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Факультет сьогодні:
} 6 кафедр
} 56 кандидатів наук, доцентів, 17 докторів наук, професорів, 1 академік НАН України
} 130 співробітників факультету (95 викладачів (59 штатні) та 35 – навчально-

допоміжного персоналу)
} 18 аспірантів (054 Соціологія), 1 докторантка (054 Соціологія)

} 60,8 ставок закріплено за факультетом (6,63 - додаткових)
} 20,4 – загальний фонд, 40,4 – спеціальний фонду.

******
q Завдання за напрямом І Стратегії розвитку університету «Університетська 

наука»
q Завдання за напрямом ІІ Стратегії розвитку університету «Освітня 

діяльність»
q Завдання за напрямом ІІІ Стратегії розвитку університету «Каразінський

університет у глобальному науково-освітньому просторі»
q Завдання за напрямом ІV Стратегії розвитку університету «Інфраструктура 

Каразінського університетського життя»



Кількість студентів станом на 10.09.2021 р.
Показники Кількість Загальна 

кількість 
студентів 

Бюджет Контракт

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ
1-го курсу 68 142 210
2-го курсу 61 129 190
3-го курсу 64 66 130
4-го курсу 65 42 107

1-го курсу магістратури 15 20 35
2-го курсу магістратури 14 16 30

РАЗОМ: 287 415 702
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

1-го курсу 1 31 32
2-го курсу 39 39
3-го курсу 48 48
4-го курсу 7 34 41
5-го курсу 14 14

1-го курсу магістратури 27 27
2-го курсу магістратури 29 29

РАЗОМ: 8 222 230
Загальна кількість студентів по 

факультету 295 637 932



Результати вступної кампанії 2021 року –
313 нових студентів та 2 аспіранти 

Бакалавріат
• 251 студенти
із них: 
• 192 - на контрактну 

форму навчання
• 9 - на 2 курс

• Ліцензія – 340…

Магістратура 
• 62 студенти
із них:
• 47 на контрактну форму 

навчання

• Ліцензія – 190…

ліцензія 530
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Бакалаври Магістри Всього



Науково-дослідна
робота

}НДР
}Участь у реалізації наукових проєктів
}Організація і проведення на базі
факультету конференцій

}Організація і проведення школи
молодого соціолога та семінарів від
практиків

}Міжнародні академічні обміни
}Майстер-класи і лекції-дискусії



Реалізація наукових та 
освітніх проєктів

1. Фундаментальне дослідження «Адаптація соціально вразливих
категорій студентської молоді в контексті медіатизації українського
суспільства», за грантом МОНУ, 2019-2021 рр. (науковий
керівник: В.С. Бакіров).
2. Прикладне дослідження «Соціолого-математичне моделювання
ефективності управління соціально- епідемічними процесами для
забезпечення національної безпеки України», за грантом МОНУ,
2021-2022 рр. (науковий керівник: О.С.Мурадян).
3. Фундаментальне дослідження «Студент у сучасному
комунікативному просторі»; без фінансування, 2020-2022рр.
(Науковий керівник: В.С. Бакіров).
4. Фундаментальне дослідження «Актуальні напрями
менеджменту соціальних служб»; без фінансування, 2021-2023рр.
(Науковий керівник: І. А. Євдокимова).



«Горизонт 2020»
• Виконання проекту FUSILLI «Сприяння трансформації міської

системи харчування через впровадження інноваційних
лабораторій життя» (2020-2024)

• (проєкт фінансується за програмою досліджень та інновацій 
Європейського Союзу «Горизонт 2020» відповідно до грантової 

угоди № 101000717; H2020-CE-FNR-07-2020) 

• (керівник проєкту - Мурадян О.С., учасник від кафедри
прикладної соціології та соціальних комунікацій – Хижняк О.В.,
учасники від кафедри політичної соціології – Литовченко А.Д.,
Нікулін В.С., Бойко Д.М., Яшкіна Д.Д., Запорожченко Р.О.;
учасники від кафедри соціології управління та соціальної роботи
– Горбунова-Рубан С.О., Євдокимова І.А., Бойко В.О., учасники
від кафедри соціології – Філіппова О.А., Дейнеко О.О.).



