
У підсум ко во му слові Олек сандр Кронік вис ло вив сподіван ня, що кон фе ренції,
при свя чені досліджен ням із за сто су ван ням ка у зо метрії, бу дуть реґуляр ни ми. Він
под я ку вав учас ни кам за ви яв ле ний інте рес до кон фе ренції й по ба жав усім реалізу -
ва ти основ ний при нцип ка у зо мет рич но го підхо ду — ста ти щас ливішими, доб -
рішими, про дук тивнішими!

А на за вер шен ня учас ни кам кон фе ренції було пре зен то ва но дру ге ви дан ня кни -
ги Євге на Го ло ва хи та Олек сан дра Кроніка “Пси хо логічний час осо бис тості”. Відгу -
ки про кон фе ренцію, вис лов лені на ад ре су оргкомітету, свідчать про те, що вона по -
спри я ла діалогу між різни ми підхо да ми у вив ченні пси хо логічно го часу й жит тєвого 
шля ху осо бис тості, не обхідному для ко нструк тив но го роз вит ку ка у зо мет рич но го
підхо ду як у пси хо логії, так і в соціології.

Р.S. У день 29 лю то го, який трап ляється раз на чо ти ри роки, мож на було б по тай -
ки втіша ти ся дум кою, що ми виг ра ли до дат кові 24 го ди ни жит тя. Та з огля ду на те,
що жит тя вимірюється рад ше не го ди на ми, а сприй нят тям часу — не вар то по -
спішати з вис нов ка ми, адже оди ни ця вимірю ван ня пси хо логічно го часу — це не хви -
ли на, не го ди на і не роки, а зв’я зок події з под аль ши ми подіями і змінами в житті.

ДАРІЯ КРАВЦОВА,
соціолог відділу історії, теорії та ме то до логії соціології

 Інсти ту ту соціології НАН Украї ни

* * *

Удос ко на лен ня і роз ви ток маґісте рських про грам
зі спеціаль ності “Соціологія”: круг лий стіл САУ

4 квітня 2008 року у меж ах про гра ми пе ре бу ван ня Правління Соціологічної
асоціації Украї ни у Львівсько му національ но му універ си теті ім. Івана Фран ка у
дзер кальній залі Універ си те ту відбув ся круг лий стіл із пи тань удос ко на лен ня і роз -
вит ку маґісте рських про грам зі спеціаль ності “Соціологія”.

Відкри ва ю чи цей фо рум, про рек тор Львівсько го національ но го універ си те ту
ім. Івана Фран ка про фе сор М.Зуб риць ка привітала учас ників від імені ака демічної
спільно ти та адміністрації Фран ко во го універ си те ту. У вступ но му слові М.Зуб -
риць кої було зроб ле но на го лос на зрос танні зна чу щості соціології, на відповідаль -
ності, що по кла дається на плечі соціологів, а та кож не обхідності реабілітації цієї на -
уки, здис кре ди то ва ної в очах гро ма дськості політич ни ми маніпу ляціями. Однією
зі скла до вих та кої реабілітації, поза сумнівом, має ста ти підви щен ня якості со -
ціологічної освіти, зок ре ма на маґісте рсько му рівні. Окрес лю ю чи на пря ми вдос ко -
на лен ня та роз вит ку маґісте рських про грам зі спеціаль ності “Соціологія”, М.Зуб -
риць ка за зна чи ла, що по жвав лен ня ака демічних обмінів і ство рен ня дієвої сис те ми
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ака демічної мобільності вик ла дачів та сту дентів ВНЗ, на сам пе ред у все ук р аїнсько -
му освітньо му про сторі, а в под аль шо му і в за галь ноєвро пе йсько му, має спри я ти
підви щен ню якості соціологічної освіти на маґісте рсько му рівні. Низ ка об ме жень та 
пе ре шкод на шля ху вдос ко на лен ня і роз вит ку маґісте рських про грам зі спеціаль -
ності “Соціологія” вкорінені у чин не за ко но да вство про освіту та нор ма тивні акти,
які ре гу лю ють тру дові відно си ни. Отже, М.Зуб риць ка за про по ну ва ла звер ну ти ся до 
Міністе рства освіти і на уки Украї ни з про хан ням про підтрим ку про гра ми ака -
демічних обмінів. По ряд із тим вона підкрес ли ла не обхідність глиб шої про фе -
сіоналізації соціологічної освіти та доцільність змен шен ня кількості не соціо ло -
гічних дис циплін на маґісте рсько му рівні.

