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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. 
 
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, professor vice-director of the Institute of Sociology, National 
Academy of Sciences of Ukraine Ye. I. Golovakha 

 
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 

Найме-
нування 
посади 

(для суміс-
ників — 

місце 
основної 
роботи, 

наймену-
вання 

посади) / 
Position 

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) 

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 
науково-

педагогічн
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) 

Керівник 
проектної 

групи / Head 
of the working 

team 

      

Цимбал 
Тарас 
Володимиро
вич / 
Tsymbal 
Taras 
Volodymyro
vych 

доцент 
кафедри 
теорії та 
історії 
соціології, 
факультет 
соціології, 
Київський 
національн
ий 
університет 

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

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

9 років / 9 
years 

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 

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. 
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Науковий 
ступінь, 
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(спеціальністю) 
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Academic 

degree, subject of 
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Стаж 
науково-
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ої та/або 
наукової 
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teaching 
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research 
(in years) 

Інформація про наукову діяльність (основні публікації за 
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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) 

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

Taras 
Shevchenko 
National 
University of 
Kyiv, Faculty 
of Sociology 
and 
Psychology, 
2006, 
sociologist, 
instructor in 
sociology 

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

Сертифікат. 
 
 
“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. 

http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/news/vidbuvsya-dvodenniy-seminar-statistical-data-analysis-stata
http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/news/vidbuvsya-dvodenniy-seminar-statistical-data-analysis-stata
http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/news/vidbuvsya-dvodenniy-seminar-statistical-data-analysis-stata
http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/news/vidbuvsya-dvodenniy-seminar-statistical-data-analysis-stata
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(institution, certificate type, 

subject, date of issue) 

Certificate of completion. 
 
 
“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 

завідувач 
кафедри 

Київський 
національний 

кандидат 
фізико-

21 рік / 21 
years 

1 захищений аспірант, керує двома аспірантами 
За останніх 5 років більше за 20 наукових праць у фахових та 

"Asking Survey Questions " 
by MASandra Walzebach, 

http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/news/vidbuvsya-dvodenniy-seminar-statistical-data-analysis-stata
http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/news/vidbuvsya-dvodenniy-seminar-statistical-data-analysis-stata
http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/news/vidbuvsya-dvodenniy-seminar-statistical-data-analysis-stata
http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/news/vidbuvsya-dvodenniy-seminar-statistical-data-analysis-stata
http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/news/vidbuvsya-dvodenniy-seminar-statistical-data-analysis-stata
http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/news/vidbuvsya-dvodenniy-seminar-statistical-data-analysis-stata
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(institution, certificate type, 

subject, date of issue) 

Володимир-
Станіславов
ич / Sydorov 
Mykola 
Volodymyr-
Stanislavovy
ch 

методології 
та методів 
соціологічн
их 
досліджень, 
Київський 
національн
ий 
університет 
імені 
Тараса 
Шевченка, 
факультет 
соціології / 
head of the 
department 
of 
methodolog
y and 

університет 
імені Тараса 
Шевченка, 
факультет 
кібернетики, 
1993 рік, 
математик, 
викладач 
математики / 
Taras 
Shevchenko 
National 
University of 
Kyiv, Faculty 
of Cybernetics, 
1993, 
mathematician, 
instructor in 
mathematics 

математичних 
наук за 
спеціальністю 
113 (01.05.01 
–  теоретичні 
основи 
інформатики та 
кібернетики); на 
тему: «Задачі 
оптимальної 
нелінійної 
фільтрації та 
інтерполяції 
розривних 
марковських 
процесів та їх 
застосування»,  
 
доцент кафедри 

 міжнародних виданнях 
7 виступів на конференціях (тези) 
4 навчально-методичних видання, з них 2 навчальних 
посібники з грифом МОН 
5 міжнародних наукових семінарів 
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 
 

University of Konstanz, 
Kyiv-Konstanz, 2017, 
Сертифікат 
 
"Presentation and Analysis of 
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 

http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/news/vidbuvsya-dvodenniy-seminar-statistical-data-analysis-stata
http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/news/vidbuvsya-dvodenniy-seminar-statistical-data-analysis-stata
http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/news/vidbuvsya-dvodenniy-seminar-statistical-data-analysis-stata
http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/news/vidbuvsya-dvodenniy-seminar-statistical-data-analysis-stata
http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/news/vidbuvsya-dvodenniy-seminar-statistical-data-analysis-stata
http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/news/vidbuvsya-dvodenniy-seminar-statistical-data-analysis-stata
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(institution, certificate type, 

subject, date of issue) 

methods of 
sociological 
research, 
Taras 
Shevchenko 
National 
University 
of Kyiv, 
Faculty of 
Sociology 

методології та 
методів 
соціологічних 
досліджень / 
candidate of 
physical and 
mathematical 
sciences (Ph.D.); 
“Optimal Non-
Linear Filtration 
and Interpolation 
of Interrupted 
Markov’s 
Processes and 
Their 
Applications”  
 
Associate 
professor, 

with Stata" by Prof. Dr. 
KatrinAuspurg, Goethe-
University Frankfurt Main 
and Prof. Dr. Thomas Hinz, 
University of Konstanz, 
Kyiv-Konstanz, 2015, 
Сертифікат 
 
"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, 

http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/news/vidbuvsya-dvodenniy-seminar-statistical-data-analysis-stata
http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/news/vidbuvsya-dvodenniy-seminar-statistical-data-analysis-stata
http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/news/vidbuvsya-dvodenniy-seminar-statistical-data-analysis-stata
http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/news/vidbuvsya-dvodenniy-seminar-statistical-data-analysis-stata
http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/news/vidbuvsya-dvodenniy-seminar-statistical-data-analysis-stata
http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/news/vidbuvsya-mizhnarodniy-seminar-survey-experiments-15-19-veresnya-2014
http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/news/vidbuvsya-mizhnarodniy-seminar-survey-experiments-15-19-veresnya-2014
http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/news/vidbuvsya-mizhnarodniy-seminar-survey-experiments-15-19-veresnya-2014
http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/news/vidbuvsya-mizhnarodniy-seminar-survey-experiments-15-19-veresnya-2014
http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/news/vidbuvsya-mizhnarodniy-seminar-survey-experiments-15-19-veresnya-2014
http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/news/vidbuvsya-dvodenniy-seminar-statistical-data-analysis-stata
http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/news/vidbuvsya-dvodenniy-seminar-statistical-data-analysis-stata
http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/news/vidbuvsya-dvodenniy-seminar-statistical-data-analysis-stata
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"Presentation and Analysis of 
Spatial Data" by Dr.Thomas 
Woehler, University of 
Konstanz, Kyiv-Konstanz, 
2016, certificate of 
completion 
 
 
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, Goethe-

http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/news/vidbuvsya-dvodenniy-seminar-statistical-data-analysis-stata
http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/news/vidbuvsya-dvodenniy-seminar-statistical-data-analysis-stata
http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/news/vidbuvsya-dvodenniy-seminar-statistical-data-analysis-stata
http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/news/vidbuvsya-dvodenniy-seminar-statistical-data-analysis-stata
http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/news/vidbuvsya-dvodenniy-seminar-statistical-data-analysis-stata
http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/news/vidbuvsya-dvodenniy-seminar-statistical-data-analysis-stata
http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/news/vidbuvsya-dvodenniy-seminar-statistical-data-analysis-stata
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University 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, 
Kyiv-Konstanz, 2014, 
certificate of completion 
 
