
Додаток 9 

Форма № Н-2.03 
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

 

 

Факультет соціологічний 

 

Кафедра соціології управління та соціальної роботи 

 

 

 

 

           «ЗАТВЕРДЖУЮ» 

 

В. о. завідувача кафедри 

 

_______________________ 

«31» серпня 2021 р. 

 
 

 

ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ 

соціології управління та соціальної роботи 

 

 

 

на 2021 / 2022 навчальний рік 

 

Обговорено і ухвалено на засіданні кафедри 

протокол № 11 від 27 серпня 2021 р. 

 



 

2 

1. Методична робота 

Завдання на навчальний рік: 

– розмістити навчально-методичні комплекси всіх дисциплін кафедри на веб-сайті 

кафедри; 

– продовжити впровадження новітніх інформаційних технологій в навчальний процес, 

забезпечити кожну навчальну дисципліну кафедри інформаційним супроводом в 

системі Google-class/ LMS Moodle; 

– забезпечити оновлення освітньо-професійних програм та навчальних планів кафедри 

на 2022/2023 навчальний рік з урахуванням потреб ринку праці та головних 

стейкхолдерів; 

– підготувати та подати документи для проходження акредитації освітньо-професійної 

програми «Соціальна робота» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

 

Види роботи, заходи Підсумковий результат Виконавець Відмітка про 

виконання 

1. Скласти графік 

проведення консультацій 

з навчальних дисциплін 

кафедри. 

 

Графік консультацій з 

навчальних дисциплін 

кафедри. 

 

Вересень 2021 р. 

Лютий 2022 р. 

Амельченко Т. В. 

 

 

2. Скласти план проведення 

відкритих лекцій. 

План проведення 

відкритих лекцій  

 

Вересень 2021 р. 

Лютий 2022 р. 

Амельченко Т. В. 

 

 

3. Розмістити ОПП 

«Соціальна робота» 

(спеціальність 231 

«Соціальна робота») та 

ОПП «Соціальний 

менеджмент» 

(спеціальність 054 

«Соціологія»), відгуки на 

них. 

ОПП на веб-сайті 

кафедрі  

 

 

 

 

 

 

Вересень  2021 р. 

Бойко В. О. 

 

 

4. Розмістити навчально-

методичні комплекси з 

дисциплін кафедри на 

веб-сайті кафедри. 

НМКД на веб-сайті 

кафедрі  

 

Вересень-жовтень 2021 

р. 

Бойко В. О. 

 

 

5. Оновити та розмістити на 

веб-сайті кафедри 

профайли науково-

педагогічних працівників.  

Профайли науково-

педагогічних 

працівників на сайті 

кафедри.  

Вересень 2021 р. 

Бойко В. О. 

 

 

 

6. Обговорити та затвердити 

теми курсових робіт, 

склад комісій, дати та  

час проведення захисту. 

Затверджені теми 

курсових робіт, склад 

комісій з їх захисту, 

дати та час проведення. 

 

Жовтень 2021 р. 

Березень 2022 р. 

Викладачі. 
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7. Обговорити та затвердити 

теми кваліфікаційних 

робіт студентам груп СМ-

52, ЗСМ-62 та 

призначити наукових 

керівників. 

Затверджені теми 

магістерських робіт та 

керівники. 

 

 

 

Жовтень 2021р. 

Викладачі. 

 

 

 

8. Підготувати завдання для 

підсумкового контролю 

знань студентів з 

дисциплін кафедри. 

Затверджені завдання 

для підсумкового 

контролю знань 

студентів. 

Жовтень 2021 р. 

Березень 2022 р. 

Викладачі,  

Амельченко Т. В. 

 

 

9. Провести попередній 

захист кваліфікаційних 

робіт студентів груп СМ-

62 та СТ-62 та 

рекомендувати їх для 

перевірки на наявність 

запозичень. 

Висновок кафедри 

щодо готовності 

кваліфікаційних робіт 

на перевірку в 

антиплагіатній 

інтернет-системі. 

 

Листопад 2021 р. 

Викладачі. 

 

 

10. Провести попередній 

захист кваліфікаційних 

робіт студентів груп СМ-

62 та СТ-62. 

Висновок кафедри 

щодо рекомендації 

кваліфікаційних робіт 

до захисту. 

Грудень 2021 р. 

Викладачі. 

 

 

11. Оновити засоби 

діагностики для І туру 

Всеукраїнської олімпіади 

з соціальної роботи. 

Оновлені засоби 

діагностики  

 

Грудень 2021 р. 

Плахова О.М.  

