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 6 кафедр 
 52 кандидатів наук, доцентів, 14 докторів наук, 

професорів (штатні працівники: 37 канд.н., доц., 7 
д.н., проф.; сумісники: 14 канд.н., доц., 7 д.н., проф.) 

 Усього 140 співробітників 
факультету (101 викладач (61 штатні) 
та 39 – навчально-допоміжний 
персонал) 

 18 аспірантів, 3 докторанти 
 34,3 бюджетних ставки, 26,7 – за рахунок 

спецфонду факультету 
 Середній вік штатних викладачів– 44 років (всіх 

викладачів факультету – 44 роки) 
 

 
 



Показники Кількість Загальна кількість 
студентів  Бюджет Контракт 

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ 

1-го курсу 43 79 122 
2-го курсу 80 46 126 
3-го курсу 71 21 92 
4-го курсу 88 47 135 

1-го курсу магістратури 48 26 74 
2-го курсу магістратури  66 9 75 

РАЗОМ: 396 228 624 
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ 

1-го курсу 0 20 20 
2-го курсу 0 20 20 
3-го курсу 0 13 13 
4-го курсу 3 24 27 
5-го курсу 5 1 6 

1-го курсу магістратури 3 27 30 
2-го курсу магістратури 11 13 24 

РАЗОМ: 22 118 140 
Загальна кількість студентів по 

факультету 
418 346 764 



 1 міждисциплінарний проект 
 3 НДР, що фінансуються з державного бюджету 

України 
 Організація і проведення на базі 

соціологічного факультету конференцій та ІІІ 
Конгресу САУ 

 Організація і проведення шкіл молодих 
соціологів і соціологів-практиків 

 Конкурси, олімпіади 
 Міжнародні академічні обміни 
 Міжнародні літні школи 
 Майстер-класи і лекції-дискусії 

 



 Міждисциплінарний проект (2012-2016 рр.) «Кордони 
Європейського Союзу – встановлення кордонів, 
політичний ландшафт і соціальна арена: потенціали і 
виклики еволюції концепцій кордонів у світі періоду 
закінчення холодної війни»(EUBORDERSCAPES - Bordering, 
Political Landscapes and Social Arenas:Potentials and 
Challenges of Evolving Border Concepts in a post-Cold War 
World). Харківський університет є членом дослідницького 
консорціуму, до якого входять 20 університетів та 
дослідницьких закладів країн Західної, Центральної та 
Східної Європи). Фінансується Європейською Комісією у 
межах 7 Рамочної Програми (Seventh Framework Program). 
Фінансове адміністрування здійснюється повністю через 
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. 
Керівник дослідницької від ХНУ – доц. Філіппова О.А. 
 



 фундаментальне дослідження «Інститут освіти у 
системі забезпечення інформаційної безпеки 
держави» (з 1 січня 2015 р. по 31 грудня 2017 р., 
науковий керівник – академік НАН України 
В. С. Бакіров); 

 прикладне дослідження «Проблеми впровадження 
технологій електронного навчання в українській 
вищій школі» (з 1 січня 2015 р. по 31 грудня 2016 
р., науковий керівник – академік НАН України 
В. С. Бакіров);  

 прикладне дослідження «Створення системи 
соціологічного on-line моніторингу реформування 
вищої освіти України» (з 1 січня 2016 р. по 31 
грудня 2017 р., науковий керівник – академік НАН 
України В. С. Бакіров). 
 



 Професор кафедри соціології Олексій 
Мусієздов отримав грант Президента 
України, що надається докторам наук для 
здійснення наукових досліджень у 2017 р.  

 

 Грант передбачає здійснення вченим 
наукової розробки теми «Традиційні, 
модерні та постмодерні цінності в 
українському мегаполісі (приклад 
Харкова)». 

 



 Міжнародна літня школа «Сталий розвиток: конфлікти та їх 
вирішення на пострадянському просторі» (м. Харків, ХНУ імені 
В.Н.Каразіна, 18 серпня 2016 р.).  