 

Горбачик 
Андрій 
Петрович / 
Gorbachyk 

декан 
факультету 
соціології 
,Київський 

Київський 
державний 
університет, 
1980,  

Кандидат 
фізико-
математичних 
наук 122 

32 роки . 
32 years 

Під керівництвом захищено  6 канд.дисертації. 
Національний координатор Європейського соціального 
дослідження  в Україні. (2004-2016 рр.) /  
6 defended Ph.D. students 

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

http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/news/vidbuvsya-dvodenniy-seminar-statistical-data-analysis-stata
http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/news/vidbuvsya-dvodenniy-seminar-statistical-data-analysis-stata
http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/news/vidbuvsya-dvodenniy-seminar-statistical-data-analysis-stata
http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/news/vidbuvsya-mizhnarodniy-seminar-survey-experiments-15-19-veresnya-2014
http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/news/vidbuvsya-mizhnarodniy-seminar-survey-experiments-15-19-veresnya-2014
http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/news/vidbuvsya-mizhnarodniy-seminar-survey-experiments-15-19-veresnya-2014
http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/news/vidbuvsya-mizhnarodniy-seminar-survey-experiments-15-19-veresnya-2014
http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/news/vidbuvsya-mizhnarodniy-seminar-survey-experiments-15-19-veresnya-2014
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Andriy 
Petrovych 

національн
ий 
університет 
імені 
Тараса 
Шевченка, 
факультет 
соціології / 
dean of the 
Faculty of 
Sociology, 
Taras 
Shevchenko 
National 
University 
of Kyiv, 
Faculty of 
Sociology 
 

Спеціальність  
«прикладна 
математика»/  
кваліфікація 
«математик» / 
Kyiv State 
University, 
1980,  
applied 
mathematics/mat
hematician 

(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 

National coordinator of the European Social Survey in Ukraine 
(2004-2016) 

 
"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, 

http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/news/vidbuvsya-mizhnarodniy-seminar-survey-experiments-15-19-veresnya-2014
http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/news/vidbuvsya-mizhnarodniy-seminar-survey-experiments-15-19-veresnya-2014
http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/news/vidbuvsya-mizhnarodniy-seminar-survey-experiments-15-19-veresnya-2014
http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/news/vidbuvsya-mizhnarodniy-seminar-survey-experiments-15-19-veresnya-2014
http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/news/vidbuvsya-mizhnarodniy-seminar-survey-experiments-15-19-veresnya-2014
http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/news/vidbuvsya-mizhnarodniy-seminar-survey-experiments-15-19-veresnya-2014
http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/news/vidbuvsya-mizhnarodniy-seminar-survey-experiments-15-19-veresnya-2014
http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/news/vidbuvsya-mizhnarodniy-seminar-survey-experiments-15-19-veresnya-2014
http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/news/vidbuvsya-mizhnarodniy-seminar-survey-experiments-15-19-veresnya-2014
http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/news/vidbuvsya-mizhnarodniy-seminar-survey-experiments-15-19-veresnya-2014
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 mathematical 
sciences (Ph.D.), 
1986, 
“Semantic 
Designing of 
Programs”, 
associate 
professor of the 
department of 
methodology and 
methods of 
sociological 
research, 1995 
 
 

Kyiv-Konstanz, 2014, 
certificate of completion 
 
 

Куценко 
Ольга 
Дмитрівна / 
Kutsenko 

завідувач 
кафедри 
соціальних 
структур та 

Харківський 
державний 
університет, 
1983,  

Доктор 
соціологічних 
наук 054 
(22.00.01 – 

33 роки / 
33 years 

Підготовлено і захищено 15 кандидатських і 1 докторська 
дисертації; 
189 наукових праць 
/ 

Lund University, Erasmus+ 
ICM Programme 20.04.17 – 
04.05.17 (Сертифікат) 
ІСНАНУ, стажування за 
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Olga 
Dmytrivna 

соціальних 
відносин, 
Київський 
національн
ий 
університет 
імені 
Тараса 
Шевченка,  
факультет 
соціології / 
head of the 
department 
of social 
structures 
and social 
relations, 
Taras 
Shevchenko 

Спеціальність / 
кваліфікація 
«Викладач 
політекономії, 
економіст-
соціолог» /  

Kharkiv State 
University, 1983,  
instructor of 
political 
economy, 
economist-
sociologist 

«теорія та 
історія 
соціології»), 
ВАК України, 
2002. 
 
Тема дисертації: 
«Діяльнісно-
структурний 
потенціал 
трансформаційн
ого процесу: до 
розробки 
концепції 
класоутворення
». 
 
Вчене звання:  
професор 

15 defended Ph.D. students and 1 doctoral students 
189 research articles 
 

програмою «Соціальні 
структури та 
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 social-
structural analysis”, 2013, 
certificate of completion 
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(institution, certificate type, 

subject, date of issue) 

National 
University 
of Kyiv,  
Faculty of 
Sociology 
 

кафедри 
соціології, 2003 
/  
Doctor of 
sociological 
sciences, 2002. 
 
“Activity-
Structural 
Potential of the 
Transformational 
Process: Towards 
New Conception 
of Class-
Formation” 
 
Full professor of 
the department of 
sociology, 2003 
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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 

Найме-
нування 
посади 

(для суміс-
ників — 

місце 
основної 
роботи, 

наймену-
вання 

посади) / 
Position 

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) 

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 
науково-

педагогічн
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) 

Судаков 
Володимир 
Іванович / 
Sudakov 
Volodymyr 
Ivanovych 

завідувач 
кафедри 
історії 
та теорії 
соціології 
Київський 
Національн
ий 
університет 
імені 
Тараса 
Шевченка, 
факультет 
соціології/  
head of the 
department 
of theory 
and history 
of sociology 

Московський 
державний 
університет 
ім.М.Ломоносо
ва, 1978, 

Спеціальніст
ь 
«Філософія» 
/ 

Moscow State 
University, 
1978, 

philosophy 

Доктор 
соціологічних 
наук 054 
(22.00.01 – 
«теорія та 
історія 
соціології») 
ВАК України, 
1996 
Тема дисертації: 
«Детермінація 
соціологічного 
пізнання 
(світоглядний та 
теоретико-
методологічні 
аспекти)» 
 
Професор 

40 років / 
40 years 

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

Найме-
нування 
посади 

(для суміс-
ників — 

місце 
основної 
роботи, 

наймену-
вання 

посади) / 
Position 

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) 

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 
науково-

педагогічн
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) 

Taras 
Shevchenko 
National 
University 
of Kyiv, 
Faculty of 
Sociology 
 

кафедри 
соціології, 
2005 / 
Doctor of 
sociological 
sciences, 
1996, 
“Determination 
of Sociological 
Knowledge 
(Discursive and 
Theoretical-
Methodological 
Aspects” 
 
Full professor of 
the department of 
sociology, 
2005 
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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 

