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ПЕРЕДМОВА

Розроблено проектною групою у складі:

Прізвище, ім’я, 
по батькові 
керівника та 

членів проектної 
групи

Найменування 
посади (для 
сумісників - 

місце 
основної 
роботи, 

найменування 
посади)

Найменування 
закладу, який 

закінчив 
викладач (рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 

згідно 3 
документом 

про вищу 
освіту)

Науковий 
ступінь, шифр і 
найменування 

наукової 
спеціальності, 

тема 
дисертації, 

вчене звання, 
за якою 

кафедрою 
(спеціальністю) 

присвоєно

Стаж науково- 
педагогічної 

та/або 
наукової 
роботи

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)

Відомості про 
підвищення 
кваліфікації 
викладача 

(найменування 
закладу, вид 

документа, тема, 
дата видачі)

Керівник проектної групи
Куценко Ольга
Дмитрівна

професор 
кафедри 
соціальних 
структур та 
соціальних 
відносин, 
Київський 
національний 
університет 
імені Тараса 
Шевченка, 
факультет 
соціології,

Харківський 
державний 
університет, 
1983, 
Спеціальність 
/ кваліфікація 
«Викладач 
політекономії 
, економіст- 
соціолог»

Доктор 
соціологічних 
наук 054 
(22.00.01 - 
«теорія та 
історія 
соціології»), 
ВАК України, 
2002.
Тема 
дисертації: 
«Діяльнісно- 
структурний 
потенціал 
трансформацій 
ного процесу: 
до розробки

35 р Наук, керівництво: підготовлено і захищено 18 
кандидатських і 3 докторські дисертації;
3 студентські роботи стали переможцями 
Всеукраїнських конкурсів наукових робіт. 
Голова спец, вченої ради Д.26.00.30 (2009 - 
травень 2021 рр.), членкіня Наукової ради 
Національного Фонду досліджень України; 
заст. голови експертної секції № 20 наукової 
ради МОН України.
Член редколегій наукових фахових видань з 
соціології “Corvinus Journal of Sociology and 
Social Policy” (Будапешт, індекс СКОПУС), 
«Соціологія: теорія, методи, маркетинг» (Київ, 
категорія Б), до 2019р. відповідальний 
редактор фах. журналу «Вісник КНУ ім.Т. 
Шевченка. Серія: Соціологія».
Провідний експерт PSIA-проєкту Світового

Стажування: за 
програмами Lund 
University, 
Erasmus+ ІСМ 
Programme 
(Швеція), 
квітень-травень 
2017р., 
квітень 2019 р. 
(сертифікати).

5



концепції 
класоутворен- 
ня».
Вчене звання: 
професор 
кафедри 
соціології, 2003

Банку (контракт №7199027).
Наук, керівник дослідження Соціологічної 
асоціації України «Сприйняття соціальних 
нерівностей в українському суспільстві» за 
грантом МФ «Відродження» (2017-2018). 
h-index Scopus 1; h-index WoSc 1; h-i^dex 
Google Scholar 13.
Автор 200 наук, праць, у т.ч.:

Scopus
https://www.scopus.com/authi d/detail.uri?auth< 

d=55824755400
1. Kutsenko О. De-Othering Politics and Practicie: 
Forced Migrants in Modem Society / Kutsenko 
Bataeva E., Babenko S. // Ideology and Poli 
Journal. №2 (16), 2020. C. 62-82.
2. Kutsenko O. Female Islamic State Recri 
Migration and values, needs and images 
G.Karimova, S.Seydumanov, O.Kutsenko // Cer 
Asia and the Caucasus, English Edition. Vol. 22, Is
1. CA&C Press AB, 2021. p. 118-132.

Монографії (розділи)
1. Kutsenko О. Who are responsible for individual 
wellbeing? Comparative analysis of mass 
attitudes in different types of European welfare 
regimes / Kutsenko O., Gorbachyk A. // Ukrainian 
Sociology in the 21st Century: Theory, Methods. 
Research Results / edited by Vil Bakirov, Yevhen 
Golovakha. Kharkiv : V. N. Karazin Kharkiv 
National University, 2018. Pp. 199-226. URL: 
h t tpr/Zsau. in. ua/ magazi ne/testo vy j -mono grafiyi/
2. Куценко О., Каримова Г. Легимизация
пасилия как основа идеологии и идентичности
ИГ И Диалог культур и диалог 
поликультурном пространстве / Под. ред. 
Р.М. Абакаровой и Т.И. Магомедовой.

6

https://www.scopus.com/authi_d/detail.uri?auth%253c


Махачкала: Дагестанский государственный
университет, Центр изучения культур. 2019. 
С. 311-316.
3. Соціальні нерівності: сприйняття
українським суспільством / Ред. Куценко О.. 
Сокурянська Л. [колективна монографія]. 
Харків: Соціологічна асоціація України,
Харківський національний університет імені 
В.Каразіна, 2019. 279 с.

Ка тегорія «Б»
1. Куценко О. Соціологія: рольова модель на 
шляху між екстримами (дороговкази XIX 
Світового конгресу соціологів) \\ Соціологія: 
теорія, методи, маркетинг. 2019 (4): 147-157. 
orcid: https://orcid.org/0000-0001 -9921 -0654
2. Куценко О. Компедіум сучасного класового 
аналізу \\ Вісник Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка: 
Соціологія. 1(9), 2019. С. 55-57.