В.Бакіров, пре зи дент САУ, член-ко рес пон дент АПН Украї ни, рек тор Хар -
ківсько го національ но го універ си те ту ім. В.Н.Ка разіна, підтри мав за про по но ва не
М.Зуб риць кою ба чен ня пер спек тив ре фор му ван ня та вдос ко на лен ня соціологічної
освіти на маґісте рсько му рівні як по в’я за не зі змінами за ко но да вства про освіту. На
дум ку В.Бакірова, фор му лю ван ня прак тич них про по зицій щодо вдос ко на лен ня за -
ко но да вства про освіту має бути спра вою ши ро кої освітньої та на уко вої гро ма д -
ськості. Зок ре ма, він за про по ну вав за по чат ку ва ти відповідне об го во рен ня на елек -
тронній сторінці САУ. В.Бакіров ви ок ре мив ті ас пек ти укр аїнської сис те ми ви щої
освіти, які за слу го ву ють на ува гу пер шою чер гою: на явність ви мо ги щодо п’я -
тирічно го терміну здо бут тя ви щої освіти у За коні Украї ни “Про освіту”, що вне мож -
лив лює не обхідне збільшен ня терміну маґісте рських про грам з року до двох; на -
явність освітньо-кваліфікаційно го рівня “спеціаліст”, який не відповідає ха рак -
терній для євро пе йських країн струк турі ви щої освіти; ви мо га щодо ре зуль татів
іспитів як єди но го кри терію, що вра хо вується при вступі до магістра ту ри (що не дає
змо ги вра ху ва ти публікації вступ ни ка чи ре ко мен дацій освітньо го закладу).

Віце-пре зи дент САУ, завіду вач ка фед ри соціаль них струк тур та соціаль них
відно син Київсько го національ но го універ си те ту ім. Та ра са Шев чен ка О.Ку цен ко
пре зен ту ва ла про ект маґісте рської про гра ми, роз роб ле ний ко лек ти вом фа куль те ту
соціології Шев ченківсько го універ си те ту. Про ект пе ре дба чає ство рен ня дворічної
маґісте рської про гра ми, яка б дорівню ва ла 120 ECTS кре ди там і го ту ва ла маґістрів
за трьо ма клю чо ви ми на пря ма ми-спеціалізаціями: на уко вий співробітник,  ви -
кладач соціології та соціолог-прак тик. Струк тур но про гра ма поділяється на  нор -
мативну час ти ну (55 ECTS кре дитів) та варіатив ну (28,5 ECTS кре дитів). Реш та
36,5 ECTS кре дитів при па да ють на маґісте рський дип лом та різно манітні прак ти ки.
Нав чан ня за маґісте рською про гра мою має про хо ди ти згідно з мо дуль ною  сис -
темою, де мо дулі — це дослідницькі семінари, на яких сту ден ти пра цю ють спільно
з вик ла да ча ми над по став лен и ми за вдан ня ми. Роз повіда ю чи про вик ли ки, які  ста -
вить пе ред соціоло га ми про цес роз роб лен ня но во го стан дар ту маґісте рської  про -
грами із соціології, О.Ку цен ко на го ло си ла, що в май бут ньо му слід вра хо ву ва ти
мож ливість пе ре хо ду сту дентів, що здо бу ли ступінь ба ка лав ра за інши ми соціогу ма -
нітар ни ми спеціаль нос тя ми, на на вчан ня на маґісте рську про гра му із соціології.
Для та ких сту дентів тре ба пе ре дба чи ти до дат ко вий на вчаль ний мо дуль із пе ре -
хідни ми кур са ми, які б до по ма га ли їм кра ще адап ту ва ти ся до не обхідно го рівня
склад ності маґісте рської про гра ми із соціології та за пов ни ти  лакуни у знан нях
соціологічних дис циплін. О.Ку цен ко та кож вис ло ви ла ся за  доціль ність вклю чен ня
до вступ них вип ро бу вань на маґісте рську про гра му із соціології не тільки ек за ме -
наційної скла до вої у виг ляді тестів, а й твор чо го за вдан ня, яке має за вер шу ва ти ся
іспи том-співбесідою. Далі до повідач ка по е тап но про а налізу ва ла кож ну ком по нен ту 
про гра ми, роз роб ле ної ко лек ти вом КНУ ім. Та ра са Шев чен ка.