Найме-
нування 
посади 

(для суміс-
ників — 

місце 
основної 
роботи, 

наймену-
вання 

посади) / 
Position 

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) 

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 
науково-

педагогічн
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) 

Чепак 
Валентина 
Василівна / 
Chepak 
Valentyna 
Vasylivna 

завідувач 
кафедри 
галузевої 
соціології, 
Київський 
національн
ий 
університет 
імені 
Тараса 
Шевченка, 
факультет 
соціології / 
head of the 
department 
of branch 
sociologies, 
Taras 
Shevchenko 

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

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

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 

Найме-
нування 
посади 

(для суміс-
ників — 

місце 
основної 
роботи, 

наймену-
вання 

посади) / 
Position 

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) 

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 
науково-

педагогічн
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) 

National 
University 
of Kyiv, 
Faculty of 
Sociology 

Nizhyn State 
Pedagogical 
Insitute, 1992, 
teacher of 
English, teacher 
of Russian 
language and 
literature 
 

соціології / 
Doctor of 
sociological 
sciences,  
2012. 
“Formation of 
Sociology of 
Education: 
historical-
theoretical, 
methodological 
and institutional 
aspects”. 
Full professor of 
the department of 
branch 
sociologies 

Кузьменко 
Тетяна 

Заступник 
декана  

Київський 
інститут 

Кандидат 
соціологічних 

16 років / 16 
years 

TEMPUS Project “Achieving and checking the alignment between 
academic programmes and qualification frameworks (ALIGN_QF)” 

Інститут соціології НАН 
України, відділ соціальних 
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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 

Найме-
нування 
посади 

(для суміс-
ників — 

місце 
основної 
роботи, 

наймену-
вання 

посади) / 
Position 

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) 

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 
науково-

педагогічн
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) 

Миколаївна / 
Kuzmenko 
Tetiana 
Mykolayivna 

 

 
Доцент 
кафедри 
соціальних 
структур та 
соціальних 
відносин / 
Vice-dean 
 
Associate 
professor, 
department of 
social 
structures and 
social relations 

політології і 
соціального 
управління, 1992 
р., 
теорія соціально-
політичних 
відносин / 
Kyiv Institute of 
Political Science 
and Social 
Management, 
1992, 
theory of social 
and political 
relations 

наук; 
22.00.03 – 
соціальні 
структури та 
соціальні 
відносини; 
Тема дисертації: 
«Особливості 
життєвих 
орієнтацій 
ліквідаторів аварії 
на ЧАЕС»; 
 доцент кафедри 
соціальних 
структур та 
соціальних 
відносин – атестат 
12 ДЦ №023150 /  
Candidate of 

структур, 2013 р. Сертифікат /  
Fellowship at the Institute of 
Sociology, National Academy 
of Sciences of Ukraine, 
department of social structures, 
2013. 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 

Найме-
нування 
посади 

(для суміс-
ників — 

місце 
основної 
роботи, 

наймену-
вання 

посади) / 
Position 

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) 

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 
науково-

педагогічн
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) 

sociological 
sciences (Ph.D.),  
“Specific Aspects 
of Life Orientations 
of Chornobyl 
Disaster 
Liquidators”. 
Associate professor 
of the department of 
social structures and 
social relations 

 
При розробці проекту Програми враховані вимоги: / The Program was developed on the basis of the requirements of: 

1) Проекту освітнього стандарту спеціальності «Соціологія» за рівнем «магістр» від березня 2017 року / The Project of educational 
standard for the field of study “Sociology”, academic degree of master, of March 2017 
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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 
кваліфікації / Higher education degree 
and title of the qualification 

магістр 
054 «Соціологія» 
ОП «Соціологія»: 
Перелік спеціалізацій: 

1. Соціологія соціальних проблем 
2. Сучасна соціологічна теорія / 

054 “Sociology”; Educational Program “Sociology”; 
second cycle (master) of higher education; master of 
sociology, lecturer 
List of specializations: 

1. Sociology of Social Problems 
2. Contemporary Sociological Theory 

Мова(и) навчання і оцінювання / 
Language of teaching and assessment 

Англійська / English 

Обсяг освітньої програми / Duration 
of the program 

120 кредитів ЄКТС/ 2 роки / 120 credits/2 years 

Тип програми / Type of the program Освітньо-наукова / academic 
Повна назва закладу вищої освіти, а 
також структурного підрозділу у 
якому здійснюється навчання / Full 
title of the higher education institution 
and its unit, which provides teaching 

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

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 

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 
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February 12, 2013 
Цикл/рівень програми / Program 
cycle/level 

8 рівень НРК України; 7 рівень ЕQF-LLL; 
2-й цикл FQ-EHEA / 
8th level in National Framework of Qualifications of 
Ukraine; 7th level ЕQF-LLL; 2nd cycle FQ-EHEA 

Передумови / Prerequisites Наявність здобутої вищої освіти освітнього ступеня 
бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста / Completed higher education with bachelor 
degree 

Форма навчання / Form of enrolment Денна / full-time 
Термін дії освітньої програми / 
Program is effective for 

2 роки / 2 years 

Інтернет-адреса постійного 
розміщення опису освітньої програми 
/ Permanent Internet link to the 
program description 

https://sociology.knu.ua/uk/master-degree-academic-
program-sociology 

2 – Мета освітньої програми / 2 – Objective of the program 
Мета програми (з врахуванням рівня 
кваліфікації) / Objective of the 
program 

Підготовка фахівців із соціології, які володіють 
фундаментальними знаннями та практичними 
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-the-
art 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 / 
спеціальність / спеціалізація 
програми) / Subject area (branch of 
knowledge / field of study / 
specialization of the program) 

Соціальні та поведінкові науки/ Соціологія/ 
Соціологія / Social and behavioral sciences / 
Sociology/ Sociology 

Орієнтація освітньої програми / 
Orientation of the educational program 

Освітньо-наукова академічна / Educational and 
scientific, academic 

Основний фокус освітньої програми 
та спеціалізації / Major focus of the 
educational program and specialization 

Спеціальна освіта з соціальних та поведінкових 
наук за спеціальністю Соціологія.  
Ключові слова: новітні методи збору й аналізу 
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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 
processes; social changes and influences; social groups 
and communities; social problems and conflicts 

Особливості програми / Special 
aspects of the program 

У програмі передбачена обов’язкова асистентська 
практика та обов’язкова виробнича практика, що 
проходить у провідних фахових організаціях 
(КМІС, TNS та ін.) / The program includes mandatory 
teaching practice and mandatory 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 / 
Eligibility for employment 

Робочі місця в компаніях, малих підприємствах 
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 
education 

Навчання на третьому освітньо-науковому (доктор 
філософії) рівні / Third cycle of academic education (Ph.D.) 