Безрукова
Ольга
Анатоліївна Завідувачка 

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

Запорізький 
державний 
університет, 
1998 
Спеціальність

Всесвітня 
історія,

Кваліфікація 
: історик, 
викладач 
історії та 
суспільствоз 
навства

Члени проектної
доктор соцюл. 
наук за
спеціальністю 
054 (22.00.04 
«спеціальні та 
галузеві 
соціології»), 
2015. :

і Тема 
дисертації: 
Соціальна 
відповідальнісг 
ь в сучасному 
українському 
суспільстві:

23 роки

групи
Член спец, вченої ради Д 26.229.01 (Інститут
соціології НАИУ) до 2021 р.
Керівництво аспірантом PhD програми 
(Запорізький національний університет)
Має більш ніж 100 наукових публікацій.
зокрема:

Scopus
https://wvvvN.scopus.com authid/detail.uri?authorld 
=57224881611 &origin=recordpage
1. Bezrukova O., Chepak V. Ecological risks in the 
optics of sociological analysis/ // XIV International 
Scientific Conference “Monitoring of Geological
Processes and Ecological Condition of the 
Environment” 10-13 November 2020, Kyiv, 
Ukraine.

Стажування - 
Польща Warsaw, 
Collegium Civitas 
(сертифікаті 80 
годин)2020
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соціологічна 
концептуалізац 
і я та досвід 
емпіричного 
дослідження

доцент
кафедри 
політології та 
права(курс 
соціології), 
2008

Категорія «Б»
1. Безрукова О. Соціологічне вивчення 
волонтерства як прояву соціальної 
відповідальності громадян та ознаки 
сформованості громадянського суспільства П 
Соціальні технології. Актуальні проблеми 
теорії і практики. Збірник наукових праць., 
2018. Вип. 76. С. 50-58.
2. Безрукова О.А., Безрукова К.М. Розробка 
соціально-психологічних критеріїв для 
типологізації електоральних груп/ // Габітус 
/Науковий журнал. - Вип.14. Видавничий дім 
«Гельветика» 2020. С.234-238.
3. Безрукова О. Українські виборці як агенти 
суспільно-політичних змін ( за результатами 
експертного дослідження) // Соціологія: теорія, 
методи, маркетинг. К. : Ін-т соціології НАН 
України, 2020. № 2. С. 143-145.
4. Безрукова О.А., Бондаренко О.В. 
Адаптація методики конкуруючих цінностей 
для типологізації корпоративної культури 
соціально-економічного простору України // 
Габітус / Науковий журнал. Вип. 16. 
Видавничий дім «Гельветика» 2020. С. 65-71.
5. Безрукова О.А., Бондаренко О.В. 
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.

І

Горбачик
Андрій
Петрович

І Ірофесор Київський
кафедри державний
методології та університет, 
методів 1980,
соціологічних спеціальність

Кандидат 
фізико- 
математичних 
наук 122 
(05.13.11 -

L.
J Під керівництвом захищено 6 канд. дисертацій. 

Національний координатор
Lund University, 

Європейського Erasmus+ ІСМ 
соціального дослідження в Україні. (2004-2016Programme 
рр.; 2021-2022 р.) 
Виконавчий________ директор

26.04.18-
проекту0 8.05.18
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досліджень 
факультету 
соціології, 
Київський 
національна 
університет 
імені Тараса 
Шевченка,

«прикладна 
математика»/ 
кваліфікація 
«математик»

«програмне 
забезпечення 
математичних 
машин та 
систем»), 
1986 р.
Тема 
дисертації: 
«Семантичне 
конструювання 
програм ».
Вчене звання: 
доцент 
кафедри 
методології та 
методів 
соціологічного 
дослідження, 
1995

Мазурик Олег
Володимирович

завідувач 
кафедри 
соціальних 
структур та 
соціальних 
відносин

Одеський 
державний 
університет 
ім.. 1.1.
Мечнікова, 
1995,

доктор 
соціологічних 
наук 054 
(22.00.04 - 
спеціальні та 
галузеві

27 років

OSl\HESP\ReSET з порівняльних досліджень »(Сертифікат) 
удосконаленні викладання соціології» (2009-
2012).
Запрошений професор університету штату 
Айова (CUJA), літній триместр 2001 р.
Автор більше 70 наукових публікацій, серед
яких:
1. Gorbachyk A. Who are responcible fot 
individual wellbeing? Comparative analysis of 
mass altitudes in different types of European 
welfare regimes / Ukrainian Sociology in the 21 st 
Century: Theory. Methods, Research Results / 
edited by Vil Bakirov, Yevhen Golovakha.- 
Kharkiv: V.N.Karazin Kharkiv National
University, 2018.-pp. 191-218 (у співавтор.)
2. Golovakha Ye., Gorbachyk A., Lubyva T., 
Panina N., Sereda V., Ursulenko K. Subjective 
Reliability: Theory and Measurement(ISR) / 
Ukrainian Sociology in the 21st Century: Theory, 
Methods, Research Results / edited by Vil Bakirov, 
Yevhen Golovakha.- Kharkiv: V.N.Karazin
Kharkiv National University, 2018,- pp. 219-240. 
(у співавтор.)
3. Горбачик А., Локтева І. Факторіальний 
дизайн опитування при вивченні сприйняття 
справедливості розподілу державної підтримки 
серед соціально відторгнутих груп: результати 
пілотного дослідження \\ Український соціум, 
2015,3(54):7-19. І

