
РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК 

на освітньо-професійну програму «Соціологічне забезпечення 

економічної діяльності» другого (магістерського) рівня вищої освіти 

розроблену кафедрою соціології і публічного управління 

Національного технічного університету «Харківського політехнічного 

інституту» 

 
Рецензується освітньо-професійна програма (ОПП) «Соціологічне 

забезпечення економічної діяльності» за спеціальністю 054 другого 

(магістерського) рівня вищої освіти, що розроблена кафедрою соціології і 

публічного управління Національного технічного університету «Харківського 

політехнічного інституту» відповідно до вимог Стандарту вищої освіти другого 

(магістерського) рівня, який було затверджено 05.01.2021 року. Аналіз 

структури та змісту освітньо-професійної  програми свідчить про те, що вона є 

узгодженим комплексом видів освітньої діяльності, спрямованим на досягнення 

навчальних цілей, необхідних для подальшого здійснення випускниками 

власної професійної діяльності. 

Склад дисциплін, що входять до обов’язкової та варіативної компоненти 

ОПП другого рівня вищої освіти спеціальності 054 «Соціологія» та розроблені 

кафедрою соціології і публічного управління, сприяє отриманню необхідних 

теоретичних та практичних навичок у відповідної галузі знань да дозволяє 

забезпечити для студентів вибір індивідуальної траєкторії навчання. 

Програмні результати навчання та запити стейкхолдерів цілком знайшли 

відображення у побудові освітньо-професійної програми, послідовності 

викладання дисциплін та переліку ї обсягу обов’язкових та вибіркових 

дисциплін. Структурно-логічна схема підготовки здобувачів другого 

магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю соціологія відображає 

спрямованість на забезпечення студентоцентричного підходу ОПП 

«Соціологічне забезпечення економічної діяльності», що дозволяє обирати 

пріоритетний напрям поглибленого вивчення теоретичних знань та отримання 

практичних навичок зі спеціальності соціологія. 

Обсяг компонента складає 90 кредитів ЄКТС, що цілком відповідає 

чинним вимогам та дозволяє реалізувати поставленні завдання. Серед 

конкурентних переваг даної освітньої програми можна визначити той факт, що 

для її реалізації залучені фахівці, які мають фахову освіту, високий рівень 

педагогічної майстерності та багатий досвід наукової та практичної діяльності. 

Вважаю, що в цілому рецензована освітньо-професійна програма має 

необхідні структурні та змістовні складові, відображає сучасні вимоги до 

випускників спеціальності 054 – «Соціологія» та може бути рекомендована для 

практичного використання при підготовці здобувачів другого (магістерського) 

рівня вищої освіти. 
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