
 
РЕЦЕНЗІЯ 

на освітньо-професійну програму «Соціологія управління», спеціальність 054 
«Соціологія», перший (бакалаврський) рівень підготовки, розроблену на кафедрі 

соціології та політології Національного технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут»  

(гарант програми д-р соціол. наук, доцент М. В. Бірюкова) 
 

Освітньо-професійна програма «Соціологія управління», що є предметом 
рецензування, розроблена на кафедрі соціології та політології НТУ «ХПІ» робочою 
групою на чолі з гарантом програми доктором соціологічних наук, доцентом М. В. 
Бірюковою.  

Програма націлена на підготовку бакалаврів з соціології, відповідає актуальним 
вимогам та умовам навчання, підготовлена у відповідності до виконання вимог Закону 
України «Про вищу освіту» № 1556-УІІ від 01.07.2014 р. й до стандарту вищої освіти. 

Ефективність освітнього процесу забезпечується логічною побудованою та 
збалансованою структурою ОПП. Загальний обсяг освітньо-професійної програми складає 
240 кредитів ЄКТС необхідних для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 
сформовані результати навчання за циклами освітніх компонентів, вказані форми 
атестації. Дана ОПП змістовно охоплює важливі сучасні критерії, а саме придатність до 
працевлаштування та академічну мобільність. Навчальний план підготовки освітньо-
професійної програми повністю відповідає зазначеним цілям програми. Програмою 
визначені освітні компоненти, кількість кредитів, форма контролю. Послідовність 
вивчення освітніх компонентів, перелік та обсяг обов’язкових, спеціальних (фахових) та 
вибіркових освітніх компонентів відповідають структурно-логічній схемі підготовки 
здобувачів вищої освіти за спеціальністю 054 «Соціологія». Освітні компоненти 
навчального плану, які наведені в ОПП, відображають актуальні теми сучасного 
суспільства, виявлення проблем в сфері управлінні соціальними процесами та інноваційні 
шляхи їх вирішення. 

Розроблена програма має високий рівень забезпеченості навчальною, методичною 
літературою і матеріалами. При розробці силабусів, робочих навчальних програм, 
конспектів лекцій викладачі зверталися як до передових вітчизняних джерел, так і до 
світових, зокрема європейських наукових здобутків. Зазначимо, що в рамках покращення 
освітньої програми та надання більш інтегративного напряму підготовки здобувачів 
пропонується оновити літературу з урахуванням нових джерел з країн ЄС. 

З урахуванням вищезазначеного вважаємо, що рецензована освітньо-професійна 
програма «Соціологія управління» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 
спеціальністю 054 «Соціологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» містить 
в собі всі необхідні структурні та змістові складові, відображає сучасні вимоги до 
підготовки фахівців у сфері соціології, а тому може бути рекомендована до впровадження 
в освітній процес. 
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