 XV Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та 
молодих вчених «Соціологія у (пост)сучасності» (м. Харків, 30-
31 березня 2017 р.). 

 Перший всеукраїнський науково-методичний семінар 
«Соціологічна освіта: актуальні виклики та ефективні практики 
навчання» (м. Харків, 21 квітня 2017 р.).  

 Школа молодого соціолога «Методи збору та аналізу 
соціологічних даних» ( 22-26 травня 2017 року, Україна, 
м. Тернопіль). 

 ІІІ Конгрес Соціологічної асоціації України «Нові нерівності – 
нові конфлікти: шляхи подолання» (м. Харків, 12-13 жовтня 
2017 р.). 

 Міжнародний баркемп «Каразінський медіасимпозіум» (16 
грудня 2017 року, провели співробітники кафедри 
медіакомунікацій, зав.кафедрою - проф. Л. В. Стародубцева).  
 



 «Соціальний форум інклюзивності: 
громадський сектор – соціальна та освітня 
платформа для формування інклюзивного 
суспільства» (м. Харків, 7 грудня 2017 р.), в 
якому активну участь взяли в.о. завідувача 
кафедри соціології управління та соціальної 
роботи Горбунова-Рубан С.О. та студенти 
групи СР-47 спеціальності «Соціальна робота». 

 
 Студенти в межах форуму виступили з 

доповідями та презентаціями щодо 
особливостей співпраці громадського сектору 
та влади в різних регіонах України. 
 



 На базі кафедри соціології факультету соціології і права факультету НТУУ КПІ імені Ігоря 
Сікорського у квітні 2017 р. проведено II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з 
соціології серед студентів вищих навчальних закладів, де є спеціальність «соціологія».  

 Призер: Дикань Б.О. (2 місце). А також 2 командне місце. 

 

 Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт: Щербак Ігор Сергійович (5 курс, 
група СЦ-51) – призер 2 етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 
галузі знань «Соціологічні науки», який відбувся у березні 2017 р. у Харківському 
національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди. 

 Щербак Ігор Сергійович (5 курс, група СЦ-51) посів третє місце на першому 
Всеукраїнському конкурсі студентських робіт по практичному застосуванню методів 
кількісного аналізу даних «Аналіз соціальних даних 2017» («Social Data Analysis 2017»), 
який провели факультет соціології КНУ імені Тараса Шевченка разом з компанією KANTAR 
«TNS Ukraine».  

 

 у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з політичних наук 3 місце зайняла 
студентка факультету спеціальності «Політологія» (Сидорова Анастасія Олександрівна, СП-
23). 

 

 У Всеукраїнському конкурсі «Кращий молодий соціолог 2017 року»  призерами стали 
викладачі соціологічного факультету. Нагороджені 2-ми преміями імені Наталії Паніної: 
Коритнікова Надія Володимирівна, доцент кафедри методів соціологічних досліджень, 
кандидат соціологічних наук та Калашнікова Аліна Олександрівна, старший викладач 
кафедри прикладної соціології та соціальних комунікацій, кандидат соціологічних наук.   

 

 

 



 Студентки соціологічного факультету 
Марина Литовченко і Олена Борисенко 
стали лауреатами у номінації «Фізична 
культура і спорт» щорічного конкурсу 
«Молода людина року», організованого 
Харківською міською радою (29 вересня 
2017 р. відбулося нагородження лауреатів 
конкурсу). 

 



 Франкфуртський університет імені Гете (м.Франкфурт-
на-Майні, ФРН). Іванова А.К., студентка гр. СЦ-66, 6 
курс соціологічного факультету, листопад-червень 2017 
р. Навчання в університеті. 

 
 Навчання в межах програми «Навчальні візити до 

Польщі» , що організується Фондом освіти та розвитку 
громадянського суспільства (м. Лодзь, Польща; 3 
студентів). 
 

 Можливостями програми Еразмус Мундус , основною 
метою якої є активізація міжнародного співробітництва 
та підвищення мобільності серед студентів, викладачів, 
наукових працівників вищих навчальних закладів, 
скористалися 3 студенти факультету.  