Зас туп ник ди рек то ра Інсти ту ту соціології НАН Украї ни Є.Го ло ва ха на го ло -
сив не обхідність ува ги до етич них ас пектів і вклю чен ня спец курсів із досліджен ня
соціологічно го ето су чи окре мих мо дулів до вже на яв них курсів маґісте рсько го
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рівня. Адже це чи не остан ня мож ливість при щеп лен ня спе цифічно го соціологічно -
го ето су тим, хто буде за й ма ти ся соціологією про фесійно і фор му ва ти ме, врешті,
гро ма дську дум ку про соціологію. Про по зицію Є.Го ло ва хи підтри ма ли відповідаль -
ний за зв’яз ки САУ з міжна род ни ми організаціями, член-ко рес пон дент НАН Украї -
ни, ди рек тор Інсти ту ту соціології, пси хо логії та управління Національ но го пе да -
гогічно го універ си те ту В.Євтух та відповідаль ний за вдос ко на лен ня нор ма тив -
но-пра во вої бази, ме то до логічне та ме то дич не за без пе чен ня соціологічної освіти,
док тор соціологічних наук, завіду вач ка фед ри га лу зе вої соціології Київсько го на -
ціональ но го універ си те ту Ю.Яко вен ко, а та кож відповідаль на за підви щен ня ква -
ліфікації соціологів, ди рек тор Укр аїнсько го інсти ту ту соціаль них досліджень
О.Ба лакірєва.

Віце-пре зи дент САУ, завіду вач ка фед ри соціології Харківсько го національ но го 
універ си те ту ім. В.Н.Ка разіна Л.Со ку ря нська озна йо ми ла при сутніх з маґісте р -
ською про гра мою, за про вад же ною в цьо му універ си теті. До повідач ка за зна чи ла, що
підго тов ка фахівців-соціологів у ви щих на вчаль них за кла дах Украї ни на бу ває все
більшо го мас шта бу. Тільки в Хар кові та ких фахівців го ту ють п’ять ВНЗ. Про те
якість про фесійної підго тов ки май бутніх соціологів не за вжди відповідає світо во -
му рівню, що суттєво зни жує кон ку рен тос про можність ви пус кників вітчиз ня ної
 вищої шко ли. Про не за довільний рівень підго тов ки соціологів свідчать і якість
їхніх на уко вих ста тей, под а них до ред ко леґій соціологічних ви дань, і не знач на
кількість публікацій у міжна род них жур на лах, ко лек тив них мо ног рафіях і збірках
ста тей, і низ ь кий рівень за лу че ності до участі в міжна род них дослідниць ких про ек -
тах, кон фе ренціях та семіна рах. Усе це свідчить про на галь ну не обхідність по -
ліпшен ня якості фа хо вої підго тов ки соціологів, особ ли во на кваліфікаційно му рівні 
“маґістр”.

