
 
 

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

 
Соціологічний факультет 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 
 

«24» травня 2021р., м.Харків     №1006-05/08 
 
 

Про затвердження складу 
рейтингової комісії факультету 
 
 
 Згідно з розпорядженням проректора №0208-05/53 від 20.05.2021р. «Про 
визначення рейтингу науково-педагогічних працівників за підсумками 
2020/2021 навчального року», з метою стимулювання професійної діяльності 
науково-педагогічних працівників університету та відповідно до Порядку 
визначення рейтингів науково-педагогічних працівників Харківського 
національного університету імені В.Н.Каразіна, затвердженого рішенням 
Вченої ради університету від 25.06.2018р., протокол №7, введеного в дію 
наказом ректора №0501-1/341 від 10.07.2018р. (зі змінами): 
 
ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

1. Створити та затвердити склад рейтингової комісії соціологічного 
факультету для визначення рейтингових показників штатних науково-
педагогічних працівників та тих, які працюють за сумісництвом за 
підсумками 2020/2021 навчального року. 

2. Включити до складу рейтингової комісії соціологічного факультету 
наступних науково-педагогічних працівників: 

1) БАКІРОВА Віля, в.о. завідувача кафедри прикладної соціології та 
соціальних комунікацій, професора, доктора соціологічних наук; 

2) ЄВДОКИМОВУ Ірину, в.о. завідувача кафедри соціології управління та 
соціальної роботи, доцента, кандидата соціологічних наук; 

3) КІЗІЛОВА Олександра, в.о. завідувача кафедри методів соціологічних 
досліджень, доцента, кандидата соціологічних наук; 

4) НІКУЛІНА В’ячеслава, в.о. завідувача кафедри політичної соціології, 
доцента, кандидата соціологічних наук; 

5) МУРАДЯН Олену, декана соціологічного факультету, доцента, кандидата 
соціологічних наук; 

6) СОКУРЯНСЬКУ Людмилу, в.о. завідувача кафедри соціології, 
професора, доктора соціологічних наук; 



7) СТАРОДУБЦЕВУ Лідію, завідувача кафедри медіакомунікацій, 
професора, доктора філософських наук; 

3. Головою рейтингової комісії соціологічного факультету призначити 
МУРАДЯН Олену, декана соціологічного факультету. 

4. Рейтингову комісію факультету в період до 05 липня 2021 року 
розглянути та узагальнити подану інформацію відповідно до Порядку 
визначення рейтингів науково-педагогічних працівників Харківського 
національного університету імені В.Н.Каразіна, затвердженого рішенням 
Вченої ради університету від 25.06.2018р., протокол №7, введеного в дію 
наказом ректора №0501-1/341 від 10.07.2018р. (зі змінами). Скласти 
рейтингові списки штатних науково-педагогічних працівників 
факультету та тих, які працюють за сумісництвом. Результати визначення 
рейтингів зафіксувати у протоколі засідання рейтингової комісії 
соціологічного факультету. 

5. Рейтингові списки штатних науково-педагогічних працівників до            
10 вересня 2021 року розмістити на сайті факультету. 

6. Результати визначення рейтингів науково-педагогічних працівників за 
підсумками 2020/2021 навчального року розглянути на засіданнях кафедр 
факультету, Вченої ради соціологічного факультету до 01 листопада 2021 
року. 

7. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 
 

 

 

Декан  (оригінал підписано)     Олена МУРАДЯН 