Вчений секретар спец, вченої ради Д.26.00.30.
2 захищених аспіранти,
на даний час керує двома аспірантами,
Понад 120 наукових та навчально-методичних 
праць, серед яких:
(Scopus. WoSc)

Краківський
економічний
університет
(Польща) 14
вересня - 9
жовтня 2020 р.
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факультету 
соціології, 
Київський 
національний 
університет 
імені Тараса 
Шевченка,

спеціальність 
соціологія. 
Кваліфікація: 
соціолог, 
викладач 
соціології

соціології), 
Тема 
дисертації: 
«Соціальний 
аудит як 
сучасна 
діагностична 
технологія в 
управлінській 
практиці 
України», 2014

доцент 
кафедри 
соціології 
управління, 
2005

Малес
Людмила
Володимирівна

Професор 
кафедри теорії 
га історії 
соціології, 
факультет 
соціології, 
Київський 
національний

Київський 
національний 
університет 
імені Тараса 
Шевченка, 
факультет 
соціології та 
психології.

Доктор 
соціологічних 
наук 22.00.01 ; 
професор по 
кафедрі теорії 
та історії 
соціології, 
2022 р.

19р.

120 годин (4 
кредити EKTS) 
Сертифікат

https://www.scopus.com/authid/detail.uri7authorld 
=57219385851
1. Mazuryk, О. System constructs for the 
investment security of a country / Aleksy 
Kwilinski, Maryna Dielini, Oleg Mazuryk, 
Volodymyr Filippov, Vasyl Kitseliuk /^Journal of 
security and sustainability issues. -September 
Volume 10 Number 1, 2020. Pp. 345-358.
2. Mazuryk, O. Uncertainty as a regular feature of 
modem Ukrainian society / Yereskova, Tetyana; 
Mazuryk, Oleg; Aleksandrova, Olena;
Tymofieieva, Halyna; Zavadskyi, Vitaliy. // Teorija 
in Praksa. - let. 57, 3/2020, pp. 928-946.
3. Yereskova, T., Mazuryk, O., Tymofieieva, H., & 
Opryshko, T. (2020). Social Activity of 
Contemporary Ukrainian Society: Threat to 
Internal Stability or Possibility of Social Dialogue. 
Postmodern Openings, 11(4), 144-173.
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full- 
rccord/WOS:000600615200008?SID=EUWlED0
CA7zUQRjUzRUCF5DFyonGv
Категорія «Б»
1. Yereskova, Т., & Mazuryk, О. (2021) Social
Dimension of Innovation Research in the
Conditions of Social Transformations. Skhid, 1(3),
21-28. https://d0i.0rg/l0.21847/1728- 
9343.2021.1(3).243325 (Index Copernicus)______________
Членкіня спец.ради Д 26.00.30 до 2021 р.
Наукові праці за останні 5 років: 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri7authorld 
=56734430100
1. Малес JE, Дейнека А. Дискурс 
декоммунизации Києва в опыте 
перейменований // Ідеологія і політика. Ideology
and politics. № 1(15), 2020. С. 115-145. I
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університет 
імені Тараса 
Шевченка

1999 р., 
спеціальність 
"Соціологія", 
магістр 
Диплом KB 
№11719674

Мельніков
Андрій
Сергійович

[Доцент
¡кафедри 
соціальних 
структур та 
¡соціальних 
відносин, 
Київський

Луганський Доктор 
національний ¡соціологічних 
університет [наук, 22.00.01, 
імені захист у
Володимира [2019 р.
Даля, Доцент по
[спеціальність [кафедрі

2. Males L. Gender Strategies in Research on 
Family Marriage Practices: Assessment of 
Contemporary Youth / New Imaginaries: Youthful 
Reinvention of Ukraine's Cultural Paradigm / ed. 
and translated by Marian J. Rubchak. Chapter 11. 
New York & Oxford: Berghahn, 2019. ■» 
https://www.berghahnbooks.com/title/RubchakNc 
w#toc
Монографії (розділи)
1. Males L., Motuzenko B. The Politics of Memory
in Poland and Ukraine From Reconciliation to De
Conciliation. In: Historical references in Ukrainian 
media \ Ed. by Tomasz Stryjek, Joanna Konieczna- 
Salamatin. Routledge, 2022. 282 p.
https://www.routledge.com/The-Polilics-of- 
Memory-in-Poland-and-Ukraine-From- 
Reconciliation-to-De-Conciliation/Stryjek- 
Konieczna-
Salainatin/p/book/9780367861728?fbclid: IwAROg 
nXPufpSBAfe01BT8QNzCyMmEBzbAwCPft- 
z5dxh9RlNIm4Mz38GxkRI
2. Males L., Motuzenko B. Dyskurs historyczny w 
mediach masowych. In: Historia XX w. w 
ukraińskim dyskursie medialnym / Pod red. 
Barbary Markowskiej. Warszawa: Wydawnictwo 
Naukowe Scholar, 2021. P. 57-113. 
https://scholar.com.pl/pl/gl0wna/4237-dyskurs- 
historyczny- w-mediach-masowych.html
Керує підготовкою аспірантів.
У 2019 році захищена докторська дисертація за! 
спеціальністю «теорія та історія соціології». 
Публікації за останні 5 років:

і Scopus 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri7authorld 
=57195262946
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Сидоров

національний 
університет 
імені Тараса 
Шевченка,

завідувач

«соціологія», 
2005 р.