• Освітній проєкт Розробка програми «Діалог і відмінності». Співпраця з Університетом Мейсон, США
2019-2020. У межах даного проєкту 1) розробилися та впроваджуються у навчальну практику нові освітні
програми для студентів соціологічного факультету; 2) проведення серії зустріч-діалогів із студентами та
старшокласниками з тем «Конфлікт, розмаїття, діалог» (Керівник від факультету: Філіпова О.А.).

• Creative Spark «Making Good» (Зроби добре). Грант Британської ради. Програма підтримки розвитку
знань із соціального підприємництва, креативного творення текстів та консультування студентів зі
створення власних соціальних бізнес-проектів. (2018-2021 рр.) (Керівник від факультету: Солдатенко
І.А.). Завершено третю хвилю проєкту.

• Дослідницький проєкт «Акомодація регіонального розмаїття в Україні». Співпраця з Університетом
Осло-Мет, Норвегія, 2019-2022 рр. (Керівники від факультету: Мурадян О.С., Філіпова О.А.).

• «Українські міста на лінії геополітичного розлому: міська ідентичність, геополітика та
міська політика», співпраця з Університетом Осло, Норвегія, 2020-2021 рр. (Співкоординатор
дослідження: Мусієздов О.О.).

• «Розробка антикорупційних стратегій та плану дій для місцевих органів управління Луганської та
Донецької області», ПРООН, Creative Spark, Британська Рада, 2020р . (Солдатенко І.О. )

• Проєкт USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE)». 2020.
(Хижняк Л.М. )

• «Старшокласник-2021» (за підтримки Департаменту освіти та науки Харківської міської ради). Науковий
керівник –проф. Сокурянська Л. Г.

• «Навчання для адміністраторів вищої освіти (THEA) Україна» у 2020-2021. Організовано
Університетом прикладних наук Мюнстера та ДААД (Німеччина) - 2020-2021. (Хижняк О.В. )

• «Культурні артефакти та приналежність: порівняльний аналіз прикладів переселенців - молодих
людей та сімей біженців в Україні та Білорусі» (спільно з Оксфордським університетом, 2020-
теперішній час) AHRC grant AH/V011324/1 (Кізілов О.І.)

• Проєкт АЦ «Обсерваторія демократії» «Просування демократичного голосування в Східній Україні»»,
що реалізується за фінансової підтримки Національного фонду на підтримку демократії (NED), 2020 р.
(Фоломеєв М.А.).

• Загальноукраїнське дослідження студентів (проект реалізується спільно з Центром інноваційного 
розвитку вищої освіти НАПН України) (грудень 2020- жовтень 2021) (Кізілов О.І.).



Роботи, що виконувалися за договорами, 
грантами, замовленнями з українськими

замовниками
• «Постмілітарний транзит ідентичності ветеранів АТО/ООС» (2020-2022 рр., за

рахунок видатків загального фонду державного бюджету,Сокурянська Л.Г. - керівник
проєкту).

• «Сучасна харківська сім’я у вимірі соціології» на замовлення Департаменту сім’ї
молоді та спорту Харківської міської ради, 2020. Науковий керівник – проф.
Сокурянська Л.Г.

• Організовано та проведено курси підвищення кваліфікації співробітників
центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг),
геріатричних пансіонатів у Харківській області за спеціальністю 231 –
Соціальна робота на базі Інституту післядипломної освіти та заочного
(дистанційного) навчання Університету (професор Сичова В.В., доцент Вакуленко
С.М.). Орієнтовна залучена сума – 70 000 грн.

• Дослідження ІТ-сфери для «Kharkiv Research IT 2021» (договір №16-21 від 27
травня 2021 року, період реалізації 27.05.2021 – 15.07.2021 рр.). Ціна Договору - 48
000 грн. (проведно кафедрою політичної соціології: Литовченко А.Д., Яшкіна Д.Д.,
Запорожченко Р.О.)

• Дослідження учнів 10-11 класів середніх шкіл Харківської області щодо
навчання протягом карантину (проект реалізовано спільно з Департаментом науки
і освіти Харківської обласної державної адміністрації) (керівник від факультету –
Кізілов О.І.)



Наукові конференції, 
семінари, школи

• ХV Міжнародна науково-практична конференція «Якубинська наукова
сесія» «Соціологія і освіта: сучасні виклики» (7 квітня 2021 р.)

• Школа молодого соціолога «Нові протоколи соціологічних досліджень:
онлайн як спокуса та загроза» (17 травня – 21 травня 2021 року)

• Соціологія у (пост)сучасності (XVIII та XIX), листопад 2020 року, березень
2021 р.