Л.Со ку ря нська повідо ми ла, що підго тов ка маґістрів із соціології у Харківсько -
му національ но му універ си теті на пер шо му році впро вад жен ня у ВНЗ ба га торівне -
вої підго тов ки за узгод жен ням з Міністе рством освіти і на уки Украї ни три ва ла
півто ра року. Така три валість на вчан ня за маґісте рською про гра мою до ве ла свою
доцільність: із 15 пер ших ви пус кників про гра ми сьо годні вже близь ко по ло ви ни є
кан ди да та ми наук. На жаль, вже на ступ но го року термін на вчан ня в маґістра турі
був об ме же ний одним ро ком, що не дає змо ги за без пе чи ти всебічну та ґрун тов ну
підго тов ку фахівців, особ ли во, коли на вчан ня в маґістра турі здійснюється без ба зо -
вої соціологічної підго тов ки. Си ту ація, коли три валість маґісте рської про гра ми ста -
но вить один рік, озна чає, що ау ди торні за нят тя три ва ють лише близь ко 4 місяців.
Така три валість не є опти маль ною і з огля ду на те, що всту пи ти на на вчан ня за
маґісте рською про гра мою із соціології мо жуть ви пус кни ки інших спеціаль нос тей.
Збільшен ня терміну по спри я ло б за без пе чен ню глиб шої та змістовнішої індивіду -
аль но орієнто ва ної підго тов ки маґістрантів до на уко во-дослідниць кої ро бо ти,  ви -
кладацької діяль ності у вищій школі тощо. Це за без пе чи ло б відповідність рівня
маґісте рської підго тов ки євро пе йським та світо вим стан дар там, згідно з яки ми на -
вчан ня в магістра турі пе ре дба чає спря мо ваність на са мостійний на уко вий по шук
май бутніх фахівців, індивіду аль ний підхід до їхньої підго тов ки, сис те ми  тью тор -
ства, ста жу ван ня у вітчиз ня них і за кор дон них на уко вих цен трах за на пря мом на -
уко вих інте ресів маґістрантів тощо. Отже, соціологічний фа куль тет Харківсько го
національ но го універ си те ту вва жає за доцільне збільши ти термін на вчан ня в ма -
ґістра турі до двох років. При цьо му над зви чай но важ ли во, щоб термін на вчан ня в
маґістра турі із соціології у вітчиз ня них ВНЗ був одна ко вим, як і ви мо ги до маґі с -
терських робіт, чому має спри я ти сис те ма міжунівер си те тської мобільності вик ла -
дачів та сту дентів. Що ж до струк ту ри маґісте рської підго тов ки, то ці про гра ми му -
сять відповідати єдиній сис темі кваліфікаційних ви мог до фа хівців да но го рівня,
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роз роб лен ня якої є на галь ним за вдан ням ви щих на вчаль них за кладів і Міністе рства 
освіти й на уки Украї ни.

З ме тою поліпшен ня мов ної підго тов ки маґістрантів пев ну час ти ну на вчаль них
курсів слід чи та ти іно зем ною мо вою, а до їх вик ла дан ня за лу ча ти не тільки вітчиз -
ня них, а й за кор дон них фахівців. Для до сяг нен ня цієї мети доцільна участь ма -
гістрантів у міжна род них літніх шко лах, зок ре ма у за хо дах, організо ву ва них Євро -
пе йською соціологічною асоціацією, Міжна род ною соціологічною асоціацією, унi -
вер си те та ми Євро пи, США та інших країн.

До на галь них за вдань САУ тре ба віднес ти роз роб лен ня ви мог до тих інсти -
туцій, які здійсню ють маґісте рську підго тов ку соціологів. На явність ве ли кої кіль -
кості освітніх центрів, які здійсню ють підго тов ку магістрів-соціологів, ак ту алізує
не обхідність підви щен ня ви мог до атес тації та ких за кладів та участі у такій атес тації 
САУ. Такі ВНЗ му сять мати досвід роз вит ку соціологічної на уки та освіти, власні
на укові шко ли, пред став ни ки яких мо жуть за без пе чи ти не обхідний рівень фа хо вої
кваліфікації.

Потрібна та кож підтрим ка освітньої та на уко вої діяль ності маґістрантів. Прав -
ління САУ по вин но ініціюва ти ство рен ня спеціаль но го гро ма дсько го фон ду для
підтрим ки роз вит ку маґісте рської підго тов ки з соціології. Мета ство рен ня та ко го
фон ду — спон со рська до по мо га маґістран там та вик ла да чам (при зна чен ня імен них
сти пендій, ґрантів на про ве ден ня на уко вих досліджень, фіна нсу ван ня участі у за -
кор дон них кон фе ренціях, при дбан ня об лад нан ня для за без пе чен ня на вчаль но го
про це су, опла та публікації збірників маґісте рських робіт).

Відповідаль на за моніто ринґ ста ну і роз вит ку про фесійної підго тов ки со ціо -
логів, док тор соціологічних наук, про фе сор Харківсько го національ но го універ си -
те ту ім. В.Н.Ка разіна Л.Хиж няк за про по ну ва ла два на пря ми дій САУ щодо роз вит -
ку і вдос ко на лен ня маґісте рських про грам зі спеціаль ності “Соціологія”. Пер ший
пе ре дба чає ак тив ну участь у вип ра цю ванні дер жав но го стан дар ту підго тов ки ма -
ґіст рів-соціологів, дру гий — за охо чен ня роз роб лен ня ВНЗ маґісте рських про грам,
ґрун то ва них на на уко вих зацікав лен нях на уковців, які пра цю ють у цих за кла дах.
За галь не спря му ван ня маґісте рської освіти пе ре дба чає на бут тя кон ку рен тос про -
мож ності соціологічної освіти в Україні на євро пе йсько му рин ку освітніх по слуг, а
та кож роз ши рен ня поля фа хо вої за й ня тості соціологів від освітньої діяль ності до
більш при клад ної.