Київський

СОЦІОЛОГІЇ з 
2012 р.

кандидаї 26 років

1. Melnikov, A., Johnson, J. Situational
Analysis: Existential and Interpretative
Perspective. Studies in Symbolic Interaction. 
Volume 53, 2021. P. 135-149. Scopus
https://doi.Org/10.l 108/S0163-
239620210000053009

2. Melnikov, A., Kotarba, .1. A. Douglas,
Jack. In Atkinson, P. et al., eds. SAGE Research 
Methods Foundations. 10 Vol. London: Sage, 
2021. 5568 p. https://us-sagepub.com/en-
us/nam/sage-research-methods-
foundations/book245688
Монографії
1. Мельніков А. Екзистенціальна 
соціологія: проблема ідентифікації
ііарадигмальної специфіки.|монографія]. К.: 
Ліра-К., 2022

Категорія «Б»
1. Мельніков А., Алексенцева-Тімченко К.
Концепція аналітичної етнографії Джона 
Лофланда // Соціологія: теорія, методи, 
маркетинг, 2021 (4).

2. Мельніков А. С., Ігнатьєва 1.1.
Аналітичні компоненти ментальної
картографії у соціологічних дослідженнях
конфліктів // Український соціум. 2019. № З
(70). С. 9-22.
https://doi.org/10.15407/socium2019.03.00
3. Melnikov, А. 2020. “Rewolucja uważności" і 
instytucjonalizacja refleksyjności w praktykach 
społeczno-kulturowych. Kultura Współczesna. 3 
(110), 24-34. Erih Plus
doi.org/I0.26112/kw.2020.110.03 (індекс

■ Копернікуса)________________________ I_______________
[Під керівництвом захищено 3 кандидатські Стажування -
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Микола
Володимир- 
Станіславович

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

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

фізико- 
математичних 
наук за 
спеціальністю 
1 13 (01.05.01 - 
теоретичні 
основи 
інформатики та 
кібернетики) 
1996;
Тема 
дисертації: 
«Задачі 
оптимальної 
нелінійної 
фільтрації та 
інтерполяції 
розривних 
марковських 
процесів та їх 
застосування»,

доцент 
кафедри 
методології та 
методів 
соціологічних 
досліджень, 
2001

Чепак 
Валентина 
Василівна

декан
факультету 
соціології, 
Київський

Ніжинський 
державний 
педагогічний 
інститут ім.

доктор соціол. 
наук за
спеціальністю 
054 (22.00.04 -

26 років

дисертації
Керує 2 аспірантами

Університет 
міста ГІатри,

Останні публікації: Греція
Integral Operators that Determine іІіе(сертифікат)2017

Solution of an Iterated Hyperbolic-Type 
Equation,- Cybernetics and Systems Analysis, 56. 
40M09 (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/l 0,29038/2306-3971 -2020-01 -29- 
39

Системний підхід до 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 студентів- 
першокурсників (за результатами
міжуніверсигетського дослідження) .- Вісник 
Харківського національного університету імені 
В.І І.Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження 
сучасного суспільства: методологія, теорія, 
методи ». випуск 40, 2018. с. 125-132________

Член спец, вчених рад Д.26.00.30. та Д.26.00.26 
до 2021 р.
Підготовлено і захищено 5 кандидатських
дисертацій.
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національний М.В.Гоголя, «спеціальні та
університет 1992 галузеві
імені Тараса Спеціальність соціології»),
Шевченка : англійська 2012,

мова, професор.
російська Тема
мова та дисертації:
література Становлення
Кваліфікація: соціології
вчитель освіти:
англійської історико-
мови. теоретичні,
російської методологічні,
мови та інституціональ
літератури ні аспекти

професор 
кафедри 
галузевої 
соціології, 
2014

Керівник підрозділу "Ціннісні парадигми освіти 
у контексті євроінтеграції" науково-дослідної 
теми факультету соціології 06БФ-017- 
01 “Менеджмент у вищій школі: адаптація до 
європейського контексту (2007-2010)
Голова НМК №5 з соціальних^ наук та 
журналістики НМР МОН України.
Член редколегій 5 фахових видань з соціології.
100 наукових праць, серед яких:

Scopus
1. Chepak V., Bezrukova О. Ecological risks in the 
optics of sociological analysis/ // XIV International 
Scientific Conference “Monitoring of Geological 
Processes and Ecological Condition of the 
Environment” 10-13November 2020, Kyiv, 
Ukraine.

Монографії (розділи)
1. Chepak V. 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.

