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ПРОТОКОЛ 

засідання кафедри соціології 
 
від 12.05.2017                                       № 10                       м. Мелітополь 
 
Голова: зав. кафедрою соціології к.філос.н., доц. Афанасьєва Л.В  
Секретар: ст. лаборант Петровська І.А. 
Члени: к.філос.н., доц. Глинська Л.Ф., к.філос.н.,  доц. Букрєєва І.В., 

д.с.н., доц. Глебова Н.І., к.с.н., доц. Ідрісов Б.А., інженер Андрющенко О.Ю., 
лаборант Кузнєцова А.С. 

Запрошені: декан факультету інформатики, математики та економіки 
доцент Бєльчева П.В., д.с.н., професор Приватного класичного університету 
Катаєв С.Л., проректор із заочної форми навчання к.г.н., доцент Арабаджи 
О.С., проректор із наукової роботи зі студентами доцент Прийма С.М, 
студенти: Марчук О., Муріч С., Горюшкіна А., Марченко О., Манойленко Д. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 
1. Про інтереси академічної спільноти як стейкхолдера щодо 

формулювання цілей та програмних результатів 
2. Про рекомендацію кандидата соціологічних наук, доцента 

Ідрісова Бахтійора на посаду доцента кафедри соціології. 
 
1. СЛУХАЛИ: Про інтереси академічної спільноти як стейкхолдера 

щодо формулювання цілей та програмних результатів 
 
ВИСТУПИЛИ: доц. Букрєєва І.В. зазначила, що інтереси академічної 

спільноти як стейкхолдера щодо формулювання цілей та програмних 
результатів були обговорені на засіданні кафедри соціології із запрошенням 
доктора соціологічних наук, професора Приватного класичного університету 
м. Запоріжжя Катаєва С.Л., декану факультету інформатики, математики та 
економіки доцента Бєльчева П.В., проректора із заочної форми навчання  
доцента Арабаджи О.С., проректора із наукової роботи зі студентами доцента 
Прийми С.М і враховані наступним чином: запит академічної спільноти 
університету полягає у формуванні здатностей здобувачів застосовувати 
методи соціологічних досліджень для аналізу питань з освітнього та 
виховного процесу в МДПУ імені Богдана Хмельницького. Такому запиту 
відповідають РН 13 – розробляти дизайн та інструментарій для дослідження 
базового рівня складності. РН 18 – здійснювати аналіз і синтез, 



представлення й інтерпретацію числової і нечислової соціологічної 
інформації. 

Запит академічної спільноти загалом – створення умов для співпраці з 
представниками інших закладів вищої освіти, наукових установ тощо 
(Громадська організація «Український інститут соціальних 
досліджень імені Олександра Яременка»): застосовувати 
соціологічний дослідницький інструментарій; аналізувати 
результати соціологічних досліджень та підготовлювати 
соціологічні звіти різних рівнів складності. Такому запиту відповідають 
результати навчання (РН) 19 – узагальнювати та зіставляти 
результати різних досліджень; РН 12 – описувати та застосовувати 
базові критерії науковості та об’єкту дослідження. Формулювати 
дослідницькі запитання та конкретизувати мету дослідження; РН 
14 – формувати репрезентативну вибіркову сукупність у 
дослідження базового рівня складності у дослідженнях базового 
рівня складності та розраховувати її обсяг.  

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. 
 
1. СЛУХАЛИ 2: Про рекомендацію кандидата соціологічних наук, 

доцента Ідрісова Бахтійора на посаду доцента кафедри соціології. 
ВИСТУПИЛИ: Доцент Афанасьєва Л.В. відмітила, що доцент Ідрісов Б. 

працює на кафедрі соціології з 2007 року, має кваліфікацію викладача 
суспільних дисциплін, наукову ступінь кандидата соціологічних наук зі 
спеціальності 22.00.04. «Спеціальні та галузеві соціології», наукове звання 
доцента кафедри соціології. Тому Б. Ідрісов має фахові знання та відповідну 
підготовку для викладання лекційних курсів з дисциплін «Соціологічна 
думка в Україні» (144 год.), «Теорія соціалізації» (108 год.), «Соціальне 
прогнозування та соціологія економіки» (144 год.), «Соціологія політики, 
права та політична конфліктологія» (108 год.). Завідувач кафедри соціології 
доцент Афанасьєва Л.В. підкреслила, що Б. Ідрісов веде прикладні курси з 
соціології на високому науковому й методичному рівні, про що свідчать як 
якість знань студентів, так і підготовлені навчально-методичні посібники й 
запропонувала рекомендувати Вченій раді університету (факультету) обрати 
Ідрісова Бахтійора на посаду доцента кафедри соціології терміном на 3 роки. 

Доцент Букрєєва І.В. відмітила, що при проведенні відкритих занять 
Б. Ідрісов вдало поєднує теоретичні положення, широке використання 
прикладів в лекторській практиці, що дозволяє підтверджувати та 
конкретизувати викладений теоретичний матеріал, і, водночас, активізувати 
мислення студентів, спонукати їх до обговорення матеріалу. Як методично 
вдалі, слід відмітити лекції «Гендер і стратифікація. Інститут сім’ї», де 
викладений важливий і один з найскладніших програмних матеріалів 
дисципліни «Теорія соціалізації». Нескладні, описові частини, різні деталі, 
які студенти можуть засвоїти за допомогою підручників, вдало винесені 
лектором на самостійне опрацювання студентами та семінарські заняття, що 
дозволяє докладно та поглиблено викласти найбільш складні та важливі 