5 – Викладання та оцінювання / 5 – Teaching and assessment 
Викладання та навчання / Teaching 
and study 

Студентоцентроване навчання, проблемно-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 (дипломної), 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 qualifying paper (diploma), which is also presented and 
discussed with the participation of professors and group 
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members 
Оцінювання / Assessment Оцінювання навчальних досягнень студентів 

здійснюється за системою ECTS. 
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 (магістерської) роботи 
та комплексного атестаційного іспиту. 
Атестація здійснюється у формі публічного захисту 
кваліфікаційної (магістерської) роботи та атестаційного 
іспиту. / 
Assessment of academic achievements of students is based 
on the ECTS system. 
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 qualifying (master's) work and complex 
certification examination. 
The certification is carried out in the form of public defense 
of the qualifying (master's) work and certification exam 

6 – Програмні компетентності / 6 – Program competences 
Інтегральна компетентність / Integral 
competence 

Здатність ставити та розв’язувати складні завдання 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. 

Загальні компетентності (ЗК) / 
General competences (GC) 

зк1. Здатність до абстрактного та конкретного мислення, 
аналізу та синтезу. 
зк2. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 
зк3. Володіння державною мовою. 
зк4. Здатність працювати в міжнародному контексті, 
зокрема читати професійну літературу, писати й 
спілкуватися англійською або іншими іноземними мовами. 
зк5. Вміння виявляти та вирішувати проблеми. 
зк6. Навички міжособистісної взаємодії та спілкування з 
представниками інших професійних груп.  
зк7. Здатність бути критичним та самокритичним. 
зк8. Здатність до аргументованого представлення власної 
думки, компетентної та толерантної дискусії з її 
опонентами. 
зк9. Здатність діяти соціально відповідально, маючи за 
опертя професійної етики соціолога. 
зк10. Здатність працювати як автономно, так і у команді. 
зк11. Здатність до пошуку, обробки й аналізу інформації з 
різних джерел. 
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зк12. Навички використання інформаційних і 
комунікаційних технологій. 
зк13. Навички презентації результатів власних досліджень 
на наукових конференціях, семінарах, в засобах масової 
комунікації та масовій аудиторії. / 
GC1 Ability to abstract and specific thinking, analysis and 
synthesis. 
GC2 Ability to apply knowledge in practical situations. 
GC3 Possession of the state language. 
GC4 Ability to work in an international context, in particular to 
read professional literature, to write and communicate in 
English or other foreign languages. 
GC5 Ability to detect and solve problems. 
GC6 Skills of interpersonal interaction and communication with 
representatives of other professional groups. 
GC7 Ability to be critical and self-critical. 
GC8 Ability to reasoned presentation of own opinion, 
competent and tolerant discussion with its opponents. 
GC9 Ability to act in a socially responsible way, with the support 
of the professional ethics of a sociologist. 
GC10 Ability to work both autonomously and in a team. 
GC11 Ability to search, process and analyze information from 
various sources. 
GC12 Skills in the use of information and communication 
technologies. 
GC13 Skills for presenting the results of their own research at 
scientific conferences, workshops, mass media and mass 
audiences. 

Фахові компетентності спеціальності 
(ФК) / Field-specific competences (FC) 

Фахові компетентності, визначені Стандартом вищої 
освіти спеціальності: 

фк1. Здатність застосовувати сучасні та новітні соціологічні 
концепції й теорії для аналізу та інтерпретації соціальних 
явищ і процесів. 
фк2. Здатність аналізувати та інтерпретувати нові соціальні 
явища й процеси, використовуючи релевантні теорії та 
результати емпіричних досліджень. 
фк3. Здатність виявляти, діагностувати та інтерпретувати 
актуальні проблеми українського суспільства та глобальної 
спільноти.  
фк4. Здатність зіставляти соціокультурні особливості, 
соціальні відмінності та нерівності, причини їхнього 
виникнення та наслідки для суспільного розвитку.  
фк5.  Здатність застосовувати сучасні методи соціологічного 
аналізу соціальної реальності в професійній діяльності. 
фк6. Здатність планувати та ефективно використовувати час, 
працювати самостійно, систематично підвищувати свій 
професійний рівень шляхом самоосвіти. 
фк7. Здатність використовувати інформаційні технології для 
організації і забезпечення власної наукової діяльності та 
ділової документації. 
фк8. Здатність використовувати сучасні концепції навчання у 
викладанні соціологічних дисциплін. 
фк9. Здатність застосовувати соціологічні знання, вміння та 
навички у міждисциплінарних дослідженнях. 
фк10. Здатність дотримуватися принципів професійної етики 
соціолога та нести відповідальність за результати своєї 
професійної діяльності.  
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Фахові компетентності, визначені Університетом: 

фк11. Вміння використовувати новітні методи збору та 
аналізу соціологічної інформації для вирішення практичних 
завдань 
фк12. Здатність самостійно формулювати мету, ставити 
конкретні задачі наукових досліджень в фундаментальних 
та прикладних сферах соціології 
фк13. Здатність здійснювати соціологічний аналіз 
актуальних суспільно-політичних, економічних і культурних 
подій, процесів та явищ сучасності 
фк14. Здатність здійснювати критичний аналіз теоретичної, 
методологічної та практичної фахової літератури 
фк15. Здатність проводити порівняльні дослідження та 
робити висновки стосовно природи і причин подібностей і 
відмінностей різних соціумів 
фк16. Здатність до критичного аналізу закономірностей 
соціального, політичного, економічного і духовного життя 
сучасного суспільства 
фк17. Вміння професійно готувати усі види звітних 
документів за результатами соціологічних досліджень та 
наукові публікації 

 
Фахові компетенції спеціалізацій: 
Соціологія соціальних проблем 

фк18. Вміння аналізувати соціально-політичні процеси і 
формулювати рекомендації щодо їх регулювання 
фк19. Вміння оцінювати політичні рішення з точки зору 
соціальних інтересів та очікувань 
фк20. Здатність оцінювати  соціальні наслідки політичних 
рішень 
фк21. Здатність здійснювати соціологічне прогнозування 
політичної поведінки 
 

Сучасна соціологічна теорія 
фк22. Здатність самостійно формулювати цілі, ставить 
конкретні завдання наукових досліджень і вирішувати їх за 
допомогою сучасних дослідницьких методів  
фк23. Здатність використовувати базові теоретичні знання, 
практичні навички й вміння для участі в наукових і науково-
прикладних дослідженнях, аналітичної і консалтингової 
діяльності  
фк24. Здатність операціоналізувати концепти сучасних 
соціологічних торій в дослідженнях суспільства 
фк25. Вміння теоретично рефлексувати стосовно сучасних 
соціальних процесів, феноменів та повсякденних соціальних 
взаємодій /  
 

Field-specific competences, set by the Standard of 
Higher Education in the field of study: 

FC1 Ability to apply modern and newest sociological concepts 
and theories for the analysis and interpretation of social 
phenomena and processes. 
FC2 Ability to analyze and interpret new social phenomena and 
processes using relevant theories and results of empirical 
research. 
FC3 Ability to identify, diagnose and interpret topical issues of 
Ukrainian society and the global community. 
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FC4. Ability to compare socio-cultural features, social 
differences and inequalities, causes of their occurrence and 
consequences for social development. 
FC5 Ability to apply modern methods of sociological analysis of 
social reality in professional activities. 
FC6 Ability to plan and effectively use time, work 
independently, systematically raise your professional level by 
self-education. 
FC7 Ability to use information technology to organize and 
provide their own scientific activities and business 
documentation. 
FC8 Ability to use modern concepts of teaching in the teaching 
of sociological disciplines. 
FC9 Ability to apply sociological knowledge, skills and abilities in 
interdisciplinary research. 