2. Чепак В.Техніка репертуарних решіток в
дослідженні етнічних стереотипів: поєднати 
непоєднуване // Ідентичності народів 
1 (ентрально-Східної Європи: колективна
монографія / Н. Гапон. В. Мішталь, Л.Хижняк 
та ін.; за ред. проф. Н.Коваліско, д-ра 
А.Єкатеринчука, проф. Р.Радзіка. Львів: ЛНУ 
ім. Івана Франка, 2018. 284 с. (С. 43-57).
3. The impact of the COVID-19 pandemic on 
education in the aspect of increasing inequality (as
example of school education) // Challenges and ___________  
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opportunities of the modem risk society: socio
cultural. economic and legal aspects: monograph / 
Editors N. Varha, B. Hvozdetska. Praha: OKTAN 
PRINT, 2021. P. 57-67.

Категорія «Б»
T Чепак В.В. Бути чи не бути формулі. Пошуки 
оптимального фінансування освіти// Актуальні 
проблеми соціології, психології, педагогіки. 
2020. №4 (43). С. 12-2L

І
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При розробці проекту нової редакції Програми враховані вимоги та рекомендації:

- Закону України «Про вищу освіту» (редакція від 13.03.2016 р.);
- Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової 

спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження 
ступеня доктора філософії, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 12 
січня 2022 р. № 44;
Стандарту вищої освіти зі спеціальності 054 «Соціологія» для третього (освітньо- 
наукового) рівня вищої освіти, затвердженого Наказом МОН України від 30.12.2021 р. № 
1505. ♦

- Експертного висновку галузевої експертної ради (ГЕР) за результатами розгляду 
акредитаційної справи № 0788/АС-20 від 03.11.2020 р.
Звіту про результати акредитаційної експертизи освітньої програми, що проводилася 
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти 26.08.2020р. - 28.08.2020 р.
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I

1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 
«Соціологія »

«Sociology»
зі спеціальності № 054 «Соціологія»

1 - Загальна інформація
Ступінь вищої 
освіти та назва 
кваліфікації

Ступінь вищої освіти: доктор філософії 
Спеціальність: 054 Соціологія 
Освітньо-наукова програма «Соціологія» 
Higher Education Degree-. Doctor of Philosophy 
Program Subject Area: Sociology
Educational and Scientific Program «Sociology»

Мови навчання і 
оцінювання

Українська, англійська
Ukrainian, English

Обсяг освітньої 
програми

Термін навчання 4 роки
Обсяг освітньої складової 43 кредити ЄКТС

Тип програми Освітньо-наукова
Повна назва 
закладу вищої 
освіти, а також 
структурного 
підрозділу у якому 
здійснюється 
навчання

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
факультет соціології
Taras Shevchenko National University of Kyiv,
Sociology Faculty

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 ВНЗ- 
партнера мовою 
оригіналу 
(заповнюється для 
програм подвійного і 
спільного 
дипломування)
Наявність 
акредитації

Акредитована, сертифікат № 779, дійсний до 01.07.2026 р.
Рішення ухвалене на засіданні Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти від 17.11.2020 р., пр. №22(39)

Цикл/рівень 
програми

НРК України - 8 рівень; 
FQ-EHEA - третій цикл;
EQF-111 - 8 рівень
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Передумови Наявність освітнього ступеня магістра (спеціаліста). 
Володіння англійською мовою на рівні В2

Форма навчання Очна, заочна
Термін дії освітньої 
програми

5 роки

Інтернет-адреса 
постійного 
розміщення опису 
освітньої програми

http://www.soc. univ.kiev.ua/

2 - Мета освітньої програми
Мета програми 
(з врахуванням 
рівня кваліфікації)

Підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних, інтегрованих у 
світовий освітній та дослідницький простір фахівців наукового рівня доктора 
філософії, здатних продукувати нові ідеї, розв'язувати комплексні наукові та 
практичні проблеми в предметному полі соціології в галузях науки, досліджень 
та інновацій, консультування та експертизи у сферах бізнесу, державного 
управління та діяльності недержавних організацій, а також викладання у 
закладах вищої освіти.

3 - Характеристика освітньої програми
Предметна область 
(галузь знань / 
спеціальність / 
спеціалізація 
програми)

05 Соціальні та поведінкові науки 
054 Соціологія

Орієнтація 
освітньої програми

Освітньо-наукова академічна

Основний фокус 
освітньо-наукової 
програми та 
спеціалізації

Загальна освіта в галузі знань 05 «соціальні та поведінкові науки» за 
спеціальністю 054 «соціологія».
Підготовка висококваліфікованих фахівців з соціології, здатних працювати в 
галузях досліджень, інновацій, соціальної експертизи, управління та викладання 
за найкращими світовими стандартами. Основним фокусом програми є 
формування передової фахової, науково-дослідної культури, здатності до 
самостійної та продуктивної дослідницької діяльності шляхом поєднання 
цілеспрямованого структурованого навчання і здійснення наукового 
дослідження, формування відкритості до наукових комунікацій та активності в 
рамках міжнародної академічної спільноти, формування індивідуальної освітньої 
траєкторії з огляду на потреби виконання дослідницького проекту та майбутньої 
професійної кар’єри.
Ключові слова: новітня соціологічна теорія; дослідницька методологія та дизайн; 
соціоструктурний аналіз; соціокультурний аналіз; соціальна експертиза та 
оцінювання; соціальні взаємодії та відносини; соціальні проблеми; соціальні 
процеси; соціальні зміни і трансформації.

