
РЕЦЕНЗІЯ 

на освітньо-професійну програму «Соціологія управління», спеціальність 054 

«Соціологія», перший (бакалавр) рівень підготовки, розроблено на кафедрі 

соціології і політології Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут» (гарант програми д-р соціол. наук, доцент М. В. 

Бірюкова) 

Освтіньо-професійна програма «Соціологія управління» містить всі необхідні 

для такого типу документації структурні елементи. ОПП представляє собою систему 

навчально-методичних документів, які регламентують цілі, очікувані результати, зміст, 

умови та технології реалізації навчального процесу, систему оцінки якості підготовки. 

Вона охоплює коло найважливіших питань соціологічної науки щодо формування 

відповідних компетентностей майбутніх фахівців.  

Структурування освітньо-професійної програми узгоджено із сформульованими 

цілями і завданнями навчального процесу. Заслуговує на позитивну оцінку 

деталізованість, а водночас продуманість й вмотивованість опису придатності 

випускників до працевлаштування. При формуванні цілей і програмних результатів 

навчання враховано позиції і потреби стейкхолдерів. Кваліфікаційний профіль 

випускника програми відповідає потребам ринку праці.  

Професіоналізм та компетентність розробників ОПП сумнівів не викликає. 

Використаний ними компетентністний підхід до проектування освітньо-професійної 

програми шляхом реалізації однозначного зв’язку зовнішніх цілей вищої освіти та 

навчальних дисциплін й виробничої (асистентської) та науково-дослідницької практик 

засвідчує, що він є вирішальним чинником якості вищої освіти НТУ «ХПІ» та 

створення реальної системи внутрішнього її забезпечення.  

З урахуванням інтересів роботодавців розробляються програми практик, в цикл 

професійних дисциплін введені розділи, які сприяють формуванню компетенції 

сучасного спеціаліста в сферах соціологічної освіти та практики. Освітньою програмою 

передбачено проведення цілої низки практик і практичних занять. Все це сприяє 

здобуттю широкого практичного досвіду здобувачами, які в результаті засвоєння 

матеріалу освітньої програми демонструють на робочому місці високий рівень 

теоретичної та практичної підготовки.  

Перелік та обсяг нормативних дисциплін відповідають структурнологічній схемі 

підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю О54 «Соціологія» і покликані 

сприяти забезпеченню відповідності програмних результатів навчання запиту науково-

дослідних установ, підприємницьких товариств, як потенційних роботодавців. 



Підсумовуючи викладене, рецензована освітньо-професійна програма, яка реалізується 

на кафедрі соціології і політології Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут», відповідає вимогам професійних стандартів в 

сфері підготовки кадрів вищої кваліфікації в області соціології та потребам ринка 

праці.  
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