 У 2017 році Університет увійшов до числа учасників Програми 
розвитку лідерського потенціалу університетів України, що 
реалізується Британською Радою у партнерстві з Інститутом 
вищої освіти Національної академії педагогічних наук України 
та Фундацією лідерства для вищої освіти (Велика Британія) за 
підтримки Міністерства освіти і науки України.  
 

 12 листопада 2017 представники факультету – доцент Ірина 
Солдатенко, доцент Максим Фоломєєв, ст. викладач Ольга 
Гужва, доцент Олександр Хижняк, магістрантка Вікторія 
Крижанівська відвідали Англіа Раскін Університет (Кембрідж, 
Велика Британія). Візит був частиною другого етапу Програми 
Британської Ради та Інституту вищої освіти АПН України 
«Розвиток лідерського потенціалу університетів України», 
учасником якої є команда Каразінського університету. 
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 10-11 жовтня 2017 року Пал Тамаш - 
угорський соціолог, член Угорської академії 
інженерних наук, директор Інституту 
соціологіїУгорської академії наук (УАН), 
директор Центру соцієтальної політики 
Будапештського університету Корвінус 
(Будапешт) прочитав для студентів і 
викладачів соціологічного факультету Цикл 
лекцій «Перспективи інформаційного 
суспільства в Східній Європі».  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%97_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
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 Викладачі кафедри – хедлайнери тренінгу «Освіта. 
Бізнес. Лідерство. Успіх». 28 листопада 2017 року 
доценти кафедри прикладної соціології та соціальних 
комунікацій Галина Кравченкова та Олександр Хижняк 
виступили фасилітаторами англомовні сесії тренінгу 
«Освіта. Бізнес. Лідерство. Успіх».  
 

 Тренінг проходив на базі Харківського національного 
економічного університету імені Семена Кузнеця.  

 Викладачі факультету були запрошені до участі в 
тренінгу професором кафедри економіки та маркетингу 
Харківського національного економічного університету 
імені Семена Кузнеця – Н. М. Лисицею (співробітником 
соціологічного факультету). 
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Співпраця з Відділенням Національної 
служби посередництва і примирення в 
Харківській області у сфері здійснення 
аналітично-інформаційного аналізу 
соціально-економічних і соціально-
трудових відносин та прогнозування 
колективних трудових спорів (конфліктів) 

Співпраця з Департаментом спортивних 
іміджевих проектів та маркетингу 
Харківської міської ради. 

Співпраця з Харківським окружним 
адміністративним судом тощо. 

 



 Кількість проведених відкритих занять: 92 
 Кількість проведених майстер-класів та лекцій-

дискусій: 81 
 Кількість проведених науково-методичних та 

аспірантських семінарів: 29 
 

 Всього публікацій, наданих кафедрами і 
занесених в базу, - 237, з них: 

 63 статті (13 міжнародних) 
 3 монографії 
 19 публікацій у збірниках наукових робіт 
 5 підручників (в т.ч. навчальних посібників) 
 143 публікацій тез 



 У 2017 році факультет пройшов 
акредитацію спеціальності «Соціальна 
робота» (не пройшов ліцензування за 
спеціальністю «Публічне управління») 

 4 викладачів пройшли підвищення 
кваліфікації на курсах «Технології 
дистанційної освіти у ВНЗ» 

 У 2016/2017 н.р. у спеціалізованій раді із 
захисту дисертацій захищено 4 
кандидатських дисертації. 

 



 Розширено та покращено аудиторний фонд 
(повна заміна вікон; 310 – мультимедійна 
аудиторія) 

 Закуплено мультимедійну техніку для 
ауд.353 

 Оновлено комп’ютерне обладнання для 
забезпечення роботи локальної мережі 
факультету 



із 53 кафедр: 

7  місце – кафедра прикладної соціології та 
соціальних комунікацій 

10  місце – кафедра соціології  

20 місце – кафедра політичної соціології 

35 місце – кафедра соціології управління та 
соціальної роботи 

43 місце – кафедра медіакомунікацій 

42 місце – кафедра методів соціологічних 
досліджень 



 Викладачі факультету  відвідали  64 школи  міста Харкова 

та області. 