Особливості 
програми

Програма узасаднена на найкращих світових стандартах із збереженням і 
творчим розвитком академічних здобутків вітчизняної соціології. Унікальність 
програми полягає в органічному поєднанні можливостей розвитку глибокої 
теоретичної та методологічної культури фахівців через формування 
індивідуальної платформи компетентностей, необхідних для: 1) комплексної 
дослідницької роботи, що поєднує проблемоорієнтовані, теоретичні, 
методологічні та практичні виміри, 2) розвитку сучасної методологічної культури 
дослідження, орієнтованої на евристику і дослідницьку логіку як теоретично 
спрямовану, так і спрямовану емпіричними даними, 3) застосування аналітичної
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оптики сучасного теоретичного синтезу пояснення складних соціальних 
феноменів; 4) здійснення експертизи соціальних процесів на основі як 
теоретичного та емпіричного аналізу із застосування сучасних кількісних та 
якісних моделей і методів.

4 - Придатність випускників
до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до 
працевлаштування

Вакантні місця наукового співробітника, викладача, аналітика, експерта- 
консультанта в науково-дослідних інституціях та закладах вищої освіти, центрах 
соціальних досліджень, консалтингу та аналітики, органах державного 
управління та місцевого самоврядування, неурядових організаціях, рекламних 
агенціях, відділах зв’язків із громадськістю, ЗМІ; в міжнародних та вітчизняних 
фондах, наукових програмах і проектах.

Подальше
навчання

Здобуття наукового ступеня доктора наук за науковим рівнем вищої освіти. 
Участь у постдокторських програмах.
Набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної, неформальної освіти, 
участь у програмах міжнародної академічної мобільності.

5 - Викладання та оцінювання
Викладання та 
навчання

Загальний підхід до навчання - компетентнісний, студентоорієнтований (суб’єкт- 
суб’єктний), пошуковий, інноваційний. Види навчання: проблемоорієнтоване, 
критично-аналітичне, навчання через дослідження. Навчальні дисципліни 
пропонуються аспірантам на першому і другому роках навчання. Форми 
аудиторної роботи передбачають можливість максимального забезпечення 
індивідуальних дослідницьких потреб аспіранта й особливостей підготовки за 
фахом. Завдання для самостійної роботи максимально пов’язані з планом і 
завданнями індивідуального дослідницького проекту. Асистентська педагогічна 
практика проводиться під керівництвом наукового керівника та покликана 
закріпити отримані знання щодо викладацької майстерності. Загальний стиль 
викладання в межах освітньої частини програми орієнтований на самостійне 
навчання аспіранта, спрямоване лекціями та консультаціями викладачів та 
наукового керівника, роботою з науковими джерелами, консультаціями з 
фахівцями як з академічної, так і з практично-прикладної сфер діяльності, участю 
у наукових форумах та програмах стажування.

Оцінювання Оцінювання результатів навчання здійснюється у формах (1) іспитів та 
диференційованих заліків як форм підсумкового контролю з навчальних 
дисциплін; (2) презентації та зовнішньої експертизи результатів наукового 
дослідження на спеціальних наукових семінарах, (3) проміжної атестації, що 
здійснюється наприкінці кожного року навчання і передбачає контроль за 
виконанням аспірантом індивідуального плану; (4) підсумкової атестації, що 
здійснюється на підставі публічного захисту аспірантом результатів наукового 
дослідження, представленого у формі дисертації або одноосібної монографії за 
порядком, встановленим МОН України.

6 - Програмні компетентності
Інтегральна 
компетентність

Здатність продукувати нові ідеї, розв'язувати комплексні проблеми соціології, 
застосовувати методологію наукової та педагогічної діяльності, а також 
проводити власне наукове дослідження, результати якого мають наукову 
новизну, теоретичне та практичне значення.

Загальні 
компетентності 
(ЗК)

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗКЗ. Здатність працювати в міжнародному контексті.
ЗК4. Здатність розв’язувати комплексні проблеми соціології на основі
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системного наукового світогляду та загального культурного кругозору із 
дотриманням принципів професійної етики та академічної доброчесності.

Спеціальні (фахові, 
предметні) 
компетентності

ФК1. Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових 
результатів, які створюють нові знання в соціології та дотичних до неї 
міждисциплінарних напрямах і можуть бути опубліковані у провідних наукових 
виданнях з соціології та суміжних галузей.
ФК2. Здатність усно і письмово презентувати та обговорювати результати 
наукових досліджень та/або інноваційних розробок українською та англійською 
мовами, глибоке розуміння англомовних наукових текстів за напрямом 
досліджень.
ФКЗ. Здатність застосовувати сучасні методології, методи та інструменти 
емпіричних і теоретичних досліджень у сфері соціології, сучасні цифрові 
технології, бази даних та інші електронні ресурси, спеціалізоване програмне 
забезпечення в науковій та освітній діяльності.
ФК4. Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у вищій освіті.
ФК5. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми дослідницького 
характеру у сфері соціології, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 
досліджень.
ФК6. Здатність ініціювати та реалізовувати інноваційні комплексні проекти у 
сфері соціології та дотичні до неї міждисциплінарні проекти, лідерство під час 
їхньої реалізації.
ФК7. Здатність аналізувати та оцінювати сучасний стан, тенденції розвитку 
соціології.