FC10 Ability to adhere to the principles of professional ethics of 
a sociologist and to be responsible for the results of his 
professional activities. 
 
Field-specific competences, set by the University: 

FC11 Ability to use the latest methods of collecting and 
analyzing sociological information for solving practical 
problems 
FC12 The ability to formulate a goal independently, to set 
specific tasks of scientific research in the fundamental and 
applied spheres of sociology 
FC13 Ability to carry out a sociological analysis of actual socio-
political, economic and cultural events, processes and 
phenomena of the present 
FC14 Ability to carry out a critical analysis of theoretical, 
methodological and practical professional literature 
FC15 Ability to conduct comparative studies and draw 
conclusions regarding the nature and causes of similarities and 
differences of different societies. 
FC16 Ability to critically analyze the laws of social, political, 
economic and spiritual life of modern society 

FC17 Ability to professionally prepare all types of accounting 
documents for the results of sociological research and scientific 
publications 
 
Field-specific competences of specializations: 
Sociology of Social Problems 

FC18 Ability to analyze socio-political processes and formulate 
recommendations for their regulation 
FC19 Ability to evaluate political decisions in terms of social 
interests and expectations 
FC20 Ability to assess the social consequences of political 
decisions 

FC21 Ability to carry out sociological forecasting of political 
behavior 
 
Contemporary Sociological Theory 

FC22 The ability to formulate goals individually, puts the 
specific tasks of scientific research and solve them with the 
help of modern research methods 
FC23 Ability to use basic theoretical knowledge, practical skills 
and ability to participate in scientific and applied research, 
analytical and consulting activities. 
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FC24 Ability to operationalize the concepts of contemporary 
sociological thorium in the research of society 

FC25 Ability to reflex theoretically in relation to modern social 
processes, phenomena and everyday social interactions. 
 

7 – Програмні результати навчання / 7 – Program learning outcomes 
Програмні результати навчання / 
Program learning outcomes (PLO) 

Програмні результати навчання, визначені 
Стандартом вищої освіти спеціальності 

прн1. Застосовувати набуті знання на практиці, бути 
відкритим до застосування знань з урахуванням практичних 
ситуацій. 
прн2. Демонструвати навички письмової та усної 
комунікації державною та іноземною мовою, фахово 
використовувати соціологічну термінологію. 
прн3. Бути критичним та самокритичним в оцінках своєї 
професійної діяльності. 
прн4. Демонструвати навички індивідуальної та командної 
роботи у процесі вирішення фахових завдань. 
прн5. Демонструвати навички аргументованого 
представлення власної думки, компетентної та толерантної 
дискусії з опонентами. 
прн6. Здійснювати реферування наукових джерел 
(державною та іноземною мовами), обґрунтовувати власну 
позицію, робити самостійні висновки. 
прн7. Публічно презентувати результати власних 
досліджень. 
прн8. Застосовувати новітні соціологічні теорії та методи  
аналізу соціальних явищ та процесів.  
прн9. Застосовувати традиційні та новітні методи 
викладання соціологічних дисциплін. 
прн10. Демонструвати навички самостійної дослідницької 
роботи, опанування новими знаннями. 
прн11. Використовувати сучасні інформаційно-
комунікативні технології при професійному спілкуванні; 
обміні інформацією; зборі, аналізі, обробці та інтерпретації 
даних й візуальному представленні результатів наукової 
діяльності. 
прн12. Демонструвати здатність діяти соціально 
відповідально на основі принципів професійної етики 
соціолога.  
прн13. Застосовувати соціологічні знання, вміння та навички 
у міждисциплінарних дослідженнях.  
прн14. Виявляти, діагностувати та інтерпретувати актуальні 
проблеми соціуму на національному та міжнародному 
рівнях.  
прн15. Планувати та ефективно використовувати час, 
працювати самостійно, систематично підвищувати свій 
професійний рівень шляхом самоосвіти.  
прн16. Зіставляти соціокультурні відмінності та соціальні 
нерівності; причини їхнього виникнення та наслідки для 
розвитку соціуму. 

 
Програмні результати навчання, визначені 
університетом 

прн17. Використовувати новітні методи збору та аналізу 
соціологічної інформації для вирішення практичних завдань 
прн18. Вміти  самостійно формулювати мету, ставити 
конкретні задачі наукових досліджень в фундаментальних 
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та прикладних сферах соціології 
прн19. Здійснювати соціологічний аналіз актуальних 
суспільно-політичних, економічних і культурних подій, 
процесів та явищ сучасності 
прн20. Демонструвати вміння здійснювати критичний 
аналіз теоретичної, методологічної та практичної фахової 
літератури 
прн21. Проводити порівняльні дослідження та робити 
висновки стосовно природи і причин подібностей і 
відмінностей різних соціумів 
прн22. Здійснювати критичний аналіз закономірностей 
соціального, політичного, економічного і духовного життя 
сучасного суспільства 
прн23. Вміти професійно готувати усі види 
звітнихдокументів за результатами соціологічних 
досліджень та наукові публікації 

 
Програмні результати навчання, визначені 
спеціалізаціями 
Соціологія соціальних проблем 

прн24. Аналізувати соціально-політичні процеси, виявляти 
соціальні напруження та невідповідності  програмним цілям 
політики, формулювати рекомендації  
прн25. Встановлювати відповідність політичних рішень 
соціальним інтересам та очікуванням адресних груп 
прн26. Аргументовано передбачати соціальні наслідки 
політичних рішень 
прн27. Розробляти емпірично обґрунтовані сценарії 
політичної поведінки, встановлювати умови та ймовірність 
їх реалізації 

 
Сучасна соціологічна теорія 

прн28. Самостійно формулювати цілі, ставить конкретні 
завдання наукових досліджень і вирішувати їх за 
допомогою сучасних дослідницьких методів  
прн29. Застосовувати базові теоретичні знання, практичні 
навички й вміння для участі в наукових і науково-
прикладних дослідженнях, аналітичної і консалтингової 
діяльності  
прн30. Операціоналізувати концепти сучасних соціологічних 
торій в дослідженнях суспільства 
прн31. Здійснювати теоретичну рефлексію стосовно 
сучасних соціальних процесів, феноменів та повсякденних 
соціальних взаємодій /  

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

PLO1 Apply the acquired knowledge in practice, be open to the 
application of knowledge in the light of practical situations. 
PLO2 To demonstrate the skills of writing and oral 
communication in the state and foreign languages, to use 
professional sociological terminology. 
PLO3 Be critical and self-critical in evaluating your professional 
activity. 
PLO4 Demonstrate the skills of individual and team work in the 
process of solving professional problems. 
PLO5 Demonstrate the skills of reasoned self-reflection, 
competent and tolerant discussion with opponents. 
PLO6 To carry out the referencing of scientific sources (state 
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and foreign languages), to substantiate their own position, to 
make independent conclusions. 
PLO7 Publicly present your own research results. 
PLO8 Apply the latest sociological theories and methods for 
analyzing social phenomena and processes. 
PLO9 Apply traditional and newest teaching methods of 
sociological disciplines. 
PLO10 Demonstrate skills of independent research work, 
mastering of new knowledge. 
PLO11 Use modern information and communication 
technologies in professional communication; information 
exchange; collecting, analyzing, processing and interpreting 
data and visualizing the results of scientific activity. 
PLO12 Demonstrate the ability to act in a socially responsible 
manner on the basis of the principles of professional ethics of a 
sociologist. 
PLO13 Apply sociological knowledge, skills and skills in 
interdisciplinary research. 
PLO14 Identify, diagnose and interpret topical societal 
problems at the national and international levels. 
PLO15 Plan and effectively use time, work independently, 
systematically raise your professional level by self-education. 