• Підготовка до IV Конгресу САУ… 

Співробітники факультету за цей навчальний рік 
виступили із доповідями майже у 100 конференціях

• 117 статей, 71 – фахова, 
• 12 розділів монографій, 
• 10 публікацій – SCOPUS/Web of Science



Наукові конференції, семінари, школиКафедра медіакомунікацій: організовано 16 міських заходів, що проводилися кафедрою як
опорною у публічному просторі Харкова та інших міст, серед яких: серія науково-методичних
семінарів MEDIATALK (4 зустрічей із викладачами кафедри медіакомунікацій, представлених у
форматі лекції-діалогу) у просторі медаіхабу PROMODO HUB; відкриття XI Міжнародної трієнале
екоплаката 4th Block; науково-методичний семінар «Лайфлогінг: за і проти» в медіапросторі
«Kultura Zvuka»; презентація книги старшої викладачки катедри медіакомунікацій Тетяни Поставної
«Чи вмієш ти дивитися на вишню?» та ін.

Протягом 2020-2021 н.р. на кафедрі прикладної соціології та соціальних комунікацій був
реалізований проєкт «Творчі майстерні»:
- 16 майстер-класів за темою «Основи тележурналістики» від головного редактора харківського
телеканалу Р1 Катерини Махової.
- 8 майстер-класів від журналіста, телеведучого, дослідник історії Харкова Філіппа Диканя.
- 10 майстер-класів за темою від керівника брендингового агентства Boomerang, бізнес-тренера

в школі ефективного маркетингу, радника Офісу реформ Харкова Дмитра Грицького.
- Майстер-класи за темою «Сторітеллінг» від Максима Розенфельда.
- Майстер-класи Віти Дубовик, журналістки, керівниці Прес-служби Харківської обласної

прокуратури (до 2019 року). Тема «Основні функції фахівців із медіарилейшнз. Побудова прес-
служби» та ін.

- Майстер-клас Маргарити Поденежноі, фахівця Прес-служби Центру зв’язків з громадськістю
Університету. Тема «Алгоритми побудови медіамоніторингу».

- Майстер-клас Марини Шевченко, начальниці відділу з роботи зі ЗМІ Харківобленерго. Тема
«Організація системи взаємин із медіа».

- Майстер-клас (Вебінар) на тему «Академічна доброчесність як базова професійна
компетентність сучасного дослідника». Організатор: Фоломєєв М.А.

Кафедра політичної соціології: жовтень 2020 – квітень 2021 р. організована та проведена
«Соціологічна майстерня старшокласника», до проведення якої були залучені і студенти СНО.



Участь студентів факультету у 
Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах

студентських наукових робіт
• Всеукраїнський конкурс наукових робіт з соціології:

• Дипломом І ступеня нагороджено: СОПІЛЬНЯКА Д. (група СПМ-48) з темою: «Багатодітні
сім'ї: від нормальності до девіантності». Науковий керівник: Сокурянська Л.Г. Дипломами ІІ
ступеня нагороджено: СЕМІРНЕНКО К. (група ССК-45) та КОМАРОВСЬКУ В. (група СПМ-
34) з темою: «Субкультура футбольних фанатів в контексті соціально-політичних змін в
Україні (2014-2020 роки)». Науковий керівник: Литовченко А.Д. (квітень 2021 р.)

• Всеукраїнський конкурс наукових робіт з соціальної роботи:

• Студентки групи СР-35 Потапенко М. («Креативність та творчість ідей») та Пузирьова О.
(«Інноваційні практики соціальної роботи») (наукові керівники – Сорока Ю.Г., Вакуленко С.М.
(квітень 2021 р.)

• Регіональні конкурси:
• XV Харківського регіонального конкурсу студентських робіт з природничих, технічних та 

гуманітарних наук (напрям «гуманітрані науки»): Диплом ІІ ступеня - студентка групи СПМ-
24 Бєляєва В.; Диплом ІІІ ступеня - студентка групи СПМ-34 Селєвьорстова Ю. 
(червень 2021).

• ХV Регіональний науковий конкурс молодих вчених «Гендерна політика очима української
молоді»: Коростильова Г. (студентка групи ССК-32) «Гендерна оцінка впливу COVID-19 на
діяльність медичного персоналу Чугуївської центральної лікарні імені М. І. Кононенка» -
переможниця (1-е місце) (квітень 2021).