7 - Програмні результати навчання
Програмні 
результати 
навчання

ПРН1. Мати передові концептуальні та методологічні знання з соціології та на 
межі предметних галузей, а також дослідницькі навички, достатні для 
проведення наукових і прикладних досліджень на рівні останніх світових 
досягнень з відповідного напряму, та отримання нових знань у сфері соціології 
та/або здійснення інновацій.
ПРН2. Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і нефахівцями 
результати досліджень, наукові та прикладні проблеми соціології державною та 
іноземною мовами, оприлюднювати результати досліджень у провідних наукових 
виданнях.
ПРНЗ. Розробляти та реалізовувати наукові та/або прикладні проекти, які дають 
можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або 
професійну практику і розв’язувати значущі наукові та технологічні проблеми 
соціології з врахуванням етичних, соціальних, економічних та правових аспектів. 
ПРН4. Формулювати і перевіряти гіпотези; використовувати для 
обґрунтування висновків належні докази, зокрема результати емпіричних 
досліджень та теоретичного аналізу соціальних систем і процесів, наявні 
соціологічні дані.
ПРН5. Планувати і виконувати емпіричні та/або теоретичні дослідження з 
соціології та дотичних міждисциплінарних напрямів з використанням сучасних 
інструментів та дотриманням норм професійної і академічної етики.
ПРН6. Критично аналізувати та узагальнювати результати власних досліджень і 
доробок інших дослідників у контексті всього комплексу сучасних знань щодо 
досліджуваної наукової проблеми.
ПРН7. Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблення та 
аналізу інформації, зокрема статистичні методи аналізу даних великого обсягу 
та/або складної структури, спеціалізовані бази даних та інформаційні системи.
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ПРН8. Розробляти і викладати спеціальні дисципліни з соціології у закладах 
вищої освіти, здійснювати навчально-методичне забезпечення освітнього 
процесу.
ПРН9. Глибоко розуміти загальні принципи та методи соціально-поведінкових 
наук, а також методологію наукових досліджень, застосовувати їх у власних 
дослідженнях у сфері соціології та у викладацькій практиці.

8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми
Специфічні 
характеристики 
кадрового 0
забезпечення

Викладання дисциплін, що формують спеціальні (фахові) компетентності, на 
100% забезпечується науково-педагогічними працівниками, які мають досвід 
продукування нових ідей, розв’язання проблем в галузі професійної, 
дослідницької діяльності, володіють методологією наукової діяльності, мають 
досвід проведення власного наукового дослідження в галузі соціології, досвід 
науково-педагогічної діяльності з підготовки кадрів вищої кваліфікації.
Для читання лекцій, модульних курсів та проведення майстер-класів також 
запрошуються українські та іноземні професори і дослідники згідно з 
двосторонніми угодами з університетами-партнерами.

Специфічні 
характеристики 
матеріально- 
технічного 
забезпечення

Аспірантам надається доступ до всіх ресурсів навчального середовища КНУТШ, 
і зокрема - виокремленого навчального простору факультету соціології, де є 
конференційний простір із обладнанням як для очного, так і для дистанційного 
навчання та комунікації; відкритий навчальний простір, технічно обладнані 
кабінети, місця для індивідуальної роботи, простір для спілкування і групової 
роботи. На факультеті соціології є доступ до документів, робочих матеріалів, 
звітів і баз даних Лабораторії прикладних соціальних досліджень та Лабораторії 
соціологічних та освітніх досліджень.

Специфічні 
характеристики 
інформаційного та 
навчально- 
методичного 
забезпечення

Для самостійної роботи аспірантам доступні усі ресурси Наукової бібліотеки ім. 
Максимовича, методичне забезпечення усіх навчальних дисциплін, корпоративні 
сервіси університету. Аспіранти мають безкоштовний доступ до майже 20 
повнотекстових баз даних (БД), зокрема БД Scopus, Web-of-Science, видавництв 
Springer, Elsevier, електронної бібліотеки SAGE, БД видавництва EBSCO тощо. 
На факультеті соціології функціонує власна бібліотека наукових видань з 
соціальних наук, опублікованих українською, російською, англійською, 
польською та іншими мовами. Підключення комп’ютерів факультету та 
персональних пристроїв до Інтернет як через кабельний зв’язок, так і через 
бездротовий Wi-Fi; функціонування локальної комп’ютерної мережі з виділеним 
файловим сервером SuperMicro під управлінням операційної системи openSUSE 
11.2.

9 - Академічна мобільність
Національна 
кредитна 
мобільність

Здійснюється відповідно до норм «Положення про порядок реалізації права на 
академічну мобільність», затвердженого Постановою КМ України від 12.08.2015 
р. № 579 та «Положенням про порядок реалізації права на академічну 
мобільність Київського національного університету імені Тараса Шевченка», 
затвердженого ректором 29.06.2016 р., а також на підставі міжінституційних угод 
із ЗВО МОН України та академічними інституціями НАНУ.