Відповідаль ний за ак ре ди тацію соціологічних центрів і уста нов, про фе сор На -
ціональ но го універ си те ту “Києво-Мо ги ля нська ака демія” В.Паніотто озна йо мив
при сутніх із досвідом підго тов ки маґістрів у цьо му на вчаль но му за кладі. Три валість 
маґісте рської про гра ми в цьо му універ си теті ста но вить два роки. До маґісте рської
кваліфікаційної ро бо ти ви су вається ви мо га щодо об ов’яз ко вої емпірич ної скла до -
вої. В.Паніотто на го ло сив не обхідність зво рот но го зв’яз ку, який дасть підста ви го -
во ри ти про на леж ну якість маґісте рської освіти і вдос ко на лю ва ти її. Відтак, по стає
пи тан ня про кри терії та ме ханізми оцінки якості маґісте рської освіти. Іншою про -
бле мою, яка по стає пе ред маґісте рською освітою, є той факт, що сту ден ти па ра лель -
но з на вчан ням за зви чай пра цю ють, що може неґатив но впли ва ти на якість їхньої
освіти.

Про по зиції щодо змін до струк ту ри та змісту дер жав но го стан дар ту маґісте -
рської про гра ми із соціології, роз роб лені на ка федрі історії та теорії соціології
Львівсько го національ но го універ си те ту ім. Івана Фран ка, пред ста ви ла до цент  ка -
федри, на уко вий співробітник Інсти ту ту соціології НАН Украї ни В.Се ре да.  Про -
позиції сто су ють ся три ва лості маґісте рської про гра ми, струк ту ри роз поділу курсів
на маґістерській про грамі, співвідно шен ня об ов’яз ко вих та вибірко вих дис циплін
та ін.
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Ка фед ра історії та теорії соціології Львівсько го національ но го універ си те ту
ім. Івана Фран ка підтри мує про по зицію щодо збільшен ня три ва лості маґісте рської
про гра ми із соціології до двох років. Обґрун то ву ю чи таку не обхідність, В.Се ре да
 наголосила не мож ливість якісної підго тов ки маґістрантів, які от ри ма ли дип лом ба -
ка лав ра із суміжних дис циплін, у та кий ко рот кий термін. Проб ле ма по глиб люється
у зв’яз ку із мож ливістю всту пу на маґісте рську про гра му “зовнішніх” сту дентів. На -
пи сан ня маґісте рської ро бо ти ви ма гає глиб шої на уко во-дослідниць кої ро бо ти, яку
важ ко про вес ти за один рік. Опріч того, дов ший термін на вчан ня дасть змо гу за про -
по ну ва ти сту ден там більшу кількість курсів і тим са мим кра ще адап ту ва ти ви пус -
кників до рин ку праці.

Щодо струк ту ри маґісте рської про гра ми із соціології В.Се ре да підтри ма ла про -
по зиції про збільшен ня кількості вибірко вих курсів, які ство рю ють пе ре ду мо ви для
індивіду аль но го ви бо ру маґістран том ба жа ної лінії спеціалізації (дослідник, пе да -
гог, прак тик), тоді як блок об ов’яз ко вих курсів по кли ка ний за без пе чи ти основні те -
о ре тичні знан ня і прак тичні на вич ки, не обхідні всім маґістран там, не за леж но від
спеціалізації. До повідач ка вис ло ви ла ся за те, щоби у струк турі оціню ван ня знань і
на ви чок маґістрантів тес тові оціню ван ня було мінімізо ва но й на томість збільше но
час тку твор чих за вдань. Кри терії оціню ван ня ма ють відповідати меті та за вдан ням
відповідно го кур су, а тому ви мо ги до них му сять бути гнуч ки ми. В.Се ре да за зна чи ла 
про те, що про це си ре фор му ван ня маґісте рських про грам ВНЗ Украї ни по винні
бути ско ор ди но ва ни ми, і по туж ним ме ханізмом та кої ко ор ди нації є інтен сифікація
різно манітних форм міжунівер си те тської взаємодії і, пе ре дусім, ак тивізація між -
універ си те тської мобільності сту д ентсько го та вик ла даць ко го скла ду.