PLO16 To reconcile socio-cultural differences and social 
inequalities; the causes of their occurrence and the consequences 
for the development of society. 
 
Program learning outcomes, set by the University: 

PLO17 Use the latest methods of collecting and analyzing 
sociological information for solving practical problems 
PLO18 To be able to formulate the goal itself, to set specific 
tasks of scientific research in the fundamental and applied 
spheres of sociology 
PLO19 To carry out sociological analysis of actual socio-political, 
economic and cultural events, processes and phenomena of the 
present 
PLO20 Demonstrate the ability to carry out a critical analysis of 
theoretical, methodological and practical professional literature 
PLO21 Conduct comparative studies and draw conclusions 
about the nature and causes of similarities and differences 
among different societies. 
PLO22 To carry out a critical analysis of the laws of social, 
political, economic and spiritual life of modern society 

PLO23 To be able to professionally prepare all types of 
reporteddocuments on the results of sociological research and 
scientific publications 
 
Program learning outcomes, set for the specializations 
Sociology of Social Problems 

PLO24 Analyze socio-political processes, identify social tensions 
and inconsistencies with policy objectives, formulate 
recommendations 
PLO25 Establish the relevance of political decisions to the social 
interests and expectations of target groups 
PLO26 It is argued to predict the social consequences of 
political decisions 

PLO27 To develop empirically grounded scenarios of political 
behavior, to establish the conditions and the probability of their 
implementation 
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Contemporary Sociological Theory 

PLO28 To formulate goals individually, set specific tasks of 
scientific research and solve them with the help of modern 
research methods 
PLO29 Apply basic theoretical knowledge, practical skills and 
ability to participate in scientific and applied research, 
analytical and consulting activities. 
PLO30 Operationalize the concepts of contemporary 
sociological thorium in the research of society 

PLO31 Exercise a theoretical reflection on contemporary social 
processes, phenomena and everyday social interactions. 
 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми / 8 – Resources for the program 
Специфічні характеристики 
кадрового забезпечення / Specific 
characteristics of personnel 

викладачі, здатні викладати англійською мовою / 
instructors able to teach in English 

Специфічні характеристики 
матеріально-технічного забезпечення 
/ Specific characteristics of required 
materials and technical tools 

Комп’ютери з програмним забезпеченням 
англійською мовою / computers with English GUI 
software 

Специфічні характеристики 
інформаційного та навчально-
методичного забезпечення / Specific 
characteristics of informational and 
teaching materials 

Всі матеріали англійською мовою / All materials are 
provided in English 

9 – Академічна мобільність / 9 – Academic mobility 
Національна кредитна мобільність / 
National credit mobility 

  

Міжнародна кредитна мобільність / 
International credit mobility 

Угода про кредитну мобільність між Київським 
національним університетом імені Тараса 
Шевченка та університетом м Лунд (Швеція)  
 
Для участі у програмі кредитної мобільності за 
програмою Erasmus+ студенти повинні мати 
ступінь бакалавра соціології, мають показати 
володіння англійською мовою на рівні 6 (IELTS 6.5, 
TOEFL 90) та пройти конкурсний відбір «The master 
of science in sociology SASCO» в університеті м. 
Лунд (Швеція) /  
Credit mobility agreement between Taras Shevchenko 
National University of Kyiv and Lund University 
(Sweden) 
 
To participate in the program of credit mobility 
Erasmus+ students are expected to have the degree of 
bachelor in sociology, demonstrate English proficiency 
level 6 (IELTS 6.5, TOEFL 90) and pass selection 
process “The master of science in sociology SASCO” 
at the University of Lund 

Навчання іноземних здобувачів 
вищої освіти / Foreign applicants 
admissibility 

Програма передбачає навчання іноземних студентів 
англійською мовою за індивідуальним графіком 
при умові, що у групі буде принаймні 5 осіб. /  
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The program is designed for foreign student and is 
available in English on condition that at least 5 students 
are admitted 

 
2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ/НАУКОВОЇ 

ПРОГРАМИ ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ /  
2. LIST OF COMPONENTS OF THE ACADEMIC/VOCATIONAL 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  
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) /  
Components of the educational program  

(academic disciplines, term papers, practice, qualification 
theses) 

Кількість 
кредитів /  
Number of 

credits 

Форма 
підсумкового 

контролю /  
Form of final 
examination 

Обов’язкові компоненти ОП / Compulsory components of the EP 

CC01 
Методологія та організація наукових досліджень з основами 
інтелектуальної власності / Methodology and organization of 
scientific research with basics of intellectual property 

3 Залік/ Pass-exam 

CC02 Новітні методи аналізу даних в соціології / Advanced methods of 
data analysis in sociology 

4 Іспит/ Exam 

CC03 Новітні концептуальні стратегії в теоретичній соціології / New 
conceptual strategies in theoretical sociology 

4 Залік/ Pass-exam 

CC04 Методика викладання соціології у вищій школі / Methods of 
teaching sociology at universities 

3 Іспит/ Exam 

CC05 Актуальні проблеми розвитку соціологічної науки / Modern 
problems of social science development 

4 Залік/ Pass-exam 

CC06 Методологія дослідження соціальних нерівностей / Methodology 
of social inequality studies 

4 Іспит/ Exam 

CC07 Українознавчі студії / Ukrainian studies 4 Іспит/ Exam 
CC08 Психологія вищої школи / Higher education psychology 3 Залік/ Pass-exam 

CC09 Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача / 
Pedagogy in higher education and pedagogical skills of teacher 

3 Іспит/ Exam 

CC10 Методи аналізу нечислових даних в соціології / Methods of non-
numeric data analysis in sociology 

4 Іспит/ Exam 

CC11 
Виробнича практика / Research training 

9 Диференційований 
залік/ Graded pass-

exam 
CC12 Випускна кваліфікаційна робота магістра / Master thesis 12 Захист/ Defense 

CC14 Професійна та корпоративна етика / Professional and corporate 
ethics 

3 Залік/ Pass-exam 

CC15 Підготовка наукових текстів (англійською мовою) / Writing 
scientific texts in English 

4 Залік/ Pass-exam 

CC16 Українська мова / Ukrainian language 4 Іспит/ Exam 

CC17 Сучасні соціологічні методи маркетингових досліджень / 
Contemporary sociological methods of marketing research 

4 Залік/ Pass-exam 

CC18 Теорія соціальних технологій / Theory of social technologies 3 Іспит/ Exam 
CC19 Дизайн дослідження / Research design 4 Іспит/ Exam 