Підготовка наукових кадрів 
Успішний захист дисертацій на факультеті:

• докторська дисертація: Міхно Н.К. (15.09.2020 р.).
• кандидатські дисертації: Бавикіна В.М. (20.10.2020 р.), 

Проценко О.О. (27.04.2021 р.)
• Підготовка аспірантів. За результатами вступних

випробувань на перший курс зараховано 2 особи за 
спеціальністю 054 Соціологія. 

• 17.10.2020 року на своєму засіданні Національне
агентство із забезпечення якості вищої освіти
оголосило про взірцеву акредитацію освітньо-
наукової програми «Соціологія» 

• (Гарант ОНП – Бакіров В.С.)



Міжнародні академічні обміни та навчання 
студентів, спільні публікації

} Можливостями програми Еразмус Мундус , основною
метою якої є активізація міжнародного співробітництва та
підвищення мобільності серед студентів, викладачів,
наукових працівників вищих навчальних закладів,
скористалися 4 студенти факультету.

} В 2021 році студентка другого (магістерського) рівня вищої
освіти ОПП «Соціальний менеджмент» Божко Світлана
виграла конкурс для участі в програмі академічної
мобільності за програмою Еразмус+ для навчання в
університеті Мессіни (Італія).

} Студенти під керівництвом викладачів та в співаторстві з 
ними зробили 29 наукових публікацій



Стан науково-методичного забезпечення
навчального процесу

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

дискусій: 74
} Кількість проведених науково-методичних та

аспірантських семінарів: 24

} Публікації за 2020-2021 н.р. – показники зросли:
} навчально-методична література – 16

• 117 статей, 71 – фахова, 12 розділів монографій, 
• 10 публікацій – SCOPUS/Web of Science

• Оновлення всіх курсів у Google-class та LMS Moodle



Протягом звітного періоду на кафедрі соціології управління та соціальної роботи 
було підготовлено та/ або оновлено 18 дистанційних курсів з використанням 

платформи LMS Moodle:
• Тренінг «Організаційний розвиток» (доцент Бутиліна О.В.)
• Кадрова безпека (доцент Бутиліна О.В.)
• Менеджмент в освіті, охороні здоров’я та соціальному обслуговуванні (доцент Бутиліна О.В.)
• Соціологія організацій та соціальний менеджмент (доцент Бутиліна О.В.)
• Технології управління персоналом та кадрова безпека (ч.2 кадрова безпека) (доцент Бутиліна О.В.)
• Основи маркетингу (доцент Вакуленко С.М.)
• Соціальна політика (доцент Євдокимова І.А.)
• Конфліктологія (професор Сичова В.В.)
• Менеджмент соціальної роботи (доцент Бутиліна О.В.)
• Менеджмент соціальної сфери (доцент Бутиліна О.В.)
• Соціологія девіантної поведінки (доцент Бутиліна О.В.)
• Соціологічне забезпечення роботи з персоналом (доцент Бутиліна О.В.)
• Соціологія ринків (доцент Вакуленко С.М.)
• Соціальне проектування та фандрайзинг (доцент Євдокимова І.А.)
• Стратегічне планування (доцент Євдокимова І.А.)
• Соціологія управління (доцент Бутиліна О.В., Плахова О.М.)
• Вступ до соціальної роботи (доцент Вакуленко С.М.)
• Система організації соціальних служб (доцент Садрицька С.В.)

• З них сертифіковано в 2020-21 навчальному році 3 курси:
• Соціальна політика (доцент Євдокимова І.А.)
• Конфліктологія (професор Сичова В.В.)
• Менеджмент соціальної сфери (доцент Бутиліна О.В.)

• В 2020-21 навчальному році подано документи на сертифікацію 5 
курсів:

• Соціологія організацій та соціальний менеджмент" (Бутиліна О. В., Плахова О.М.).
• Менеджмент соціальної роботи (доцент Бутиліна О.В.)
• Основи маркетингу (доцент Вакуленко С. М.)
• Соціологія ринків (доцент Вакуленко С. М.)
• Соціальне проєктування та фандрайзинг (доцент Євдокимова І. А.)