Ви мо ги до тих, хто всту пає до маґістра ту ри, ма ють бути, на дум ку В.Се ре ди,
одна ко ви ми, не за леж но від ба зо вої освіти. У вступ них вип ро бо ву ван нях тре ба пе ре -
дба чи ти іспит, ґрун то ва ний на основ них те о ре тич них і прак тич них на пря мах  бака -
лаврської про гра ми із соціології універ си те ту, до яко го всту па ють, а та кож про гра ми 
дослідниць ко го про ек ту, тему яко го вступ ник фор му лює са мостійно.

Далі про фе сор В.Євтух озна йо мив при сутніх із досвідом ре фор му ван ня ма -
ґісте рської про гра ми у німецькій сис темі освіти. Так, по ряд із відкритістю для ви -
пус кників не соціологічних спеціаль нос тей маґістерські про гра ми із соціології у
Німеч чині пе ре дба ча ють на явність “пе рехідних” курсів, по кли ка них усу ну ти мож -
ливі про га ли ни у знан нях та ких сту дентів. Крім та ких курсів у струк турі маґісте -
рських про грам не пе ре дба че но тра диційних лекційних за нять, а мо дулі скла да ють -
ся із дослідниць ких семінарів. Не соціологічні дис ципліни у струк турі маґісте р -
ських про грам є вибірко ви ми. В.Євтух відзна чив та кож пер спек тивність підго тов ки
маґістрів із міждис ципліна рною спеціалізацією, що може підви щи ти їхні пер спек -
ти ви на рин ку праці, а саме це є одним із вимірів якості маґісте рської освіти. Зок ре -
ма, пер спек тив ни ми на сьо годні є спеціалізації, які сто су ють ся пи тань соціаль ної
кор по ра тив ної відповідаль ності та оціню ван ня на уко во-освітніх і соціаль них про -
грам.

Одним із по тенційно плідних шляхів підви щен ня якості соціологічної освіти на
маґісте рсько му рівні, на дум ку В.Євту ха, є ак тивізація міжунівер си те тських ака -
демічних обмінів як се ред сту дентів-маґістрантів, так і се ред вик ла дачів. У німець -
кій сис темі ви щої освіти міґрація сту д ентсько го та вик ла даць ко го скла ду є над зви -
чай но по ши ре ною, але доб ре спла но ва ною. У ви пад ку сту дентів-маґістрантів такі
пе реміщен ня пла ну ють ся відра зу після всту пу до маґістра ту ри.

Підсу мо ву ю чи вис лов лені на круг ло му столі дум ки, про фе сор В.Бакіров вка -
зав на про бле ми, роз в’я зан ня яких є пер шо чер го вим для роз вит ку соціологічної
освіти на маґісте рсько му рівні. По-пер ше, існує про бле ма за ко но дав чо го офор млен -
ня дво річної три ва лості на вчан ня за маґісте рською про гра мою. По-дру ге, не з’я со ва -
ним за ли шається пи тан ня про пе релік спеціаль нос тей, ба ка лав ри з яких ма ють пра -
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во всту па ти на маґістерські кур си із соціології. Окрім цьо го, існує про бле ма  праце -
влаштування ви пус кників-соціологів. Однією з її при чин є орієнтація сис те ми
соціо ло гічної освіти на підго тов ку суто соціологів-на уковців, а не спеціалістів із
при клад ної соціології. Отже, освітні про гра ми вар то змінити та ким чи ном, щоб вони 
пе ре дба ча ли більш при клад не за сто су ван ня знань ви пус кни ка ми-соціоло га ми.

В.Бакіров за зна чив, що САУ має за про по ну ва ти влас ну кон цепцію дер жав но го
стан дар ту маґісте рської про гра ми із соціології, ядро якої ста но ви ти ме ком плекс
дис циплін, не обхідних для фа хо вої ком пе тенції соціоло га, а реш ту має виз на ча ти
спе цифіка кож но го ви що го на вчаль но го за кла ду.
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