CC20 Актуальні проблеми соціальної науки / Modern problems of social 
scienсe 

4 Залік/ Pass-exam 

CC21 
Асистентська практика / Teaching training 

6 Диференційований 
залік/ Graded pass-

exam 
Загальний обсяг обов'язкових компонент:/ 89 
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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) 

Кількість 
кредитів /  
Number of 

credits 

Форма 
підсумкового 

контролю /  
Form of final 
examination 

Total amount of compulsory components: 
Вибіркові компоненти  ОП / Elective components of the EP 

Вибірковий блок 1. Спеціалізація "Соціологія соціальних проблем"/ 
Elective bloc 1. Specialization "Sociology of Social Problems" 

EC1.01 Соціологія релігійних та міграційних процесів / Sociology of 
religious and migration processes 

3 Іспит/ Exam 

EC1.02 Соціологія маркетингу / Sociology of marketing 4 Іспит/ Exam 
EC1.03 Соціологія релігії / Sociology of religion 3 Залік/ Pass-exam 
EC1.04 Соціологія ринку / Sociology of market 3 Залік/ Pass-exam 
EC1.05 Соціологічні показники суспільного розвитку / Sociological 

indicators of society development 
4 Іспит/ Exam 

EC1.06 Соціологічні теорії масових комунікацій / Sociological theories of 
mass communication 

4 Іспит/ Exam 

EC1.07 Якісні інтерв’ю в соціологічних дослідженнях / Qualitative 
interview in sociological research 

4 Іспит/ Exam 

EC1.08 Методологія дослідження бідності / Methodology of poverty 
studies 

3 Залік/ Pass-exam 

EC1.09 Соціологічний аналіз соціальних проблем (магістерський 
дослідницький семінар) / Sociological analysis of social issues 
(master research seminar) 

3 Залік/ Pass-exam 

Вибірковий блок 2. Спеціалізація "Сучасна соціологічна теорія" /  
Elective bloc 2. Specialization "Contemporary Sociological Theory" 

EC2.01 Соціологія постмодерну / Postmodern sociology 3 Іспит/ Exam 
EC2.02 Соціологічні теорії глобалізації та розвитку / Sociological theories 

of globalization and development 
4 Іспит/ Exam 

EC2.03 Неофункціоналістські та постструктуралістські соціологічні 
теорії  / Neofunctionalist and poststructuralist sociological theories 

3 Залік/ Pass-exam 

EC2.04 Теорії соціокультурної та гендерної ідентичності / Theories of 
socio-cultural and gender identity 

3 Залік/ Pass-exam 

EC2.05 Соціальна феноменологія / Social phenomenology 4 Іспит/ Exam 
EC2.06 Соціологічні теорії соціального порядку / Sociological theories of 

social order 
4 Іспит/ Exam 

EC2.07 Рефлексивні процеси в сучасній теоретичній соціології / 
Reflexive processes in the contemporary sociological theory 

4 Іспит/ Exam 

EC2.08 Теорія соціальної дії та практичної раціональності  / Theories of 
social action and practical rationality 

3 Залік/ Pass-exam 

EC2.09 Тематичні напрямки розвитку соціологічної теорії 
(магістерський дослідницький семінар) / Thematic directions of 
sociological theory development (master research seminar) 

3 Залік/ Pass-exam 

 
Загальний обсяг вибіркових компонент:/ 
Total amount of elective components: 

31*2=62 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ/ 
TOTAL SCOPE OF THE PROGRAM 

120 
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2.2 Структурно-логічна схема ОП / 2.2 Structural scheme of the EP 

 

СС01 

(3) 

СС02 (4) 

СС07 
(4) 

СС08 
(3) 

СС03 
(4) 

СС04 
(3) 

СС09 
(3) 

СС10  
(4) 

СС05 
(4) 

СС06 
(4) 

СС11  (9) 

CC12 (12) 

СС14 
(3) 

СС15  
(4) 

СС16 
(4) 

СС17 
(4) 

СС18 
(3) 

СС19 
(4) 

СС20 
(4) 

СС21 (6) 

EC1.01 
(3) 

EC1.04 (4) 

EC1.02 
(3) 

EC1.03 
(3) 

EC1.05 (4) 

EC1.06 
(4) 

EC1.07 
(4) 

EC1.08 
(3) 

EC1.09 
(3) 

EC2.01 (3) 

EC2.02 (4) 

EC2.03 (3) 

EC2.04 (3) 

EC2.05 (4) 

EC2.06 (4) 

EC2.07 (4) 

EC2.08 (3) 

EC2.09 (3) 

30 

30 

30 

30 
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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 формах комплексного підсумкового іспиту, спрямованого на підтвердження 
результатів навчання та захисту кваліфікаційної магістерської роботи 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 integrated final 
examination aimed at confirming the outcomes of training and defense of the qualification master's 
work 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 ВКР (випускної 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 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 ВРК для ОС «магістр» не може бути викладач факультету соціології КНУ.  
 Оцінка ВКР 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: 
ПРН2, ПРН5, ПРН6, ПРН7, ПРН8, ПРН12, ПРН17, ПРН18, ПРН20 / 

The defense of the graduation 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 WRC 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: 
PLO2, PLO5, PLO6, PLO7, PLO8, PLO12, PLO17, PLO18, PLO20 
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Комплексний іспит за фахом / Integrated examination in sociology 
Передбачає перевірку теоретичних знань, практичних умінь і навичок, набутих 

студентами освітнього ступеня «магістр» протягом навчання з предметів, засвоєння яких 
дозволяє скласти системне уявлення про сучасну соціологічну науку та закласти основу для 
подальшого вдосконалення фахової підготовки соціологів.  

На іспиті підтверджується опанування результатами ПРН1, ПРН4, ПРН8, ПРН12, ПРН14, 
ПРН15, ПРН16, ПРН 17, ПРН19, ПРН22 та блоків спеціалізацій 

Іспит проводиться у письмовій формі. Члени екзаменаційної комісії перевіряють 
письмову роботу і виставляють відповідні бали, які оголошуються прилюдно. /  

Provides examination of theoretical knowledge, practical skills and skills acquired by 
students of the educational degree "Master" during the study of disciplines, mastering of which 
allows to have a systematic idea of contemporary sociological science and lay the basis for further 
improvement of the professional training of sociologists. 

The examination confirms the mastery of the learning outcomes PLO1, PLO4, PLO8, PLO12, 
PLO14, PLO15, PLO16, PLO17, PLO19, PLO22 and blocks of specializations. 