Міжнародна 
кредитна 
мобільність

В межах програм Еразмус+ та DAAD на основі двосторонніх договорів між 
КНУТШ та закладами вищої освіти країн-партнерів аспіранти мають право на 
період кредитної мобільності (навчальний семестр або рік) за результатами 
відкритого конкурсу. Також на основі двосторонніх угод факультету соціології 
КНУТШ та університетських департаментів-партнерів аспіранти можуть 
проходити наукові стажування за результатами відкритого на факультеті 
соціальних наук університету Лунду (Швеція), факультеті соціальних наук
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університету Констанц (ФРН), Технологічного університету Сіднею (Австралія) 
та ін. Аспіранти мають право брати участь у конкурсах, оголошених 
міжнародними грантовими програмами Fulbright, DAAD, MEVLANA та ін. для 
отримання на конкурсній основі стипендії на навчання \ проведення дослідження 
протягом декількох місяців \ семестру \ року.

Навчання 
іноземних 
здобувачів вищої 
освіти

Навчання іноземних студентів проводиться на загальних умовах.



2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ ТА ЇХ 
ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ
2.1 Перелік компонент ОНП

* 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» здобувані освіти мають 
безумовне право обирати навчальні дисципліни з обов’язкових та вибіркових частин навчальних планів 
інших спеціальностей того самого рівня, а за умови погодження з деканом факультету соціології. З 
програм іншого рівня.
** Перелік навчальних дисциплін (робочі програми навчальних дисциплін) представлено на офіційному 
сайті факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. ’

Код н/д * Компоненти освітньої програми 
(навчальні дисципліни, практика)

Кількість 
кредитів

Форма 
підсумкового 

контролю
І. Обов’язкові компоненти ОНП

OKI Філософія науки та інновацій 7 Іспит
ОК2 English Academic Writing \ Академічне письмо 

англійською мовою
3 Іспит

ОКЗ Студії з сучасної теоретичної соціології 4 Іспит
ОК4 Методологія дисертаційного дослідження 3 соціології 4 Іспит
ОК5 Advanced Research Methods for Applied Sociology \ 

Сучасні методи дослідження у прикладній соціології
3 Іспит

ОК6 Майстерня з викладання соціології у вищій школі 3 Диф. залік
ОК7 Асистентська педагогічна практика 7 Диф. залік

Загальний обсяг обов’язкових компонент: іИ

II. Компоненти вільного вибору аспіранта*
ВК.01. Перелік 1 (аспірант обирає 1 дисципліну з переліку: 39 дисциплін згідно з навчальним 
планом підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня, галузі знань - 
05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 054 Соціологія, що викладаються фахівцями 
різних факультетів та інститутів КНУТШ). Кількість кредитів 4, форма контролю - іспит)
ВК.02. Перелік 2** (аспірант обирає 2 дисципліни з переліку: 14 дисциплін згідно з 
навчальним планом підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня, 
галузі знань - 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 054 Соціологія, що 
викладаються фахівцями кафедр теорії та історії соціології, методології та методів 
соціологічних досліджень, соціальних структур та соціальних відносин, галузевої соціології 
КНУТШ. Кількість кредитів 4x2 = 8, форма контролю - іспит)
Загальний обсяг вибіркових компонент 12
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 43
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2.2 Структурно-логічна схема ОНП

Філософія науки та 
інновацій
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3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Атестація випускників освітньо-наукової програми «Соціологія» здійснюється після 
завершення навчання за акредитованою освітньо-науковою програмою, що засвідчується 
академічною довідкою про виконання освітньо-наукової програми за формою, затвердженою 
МОН України, та висновком наукового керівника (керівників).

Підставою атестації випускників є позитивний висновок про наукову новизну, теоретичне 
та практичне значення результатів дисертації, самостійність виконаної дисертаційної роботи з 
дотриманням академічної доброчесності, наявність не менше ніж трьох наукових публікацій, в 
яких висвітлен« наукові результати дисертації (згідно «Порядку присудження ступеня доктора 
філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, 
наукової установи про присудження ступеня доктора філософії», затвердженого Постановою 
Кабінету міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44). Висновок про наукову новизну, 
теоретичне та практичне значення результатів дисертації надається за результатами проведення 
публічної презентації здобувачем наукових результатів дисертації та їх обговорення на 
засіданні наукового семінару факультету соціології Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, а також перевірки тексту дисертації на плагіат.

Атестовані здобувані мають право подавати свої дисертаційні роботи на захист до 
спеціально створеної разової ради зі спеціальності 054 «Соціологія» згідно «Порядку 
присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої 
ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії», 
затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44. За 
результатами захисту дисертації і голосування разова рада приймає рішення про присудження 
(відмову у присудженні) ступеня доктора філософії з соціології.

4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

OKI ОК2 окз ОК4 ОК5 ОК6 ОК7
ЗК1 + + +
ЗК2 +
ЗКЗ + + +
ЗК4 + +
ФК1 +
ФК2 4- +
ФКЗ + +
ФК4 + +
ФК5 +
ФК6 +
ФК7 +
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5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 
НАВЧАННЯ (ПРИ) ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ 

ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
OKI ОК2 окз ОК4 ОК5 ОК6 ОК7

ПРН1 + + +
ПРН2 +
ПРИЗ + +
ПРН4 +
ПРН5 ♦ + +
ПРН6 + +
ПРН7 + +
ПРН8 + +
ПРН9 + + + +
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