В 2020/2021 році кафедра соціології управління та соціальної
роботи підготувала та поширила 10-й та 11-й випуски збірника
«Socioпростір: міждисциплінарний збірник наукових праць з
соціології та соціальної роботи (відповідальні – Горбунова-
Рубан С.О., Євдокимова І.А., Вітковська І.М., Бойко В.О.).
Випуски були приведені у відповідності до фахових вимог в
межах діяльності щодо включення міждисциплінарного
збірника «Socioпростір» до Переліку наукових фахових видань
(категорії «Б») Міністерства освіти і науки України. Адреса
видання https://periodicals.karazin.ua/socioprostir

https://periodicals.karazin.ua/socioprostir


Матеріально-технічна база
Ø Повноцінне функціонування 5-ти факультетських

мультимедійних аудиторій (№№302, 310, 314, 353,
350а).

Ø Мультимедійна система (ауд.201).

Ø Кожна кафедра має у користуванні мінімум один
мультимедійний проєктор та ноутбук.

Ø Організація роботи дистанційного навчання в умовах 
карантину.



Профорієнтаційна робота
qВикладачі факультету співпрацюють зі школами міста Харкова та

області, а також розповсюдили інформацію про факультет у школах

областей України (Майстерня старшокласника : викладчі факультету +

СНО; участь школярів у студентській конференції навесні).

qСтворено рекламний контент про всі спеціальності факультету, який з

лютого 2021 року розповсюджувався у мережі Інтернет (презентаційні

матеріали, оновлення відеоматеріалів освітньо-професійних програм

2021 року).

q Інформація про всі значні події факультету поширюється у соцмережах, а

також надсилається абітурієнтам, що були присутні на онлайн-Днях

відкритих дверей факультету.

qПостійно проводяться консультації для школярів та їх батьків щодо

вступу до факультету.



Програма розвитку 
соціологічного факультету 
на 2021/2022 навчальний 

рік



Навчально-методична 
робота

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

qПродовження роботи з розробки та проведення
сертифікації курсів дистанційного навчання (а також
впровадження їх елементів у викладанні на денному
відділенні).

qПродовження впровадження комплексу заходів щодо
запобігання академічної недоброчесності.

qАкредитація ОП «Соціальна робота».
qРозробка нових, у тому числі on-line, курсів та циклу

відеолекцій з актуальних проблем соціології, соціальної
роботи, соціальних та медіакомунікацій тощо (LIFELONG
LEARNING)



Наукова робота
qУчасть у конкурсах на фінансування наукових розробок.

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

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

qСприяння збільшенню кількості публікацій в іноземних
виданнях.

qРозширення міжнародних наукових зв`язків факультету.
qПредставлення наукових публікацій викладачів, студентів

факультету у Репозитарії Університету.
qПроведення IV Конгресу САУ, запланованих конференцій
qРозширення міжфакультетського співробітництва у

науковій та навчальній роботі.



Матеріально-технічна 
база

q2 мобільні аудіосистеми
qСистема кондиціювання повітря у ауд.310
qРозширення системи wi-fi (в т.ч. для проведення

майстер-класів, Zoom-конференцій та самостійних
занять студентів)

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



Виховна робота
q Сприяння розвитку студентського самоврядування
q Проведення заходів щодо адаптації студентів до

навчально-виховного процесу та їх професійної
самоефективності з залученням представників
органів студентського самоврядування

q Сприяння роботи кураторів (особливо в умовах
COVID-19)



Організаційна робота
qРозвиток навчально-наукового простору факультету з метою
підвищення ефективності фундаментальних та прикладних
досліджень, модернізації навчального процесу.

qСтворення умов для підвищення кваліфікації професорсько-
викладацького складу факультету. Вчасний захист
дисертацій на здобуття ступеню доктора філософії з
соціології.

qПроведення профорієнтаційної роботи серед
старшокласників.

qМоніторинг кар`єрного росту випускників факультету.
qОновлення сайту факультету. Продовження роботи з
популяризації факультету (ЗМІ, соціальні мережі та ін.).

qАктивізація роботи групи зі стратегічного планування
розвитку факультету

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



Завдання за напрямом І Стратегії розвитку університету 
«Університетська наука»

1 Здійснити модернізацію науково-технічної бази. Оновлення комп’ютерного
класу.

2 Створення творчих колективів для подання на
отримання університетських, українських та
міжнародних грантових проєктів.

Подання заявок на три
наукових проєкти.

3 За науковими напрямами створити банк
співробітників, які володіють англійською мовою,
мають англомовні публікації і досвід роботи в
українських і міжнародних грантових проєктах.

