
 
 

Міністерство освіти і науки України 
Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна 

 

Соціологічний факультет 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 
 

«08» лютого 2022р., м.Харків      №1006-05/04 
 
 

Про моніторинг освітніх програм  
 

Відповідно до Стратегії розвитку університету на 2019-2025 роки, 
Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти Харківського 
національного університету імені В.Н.Каразіна, з метою підвищення якості 
освітньої діяльності та згідно з розпорядженням проректора №0208-05/12 від 
25.01.2022р. «Про моніторинг освітніх програм» 

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 
 

1. Призначити відповідальною особою за проведення опитувань 
стейкхолдерів на соціологічному факультеті КОРИТНІКОВУ Надію 
Володимирівну, доцента кафедри методів соціологічних досліджень, кандидата 
соціологічних наук (телефон кафедри: 707-56-70, мобільний телефон:            
050-2395731, е-пошта korytnikova@karazin.ua ). 

Термін виконання: 08 лютого 2022 року. 
 

2. Відповідальну КОРИТНІКОВУ Надію організувати проведення 
моніторингу якості освітніх програм шляхом опитування стейкхолдерів 
(здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, випускників, 
роботодавців). 

Термін виконання: 25 лютого 2022 року. 
 

3. Гарантів освітніх програм спеціальностей соціологічного факультету 
054 Соціологія 

- МУРАДЯН Олену Сергіївну, гаранта ОП першого (бакалаврського) рівня 
«Соціально-політичні та маркетингові дослідження»; 

- СОЛДАТЕНКО Ірину Олександрівну, гаранта ОП першого 
(бакалаврського) рівня «Соціологія комунікацій, реклами та зв’язків з 
громадськістю»; 

- СОКУРЯНСЬКУ Людмилу Георгіївну, гаранта ОП другого 
(магістерського) рівня «Соціальні технології»; 

- ГОЛІКОВА Олександра Сергійовича, гаранта ОП другого 
(магістерського) рівня «Соціальний менеджмент»; 



- ХИЖНЯК Ларису Михайлівну, гаранта ОП другого (магістерського) 
рівня «Цифровий соціум»; 

- БАКІРОВА Віля Савбановича, гаранта ОП третього (освітньо-наукового) 
рівня «Соціологія». 

061 Журналістика  
- АКСЬОНОВА Сергія Сергійовича, гаранта ОП першого (бакалаврського) 

рівня «Медіакомунікації та зв’язки з громадськістю»; 
- СТАРОДУБЦЕВУ Лідію Володимирівну, гаранта ОП другого 

(магістерського) рівня «Аудіовізуальні медіа та цифрова журналістика»; 
- БОЛОТОВУ Вікторію Олександрівну, гаранта ОП другого 

(магістерського) рівня «Стратегічні комунікації та нові медіа»; 
231 Соціальна робота  

- СОРОКУ Юлію Георгіївну, гаранта ОП першого (бакалаврського) рівня 
«Соціальна робота» 

за результатами опитувань стейкхолдерів скласти звіт про результати 
моніторингу якості освітньої програми за формою (Додаток 1 до 
Розпорядження проректора). 

Термін виконання: 31 березня 2022 року. 
 

4. Гарантів освітніх програм спеціальностей 054 Соціологія,                    
061 Журналістика, 231 Соціальна робота надіслати звіт про результати 
моніторингу якості освітньої програми на е-пошту декана факультету 
(socio@karazin.ua) за формою (Додаток 1 до Розпорядження проректора). 

Термін виконання: 05 квітня 2022 року. 
 

5. Провідного фахівця факультету КЛЮЄВУ Олену Сергіївну надіслати 
звіти про результати моніторингу якості освітніх програм факультету в 
електронному вигляді до відділу методичної та акредитаційної роботи на е-
пошту nmc@karazin.ua. 

Термін виконання: 10 квітня 2022 року. 
 

6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 
 
 
 
 
 

 Декан факультету (оригінал підписаний)  Олена МУРАДЯН 