The exam is conducted in written form. The members of the Examination Commission check 
the written work and exhibit the respective points that are announced publicly. 
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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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5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПРН) ВІДПОВІДНИМИ 

КОМПОНЕНТАМИ  ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ /  
5. MATRIX OF CORRESPONDENCE OF THE PROGRAM LEARNING OUTCOMES (PLO) AND 

COMPONENTS OF THE EDUCATIONAL PROGRAM 

  пр
н1

 / 
PL

O
1 

пр
н2

 / 
PL

O
2 

пр
н3

 / 
PL

O
3 

пр
н4

 / 
PL

O
4 

пр
н5

 / 
PL

O
5 

пр
н6

 / 
PL

O
6 

пр
н7

 / 
PL

O
7 

пр
н8

 / 
PL

O
8 

пр
н9

 / 
PL

O
9 

пр
н1

0 
/ P

LO
10

 

пр
н1

1 
/ P

LO
11

 

пр
н1

2 
/ P

LO
12

 

пр
н1

3 
/ P

LO
13

 

пр
н1

4 
/ P

LO
14

 

пр
н1

5 
/ P

LO
15

 

пр
н1

6 
/ P

LO
16

 

пр
н1

7 
/ P

LO
17

 

пр
н1

8 
/ P

LO
18

 

пр
н1

9 
/ P

LO
19

 

пр
н2

0 
/ P

LO
20

 

пр
н2

1 
/ P

LO
21

 

пр
н2

2 
/ P

LO
22

 

пр
н2

3 
/ P

LO
23

 

пр
н2

4 
/ P

LO
24

 

пр
н2

5 
/ P

LO
25

 

пр
н2

6 
/ P

LO
26

 

пр
н2

7 
/ P

LO
27

 

пр
н2

8 
/ P

LO
28

 

пр
н2

9 
/ P

LO
29

 

пр
н3

0 
/ P

LO
30

 

пр
н3

1 
/ P

LO
31

 

ОК 1/ MC 
1 

                      +                                       
ОК 2/ MC 

2 

+ +       +         +           +                             
ОК 3/ MC 

3 

        +             +                                       
ОК 4/ MC 

4 

+ + +           +   + + +                                     
ОК 5/ MC 

5 

        +     +     +     +   +                               
ОК 6/ MC 

6 

  +       +   +     + +   +   +         +                     
ОК 7/ MC 

7 

  +       +                   +     +   + +                   



40 
 

  пр
н1

 / 
PL

O
1 

пр
н2

 / 
PL

O
2 

пр
н3

 / 
PL

O
3 

пр
н4

 / 
PL

O
4 

пр
н5

 / 
PL

O
5 

пр
н6

 / 
PL

O
6 

пр
н7

 / 
PL

O
7 

пр
н8

 / 
PL

O
8 

пр
н9

 / 
PL

O
9 

пр
н1

0 
/ P

LO
10

 

пр
н1

1 
/ P

LO
11

 

пр
н1

2 
/ P

LO
12

 

пр
н1

3 
/ P

LO
13

 

пр
н1

4 
/ P

LO
14

 

пр
н1

5 
/ P

LO
15

 

пр
н1

6 
/ P

LO
16

 

пр
н1

7 
/ P

LO
17

 

пр
н1

8 
/ P

LO
18

 

пр
н1

9 
/ P

LO
19

 

пр
н2

0 
/ P

LO
20

 

пр
н2

1 
/ P

LO
21

 

пр
н2

2 
/ P

LO
22

 

пр
н2

3 
/ P

LO
23

 

пр
н2

4 
/ P

LO
24

 

пр
н2

5 
/ P

LO
25

 

пр
н2

6 
/ P

LO
26

 

пр
н2

7 
/ P

LO
27

 

пр
н2

8 
/ P

LO
28

 

пр
н2

9 
/ P

LO
29

 

пр
н3

0 
/ P

LO
30

 

пр
н3

1 
/ P

LO
31

 

ОК 8/ MC 
8 

+ + +   +       + +     +   +                                 
ОК 9/ MC 

9 

+ + +   +       + + +       +         +                       
ОК 10/ 
MC 10 

+                   +           + +                           
ОК 11/ 
MC 11 

+ + + + + + + +   + + +   + + + + +     +   +                 
ОК 12/ 
MC 12 

+ + +   + + + +   + + + + + + + + + + + +                     
ОК 13/ 
MC 13 

+ + +   + +   +   + +     + +                                 
ОК 14/ 
MC 14 

+ + +   +           + +                                       
ОК 15/ 
MC 15 

  +       + +         +               +     +                 
ОК 16/ 
MC 16 

              +           +   +     +   + +                   
ОК 17/ 
MC 17 

+                   +           +                             
ОК 18/ 
MC 18 

        +   + +     +                 + +                     
ОК 19/ 
MC 19 

+ +       +                     + +                           
ОК 20/ 
MC 20 

  +     + +         +             +       +                   
ОК 21/ 
MC 21 + + + + +   +   + + + +     +               +                 

ВБ 1.1./ 
OC 1.1.                                               + +             
ВБ 1.2./ 
OC 1.2.                                               + + + +         
ВБ 1.3./ 
OC 1.3.                                               +     +         
ВБ 1.4./ 
OC 1.4.                                               + + + +         
ВБ 1.5./ 
OC 1.5.                                                 + + +         



41 
 

  пр
н1

 / 
PL

O
1 

пр
н2

 / 
PL

O
2 

пр
н3

 / 
PL

O
3 

пр
н4

 / 
PL

O
4 

пр
н5

 / 
PL

O
5 

пр
н6

 / 
PL

O
6 

пр
н7

 / 
PL

O
7 

пр
н8

 / 
PL

O
8 

пр
н9

 / 
PL

O
9 

пр
н1

0 
/ P

LO
10

 

пр
н1

1 
/ P

LO
11

 

пр
н1

2 
/ P

LO
12

 

пр
н1

3 
/ P

LO
13

 

пр
н1

4 
/ P

LO
14

 

пр
н1

5 
/ P

LO
15

 

пр
н1

6 
/ P

LO
16

 

пр
н1

7 
/ P

LO
17

 

пр
н1

8 
/ P

LO
18

 

пр
н1

9 
/ P

LO
19

 

пр
н2

0 
/ P

LO
20

 

пр
н2

1 
/ P

LO
21

 

пр
н2

2 
/ P

LO
22

 

пр
н2

3 
/ P

LO
23

 

пр
н2

4 
/ P

LO
24

 

пр
н2

5 
/ P

LO
25

 

пр
н2

6 
/ P

LO
26

 

пр
н2

7 
/ P

LO
27

 

пр
н2

8 
/ P

LO
28

 

пр
н2

9 
/ P

LO
29

 

пр
н3

0 
/ P

LO
30

 

пр
н3

1 
/ P

LO
31

 

ВБ 1.6./ 
OC 1.6.                                               + + + +         
ВБ 1.7./ 
OC 1.7.                                               + + +           
ВБ 1.8./ 
OC 1.8.                                               + +             
ВБ 1.9./ 
OC 1.9.                                                 + + +         
ВБ 2.1./ 
OC 2.1.                                                           +   
ВБ 2.2./ 
OC 2.2.                                                       +   +   
ВБ 2.3./ 
OC 2.3.                                                       + + +   
ВБ 2.4./ 
OC 2.4.                                                       + +   + 
ВБ 2.5./ 
OC 2.5.                                                         + +   
ВБ 2.6./ 
OC 2.6.                                                           + + 
ВБ 2.7./ 
OC 2.7.                                                         + + + 
ВБ 2.8./ 
OC 2.8.                                                       + + +   
ВБ 2.9./ 
OC 2.9.                                                       + +   + 

 
 


	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
	КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
	ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА




