
ПРОТОКОЛ 

зустрічі гаранта освітньо-наукової програми 054 Соціологія 

проф. Черниш Н.Й. з випускницями ОПП 054 другого рівня 

від 17 грудня 2019 р. 

 

Порядок денний 

Обговорення можливостей та планів вступу випускниць магістерської програми 

на освітньо-наукову програму 054 Соціологія на кафедрі соціології Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Проф. Черниш Н.Й. привітала студенток 2 к. магістерської програми із 

закінченням навчання на ній і ознайомила їх із освітньо-науковою 

програмою (далі – ОНП) з соціології, яка функціонує на кафедрі. До 

відома присутніх було запропоновано інформацію про головні складові 

ОНП, компетентнісний підхід, застосований до її створення як базовий, а 

також навчальний план з нормативними навчальними дисциплінами і з 

дисциплінами вільного вибору аспірантів, педагогічною практикою, 

розподілом часу на написання кандидатської дисертації по семестрах 

тощо. 

2. Староста групи ІСС-61 Собко І. задавала питання про умови вступу на 

ОНП, терміни подання заяв і перелік потрібних документів, цікавилася 

базами практики, просила уточнити перелік дисциплін вільного вибору 

аспіранта з поясненням, чому до цього переліку були включені ті чи інші 

предмети і що вони дають для фахової підготовки соціолога. 

3. Студентки гр. ІСС-61, випускниці магістерської програми задавали 

уточнюючі питання стосовно різних компонентів ОНП, співвідношення 

нормативних дисциплін і дисциплін вільного вибору, можливостей 

майбутнього працевлаштування за фахом і т. ін. 

4. Проф. Черниш Н.Й. надавала відповіді на всі ці питання і запропонувала 

випускницям магістерської програми заповнити невелику онлайн-анкету 

щодо їхніх намірів стосовно ОНП. 

5. Студентки гр. ІСС-61, випускниці магістерської програми подякували 

викладачам кафедри за навчання і пообіцяли надіслати свої відповіді у 

найкоротші терміни. Загалом згоду на заповнення анкети надали 8 

випускниць із 15 студентів, які навчалися на цій програмі. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію проф. Черниш Н.Й. прийняти до відома. 

2. Всім бажаючим заповнити надані анкети і надіслати їх на кафедру не 

пізніше 25 грудня 2019 р. 

 Зі слів студентів записано вірно. 

Староста гр. ІСС-61 Собко І. ____________________________________ 

Моб. тел. (066) 4674378 



Додаток до протоколу № 1: анкета-запитальник щодо намірів випускниць 

магістерської програми стосовно освітньо-наукової програми 054 

«Соціологія» кафедри соціології ЛНУ імені І. Франка 

1. Чи маєте Ви намір поступати на програму підготовки докторів 

філософії (PhD) з соціології у Львівському національному 

університеті імені Івана Франка: 

- так 

- ні 

- ще не вирішила 

- важко відповісти 

- ще що? Напишіть самі: _______________________________________  

 

2. Якщо у Вас немає таких намірів, то чому: 

- більше вже не хочеться вчитися 

- знайшла собі роботу, яку не хочу втрачати 

- не пов’язую своє майбутнє із соціологією 

- не лежить душа ні до викладання, ані до наукової роботи 

- замала стипендія 

- нема гарантії попасти на державне замовлення 

- не влаштовує викладацький склад 

- ще що? Напишіть самі: ___________________________________________  

 

3. Якщо Ви вирішили поступати на цю програму, то чому: 

- подобається займатися всім, що пов’язане із соціологією 

- відчуваю потяг до викладацької роботи 

- хочу вдосконалюватися у науковій роботі 

- хочу мати науковий ступінь кандидата соціологічних наук 

- є можливість чотирьох років безтурботного життя 

- приваблює склад викладачів 

- немає іншого вибору 

- ще що? Напишіть самі: ___________________________________________  

 

4. Ви ознайомилися із навчальним планом, який пропонується 

реалізувати під час перебування в докторантурі. Якої Ви думки 

про підбір нормативних дисциплін: 

- замало дисциплін власне з соціології 

- підбір нормативних дисциплін вважаю оптимальним 

- слід збільшити кількість годин на вивчення іноземної мови 

- замало годин відводиться на практику 

- мені бракує деяких дисциплін, які я б хотіла вивчати на цій програмі. 

Напишіть, яких саме: ___________________________________________  

- ще що? Напишіть самі: ___________________________________________  

 

5. На цій програмі багато часу відводиться на викладання дисциплін 

за вільним вибором докторанта. Чи задовольняє Вас кількість 

дисциплін вільного вибору? 



- співвідношення нормативних дисциплін і ДВВ вважаю оптимальним 

- слід збільшити кількість годин на нормативні дисципліни 

- слід збільшити кількість годин на ДВВ 

- ще що? Напишіть самі: ___________________________________________  

 

6. Ви ознайомилися із навчальним планом і переліком дисциплін на 

освітньо-науковій програмі. Як Ви вважаєте, таку кількість 

навчальних дисциплін можна вважати достатньою? 

- так, вважаю достатньою 

- хотілося б зменшити кількість годин на вивчення різних дисциплін і 

збільшити на практику 

- варто було б зменшити кількість годин на вивчення різних дисциплін і 

збільшити на написання кандидатської дисертації 

- кількість годин можна було б залишити, але змінити самі дисципліни на 

більш сучасні 

- ще що? Напишіть самі: ___________________________________________  

 

ДЯКУЄМО ЗА УЧАСТЬ В ОПИТУВАННІ І ЧЕКАЄМО НА ВАС! 

 

Додаток до протоколу № 2: стислий аналіз відповідей на анкету-

запитальник щодо намірів випускниць магістерської програми стосовно 

освітньо-наукової програми 054 «Соціологія» кафедри соціології ЛНУ імені 

І. Франка. 

Із 15 випускників ОПП 054 Соціологія кафедри соціології історичного 

факультету відповіді на питання онлайн-анкети надали 8 осіб. Їхні відповіді 

можна узагальнити наступним чином. 

Лише двоє випускниць з числа опитаних повідомили про свій намір 

подавати документи на вступ до освітньо-наукової програми ІІІ рівня; троє ще 

не вирішили, а троє відповіли категоричним «ні». Вагання та заперечливі 

відповіді викликані великою мірою тим, що випускниці магістерської програми 

вже знайшли собі роботу, яку не хочуть втрачати; меншою мірою мали вплив 

такі мотиви, як замала стипендія і небажання більше вчитися; ще меншою – 

небажання пов»язувати своє майбутнє із соціологією або визнання, що «душа не 

лежить ні до викладання, ні до наукової роботи». 

В числі ж причин, які спонукають до вступу на ОНП 054, названі якраз 

прагнення вдосконалення у науковій роботі та потяг до викладацької роботи, а 

також привабливість соціології як такої. 

Ознайомлення із навчальним планом ОНП 054 спонукало опитаних до 

таких думок. Набір нормативних дисциплін, що міститься у плані, половина 

опитаних вважає оптимальним, але троє опитаних зазначили, що замало годин 

відводиться на практику. Пролунали пропозиції збільшити кількість власне 

соціологічних дисциплін, годин на опанування іноземною мовою. Випускниці 

магістерської програми пропонують запровадити такі, більш сучасні, на їхню 



думку, дисципліни, як Теорія хаосу, Соціологія психотипів, Етика публічної 

соціології, Сучасні технології вибірки (RDS).  

Щодо дисциплін вільного вибору, то молоді магістри у більшості своїй 

вважають співвідношення ДВВ та нормативних дисциплін на програмі 

оптимальним (шість відповідей), але одна з них – що власне на ці ДВВ слід було 

б збільшити кількість годин. Пролунала також думка, що сам по собі вибір 

більшості не є демократичним, оскільки не враховуються інтереси та уподобання 

меншості. 

Стосовно кількості навчальних дисциплін та годин на їхнє вивчення думки 

розподілилися наступним чином. Порівну розділилися погляди на достатню 

кількість навчальних дисциплін та думкою, що слід було б зменшити кількість 

годин на вивчення різних дисциплін і відповідно збільшити - на практичну 

частину навчального плану. Пролунали також пропозиції зменшити загальну 

кількість дисциплін на користь збільшення часу на написання кандидатської 

дисертації, а також про потребу осучаснення існуючих у навчальному плані 

дисциплін. Власноруч було дописано, що забагато годин відведено на не-

соціологічні дисципліни. 

Таким чином, головними підсумками цього міні-опитування можна 

вважати потребу посилення профорієнтаційної роботи із випускниками другого 

освітнього рівня (магістерської програми) в напрямку більш детального їхнього 

ознайомлення із існуючою освітньо-науковою програмою та збільшення їхньої 

участі в її оновленні. 

 

 

Організатор зустрічі, 

д.с.н., проф.       Черниш Н.Й. 

 

 




