципліна за вибором 1.3.
5
Перелік 2. Дисциплін за вибором (2 дисципліни з блоку)
ВД 2.1. Дисципліна за вибором 2.1.
4
ВД 2.2. Дисципліна за вибором 2.2.
4
ВД 2.3. Дисципліна за вибором 2.3.
4
ВД 2.4. Дисципліна за вибором 2.4.
4
ВД 2.5. Дисципліна за вибором 2.5.
4
Перелік 3. Дисциплін за вибором (2 дисципліни з блоку)
ВД 3.1. Дисципліна за вибором 3.1.
5
ВД 3.2. Дисципліна за вибором 3.2.
5
ВД 3.3. Дисципліна за вибором 3.3.
5
ВД 3.4. Дисципліна за вибором 3.4.
5
ВД 3.5. Дисципліна за вибором 3.5.
5
ВД 3.6. Дисципліна за вибором 3.6.
5
Перелік 4. Дисциплін за вибором (2 дисципліни з блоку)
ВД 4.1. Дисципліна за вибором 4.1.
4
ВД 4.2. Дисципліна за вибором 4.2.
4
ВД 4.3. Дисципліна за вибором 4.3.
4
ВД 4.4. Дисципліна за вибором 4.4.
4
ВД 4.5. Дисципліна за вибором 4.5.
4
ВД 4.6. Дисципліна за вибором 4.6.
4
ВД 4.7. Дисципліна за вибором 4.7.
4
Обсяг вибіркових компонентів
31
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
120

Диференційований
залік
Захист

Іспит
Іспит
Іспит
Залік
Залік
Залік
Залік
Залік
Іспит
Іспит
Іспит
Іспит
Іспит
Іспит
Залік
Залік
Залік
Залік
Залік
Залік
Залік

* 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.
** Ознайомитись з відповідними переліками дисциплін за вибором можна на сторінці
освітньої програми за посиланням https://sociology.knu.ua/uk/magistratura-op-sociologiya
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2.2 Структурно-логічна схема ОП
ОК01

ОК07

(5)

(4)

ОК13
(3)

ОК04

ОК02
(5)

(3)

ОК09

ОК12

(3)

(3)

ОК08

ОК10

(5)

(4)

ОК06

ОК05

(4)

(4)

(4)

(5)

ОК03

29

(4)

31
ОК11
(4)

ОК 14

ОК 15

(4)

(4)

30

ОК 16
(9)

Перелік 1. Дисципліни за вибором

Перелік 2. Дисципліни за вибором

(5)

(8)

30
Перелік 3. Дисципліни за вибором

Перелік 4. Дисципліни за вибором

(10)

(8)

ОК 17 (12)
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3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Атестація випускників спеціальності № 054 "Соціологія" за освітньою програмою
«Соціологія» проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи магістра і
завершується видачею документу встановленого зразка про присудження ступеня
магістра із присвоєнням кваліфікації магістр соціології.
Професійна кваліфікація 2442.2 - соціолог присвоюється окремим рішенням екзаменаційної
комісії на підставі:
 Успішного виконання програми виробничої практики з оцінкою не нижче за 75 балів;
 Захисту кваліфікаційної роботи магістра з оцінкою не нижче за 75 балів;
 Успішного оволодіння обов'язковими навчальними дисциплінами («Методологія та
організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності», «Новітні
методи аналізу даних в соціології», «Дослідницькі парадигми у соціології», «Дизайн
дослідження»), які відповідають за формування професійних компетентностей, з
оцінками не нижче за 75 балів;
Професійна кваліфікація 2442.1 - молодший науковий співробітник (соціологія)
присвоюється окремим рішенням екзаменаційної комісії на підставі:
 Проходження усіх видів практик з оцінками не нижче за 75 балів;
 Захисту кваліфікаційної роботи магістра з оцінкою не нижче за 75 балів;
 Успішного оволодіння обов'язковими навчальними дисциплінами («Новітні методи
аналізу даних в соціології», «Дослідницькі парадигми у соціології», «Методика викладання
соціології», «Методологія дослідження соціальних нерівностей», «Current Issues in Social
Sciences (Актуальні проблеми в соціальних науках)» ), які відповідають за формування
професійних компетентностей, з оцінками не нижче за 75 балів;
 Наявність наукової публікації у фаховому виданні або тез наукової конференції.
Захист кваліфікаційної роботи магістра
Захист КР (кваліфікаційної роботи) магістра здійснюється на засіданні екзаменаційної
комісії (ЕК), призначеної наказом ректора, в терміни відповідно до графіку захисту
кваліфікаційних робіт, затвердженого проректором з науково-педагогічної 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
випускної 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
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ОК01
ОК02
ОК03
ОК04
ОК05
ОК06
ОК07
ОК08
ОК09
ОК10
ОК11
ОК12
ОК13
ОК14
ОК15
ОК16
ОК17

+

+
+

+
+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

СК14

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

СК13

+

+

+
+

СК12

+
+

+

+

СК11

СК10

+
+

+

+

+
+

+
+

СК09

СК08

СК07

СК06

СК05

СК04

СК03

СК02

СК01

ЗК06

ЗК05

ЗК04

ЗК03

ЗК02

ЗК01

4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

+
+

+
+
+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+
+
+

+

+

+
+

+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

+
+
+

ПР15

+

+
+

ПР14

+

+
+

ПР13

+
+

+

ПР12

ПР11

+

ПР10

+

ПР09

ПР08

ПР06

ПР05

ПР04

ПР03

ПР07

ОК01
ОК02
ОК03
ОК04
ОК05
ОК06
ОК07
ОК08
ОК09
ОК10
ОК11
ОК12
ОК13
ОК14
ОК15
ОК16
ОК17

ПР02

ПР01

5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
НАВЧАННЯ (ПРН) ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬОЇ
ПРОГРАМИ

+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+
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