
РЕЦЕНЗІЯ 
на освітньо-професійну програму «Cоціологічне забезпечення економічної 

діяльності», спеціальність 054 «Соціологія», другого (магістерського) рівня 

підготовки, розроблену на кафедрі соціології i публічного управління 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 
(гарант програми – доктор соціологічних наук, професор Ю.А. Калагін) 
 

Стратегічний розвиток нашої держави зумовлює суттєві перетворення в 

усіх сферах суспільства, зокрема й в галузі освіти. Нинішні пріоритети державної 

політики в галузі освіти, зокрема соціологічної, орієнтують ЗВО на підготовку 

фахівців з високим інтелектуальним потенціалом, розвинутими фаховими 

компетенціями, здатними до самореалізації і саморозвитку. 
Освітньо-професійна програма «Cоціологічне забезпечення економічної 

діяльності», підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 054 – Соціологія, галузі знань 05 – Соціальні та поведінкові науки 

містить профіль освітньо-професійної програми, перелік компонент освітньо-
професійної програми, форми атестації здобувачів вищої освіти, матрицю 

відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо-професійної 

програми, матрицю забезпечення програмних результатів навчання відповідними 

компонентами освітньо-професійної програми. 
Детальний аналіз змісту ОПП, яка рецензується, вказує на її прикладну 

орієнтацію щодо формування у студентів здатності здійснювати соціологічне 

забезпечення економічної діяльності, що відповідає Стандарту вищої освіти України 

(для магістрів за спеціальністю 054 Соціологія) (наказ МОН України №14 від 

05.01.21). 
Представлена освітньо-професійна програма складена логічно. Структура 

програми відображена в навчальному плані та включає навчальні цикли загальної 

підготовки, спеціальної (фахової) підготовки, переддипломної практики, випускну 

атестацію, включаючи підготовку та захист магістерської роботи – це відповідає 

нормативним документам щодо забезпечення якості у Європейському просторі 

вищої освіти. 
Бажаємо за необхідне висловити побажання щодо збільшення обсягу 

дисциплін професійної підготовки у контексті сучасної підготовки фахівців служби 

по роботі з персоналом підприємств економічного профілю.  
Загалом є підстави вважати, що програма є актуальною, відповідає  освітньо-

професійній характеристиці підготовки фахівця даної спеціальності і, як результат, 

має комплексний та цільовий підхід для підготовки кваліфікованого спеціаліста зі 

спеціальності 054 – соціологія, який володіє фаховими компетентностями, 

необхідними для подальшої професійної діяльності за даною спеціальністю та 

встановлює модель сучасного фахівця з соціальних та поведінкових наук з 

урахуванням потреб Харківського регіону, що дозволяє рекомендувати її до 

використання в освітньому процесі. 
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