Англомовна інформаційна
сторінка на сайті
факультету.

4 Визначити перелік заходів, що можуть бути
проведені із залученням грантових коштів,
спонсорської підтримки в партнерстві з
професійними міжнародними організаціями з
запрошенням іноземних учасників (конференції,
форуми, конгреси).

Проведення літньої
міжнародної школи, двох
міжнародних семінарів.

5 Сформувати групу підвищення рівня знань
іноземних мов для співробітників.

Закінчити курси з іноземної
мови у Центрі мовної
сертифікації Університету
10 викладачам.



Завдання за напрямом ІІ Стратегії розвитку університету «Освітня 
діяльність»

1 Збереження кількості абітурієнтів, які вступили на
навчання за рахунок юридичних та фізичних осіб
на бакалаврські та магістерські програми
підготовки на факультет.

Подальший розвиток успішних практик
профорієнтаційної роботи.

Створення інфографічного та рекламного
промовідео нових спеціальностей, а також
медіапрезентації про факультет (українською та
англійською мовами).

2 Корегування змісту компонентів освітньо-
професійних програм та їх логічну послідовність
для максимально продуктивної реалізації.

Оновлення робочих планів освітньо-
професійних програм.

3 Контроль в питаннях підвищення якості освітнього
процесу.

Проведення пілотного дослідження серед
студентів 1, 4 та 5 курсів.

4 Формування програми взаємодії з випускниками. Створення аналітичної групи.

Регулярне оновлення окремих сторінок «Кращі
випускники» на сайті факультету.

5 Забезпечення доступу студентів денної та заочної
форм навчання до якісних електронних освітніх
ресурсів.

Забезпечення індивідуальних освітніх траєкторій
навчання якісними електронними ресурсами
(дистанційними курсами) – 20%. Сертифікація 4
курсів.

6 Підвищення рівня володіння англійською мовою
серед викладацького складу, науковців,
адміністрації та студентів факультету; збільшення
кількості співробітників, що мають сертифікати B2,
С1 для пожвавлення міжнародного
співробітництва та публікацій у закордонних
виданнях.

Наявність мінімум 10% співробітників із
сертифікатами B2 (або підтвердження знання
іноземної мови на високому рівні стажуваннями
та публікаціями) .



Завдання за напрямом ІІІ Стратегії розвитку університету «Каразінський
університет у глобальному науково-освітньому просторі»

1 Ефективно функціонуюче веб-
представництво факультету.

Тримовний розділ сайту факультету про
міжнародну діяльність; присутність у
соціальних мережах; база даних партнерів
факультету.

2 Створення системи ефективної
взаємодії з випускниками, які

працюють в іноземних установах
та випускниками-іноземцями.

Створення бази випускників факультету, які
працюють або продовжують навчання за
кордоном (вихідців з України та інших
держав).

3 Стимулювання участі

викладачів і науковців всіх кафедр
у міжнародних проєктах та
грантових програмах.

Підвищення кваліфікації щодо грантової
роботи. Написання та подання 2 спільних
заявок. Залучення представників кафедр
до реалізації існуючих наукових тем та
проєктів.

4 Залучення іноземних громадян до
навчання на факультеті.

Розробка та реклама освітньої програми
для іноземців.



Завдання за напрямом ІV Стратегії розвитку університету 
«Інфраструктура Каразінського університетського життя»

1 Популяризація фізичної культури та спорту
серед студентів та викладачів факультету.

Проведення двох турнірів
(з настільного тенісу та
міні-футболу).

2 Комфортні умови роботи, навчання, дозвілля та
мешкання.

Придбання кондиціонеру
у ауд.310,
реставраційний ремонт у
деканаті та ауд.310.
Заміна вікон у ауд.358 (2
вікна), 359а (2 вікна), 363.

Зміна дверей в ауд.348,
351, 352.

Завдання за напрямом V Стратегії розвитку університету 
«Університетський менеджмент»

1 Вжиття заходів, спрямованих на формування та
розвиток

корпоративної культури факультету.

Моніторинг соціально-
психологічної атмосфери
в колективі. Зберігання
корпоративних традицій.



• Соціологічний факультет Каразінського університету
очолив список освітніх закладів, які надають
найкращу освіту у галузі "Соціальні науки" за думкою
експертів Forbes Ukraine



}Дякую за увагу!

}Дякую за вашу роботу!