 Створено рекламний контент про всі спеціальності 

факультету, який з березня 2017 року розповсюджувався у 

мережі Інтернет (презентаційні матеріали, відеоролик, 

який  набрав більше 5000 переглядів) 

 Інформація про всі значні події факультету поширюється у 

соцмережах, а також надсилається абітурієнтам, що були 

присутні на Днях відкритих дверей факультету. 

 Постійно проводяться консультації для школярів та їх 

батьків щодо вступу до факультету. 

 

 

 



Програма розвитку 
соціологічного 

факультету на 2017/2018 
навчальний рік 

 



 Перегляд змісту та переробка навчальних програм дисциплін 
та практик,  використання інноваційних методичних підходів 
викладання для формування у студентів компетентностей у 
відповідності до стандартів освіти, що зраз розробляються. 

 
 Продовження роботи з розробки та проведення сертифікації 

курсів дистанційного навчання (а також впровадження їх 
елементів у викладанні на денному відділенні). 

 
 Продовження впровадження комплексу заходів щодо 

запобігання академічної недоброчесності. 
 
 Розробка нових, у тому числі on-line, курсів  та циклу 

відеолекцій з актуальних проблем соціології, політології, 
соціальної роботи, соціальних та медіакомунікацій тощо. 
 



 
 Вирішення проблеми відсутності на факультеті Банку наукових розробок, які 

можуть бути подані до участі у конкурсах, на продаж тощо.  
 Участь у конкурсах на фінансування наукових розробок. Пошук джерел 

фінансування наукових досліджень факультету на підставі договірних відносин 
з підприємствами, установами. 
 

 Завершення роботи з включення наукового видання факультету до переліку 
наукометричних міжнародних видань. 

 Реєстрація викладачів факультету у базах Orcid, Google Scholar.  
 

 Сприяння збільшенню кількості публікацій в іноземних виданнях. 
 

 Розширення міжнародних наукових зв`язків факультету. 
 Представлення наукових публікацій викладачів, студентів факультету у 

Репозитарії Університету. 
 

 Проведення Міжнародної наукової конференції «Харківські соціологічні 
читання», міжнародної конференції студентів та аспірантів «Соціологія у 
(пост)сучасності». 

 Розширення міжфакультетського співробітництва у науковій та навчальній 
роботі. 



Оновлення комп’ютерного класу 
Мобільна аудіосистема 
Джерела безперебійного живлення на 

кожну кафедру 
Система кондиціювання повітря у ауд.310 
Розширення системи wi-fi (в т.ч. для 

проведення майстер-класів, Skype-
конференцій та самостійних занять 
студентів) 

Дообладнання кімнати для проведення 
фокус-груп (ауд. 334) 
 
 



Сприяння розвитку студентського 
самоврядування 

Проведення заходів щодо адаптації 
студентів до навчально-виховного процесу 
та їх професійної самоефективності з 
залученням представників органів 
студентського самоврядування 

Активізація роботи кураторів 

Проведення заходів до 28-річчя 
соціологічного факультету 



 
 Розвиток навчально-наукового простору факультету з метою 

підвищення ефективності фундаментальних та прикладних 
досліджень, модернізації навчального процесу. 
 

 Створення умов для підвищення кваліфікації професорсько-
викладацького складу факультету. Вчасний захист докторських та 
кандидатських дисертацій. 
 

 Проведення профорієнтаційної роботи серед старшокласників. 
 

 Моніторинг кар`єрного росту випускників факультету. 
 

 Оновлення сайту факультету. Продовження роботи з популяризації 
факультету (ЗМІ, соціальні мережі та ін.). 

 Активізація роботи групи з стратегічного планування розвитку 
факультету 

 Покращення матеріально-технічних умов для ефективної навчальної, 
наукової та виховної діяльності факультету. 



Дякую за увагу! 

 

Дякую за вашу 
роботу! 