Атестаційні екзамени 

12. Оновити програму та 

екзаменаційні білети до 

атестаційного екзамену з 

дисципліни «Теорія та 

історія соціальної 

роботи» для студентів 

першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти 

спеціальності 231 

«Соціальна робота» 

денної форми навчання. 

Затверджена програма 

та екзаменаційні білети 

 

 

 

 

 

 

 

 

Січень 2022 р. 

Євдокимова І. А., 

Плахова О. М., 

Вакуленко С.М. 

 

 

13. Оновити програму та 

екзаменаційні білети до 

атестаційного екзамену з 

дисципліни «Методи 

соціальної роботи» для 

студентів першого 

(бакалаврського) рівня 

вищої освіти 

спеціальності 231 

«Соціальна робота» 

Затверджена програма 

та екзаменаційні білети 

 

 

 

 

 

 

 

Січень 2022 р. 

Євдокимова І. А., 

Плахова О. М., 

Вакуленко С.М., 

Садрицька С.В., 
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денної форми навчання. 

 

14. Оновити програму та 

екзаменаційні білети до 

вступного фахового 

екзамену для здобуття 

ступеня бакалавра на 

основі освітньо-

кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста, 

освітнього ступеня 

молодшого бакалавра, 

друга вища або 

паралельна освіта за 

спеціальністю 231 

«Соціальна робота» для 

денної форми навчання. 

Затверджена програма 

та екзаменаційні білети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Січень 2022 р. 

Євдокимова І.А.,  

 

 

 

 

 

 

15. Розмістити на веб-сайті 

кафедри та факультету 

затверджені програми 

атестаційних екзаменів з 

дисциплін «Теорія та 

історія соціальної 

роботи», «Методи 

соціальної роботи». 

Розміщені програми 

атестаційних екзаменів 

з дисциплін «Теорія та 

історія соціальної 

роботи», «Методи 

соціальної роботи» на 

веб-сайті факультету та 

кафедри. 

Квітень 2022 р. 

Бойко В. О.  

Практики 

1. Обговорити графік 

проведення виробничої 

практики за ОПП 

«Соціальна робота» 

(спеціальність 231 

«Соціальна робота»). 

Інформація до уваги 

 

 

 

 

Жовтень 2021 р. 

Вітковська І. М. 

 

 

2. Обговорити графік 

проведення 

переддипломної практики 

за ОПП «Соціальний 

менеджмент» 

(спеціальність 054 

«Соціологія»). 

Інформація до уваги 

 

 

 

 

 

Жовтень 2021 р. 

Євдокимова І.А.  

3. Обговорити результати 

переддипломної практики 

за ОПП «Соціальний 

менеджмент» 

(спеціальність 054 

«Соціологія»). 

Інформація до уваги 

 

 

 

 

Листопад 2021 р. 

Євдокимова І.А.  

4. Обговорити результати 

виробничої практики за 

ОПП «Соціальна робота» 

(спеціальність 231 

«Соціальна робота»). 

 

Інформація до уваги 

 

 

 

Грудень 2021 р. 

 

Вітковська І.М., 

Горбунова-Рубан 

С. О.  
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5. Обговорити графік 

проведення педагогічної 

практики за ОПП 

«Соціальний 

менеджмент» 

(спеціальність 054 

«Соціологія»). 

Інформація до уваги 

 

 

 

 

 

Січень-лютий 2022 р. 

Яковенко Т. В.   

6. Обговорити результати 

педагогічної практики за 

ОПП «Соціальний 

менеджмент» 

(спеціальність 054 

«Соціологія»). 

Інформація до уваги 

 

 

 

 

Березень 2022 р. 

Яковенко Т. В.  

7. Обговорити графік 

проведення навчальної 

практики за ОПП 

«Соціальна робота» 

(спеціальність 231 

«Соціальна робота»). 

Інформація до уваги 

 

 

 

Березень-квітень 2021 

р. 

Садрицька С. В.  

8. Обговорити результати 

навчальної практики за 

ОПП «Соціальна робота» 

(спеціальність 231 

«Соціальна робота»). 

Інформація до уваги 

 

 

 

Квітень-травень 2021 р. 

Садрицька С.В.  

9. Обговорити результати 

семестрового контролю 

знань студентів. 

Інформація до уваги 

Лютий  2022 р. 

Червень 2022 р. 

Викладачі-

куратори груп. 

 

10. Скласти анотації та 

обговорити 

міжфакультетські 

дисципліни за вибором 

студентів на 2022-2023 

н.р. від викладачів 

кафедри. 

Перелік та анотації 

міжфакультетських 

дисциплін за вибором 

студентів на 2022-2022 

н. р. від викладачів 

кафедри. 

Березень 2022 р. 

Викладачі.  

11. Здійснити 

взаємовідвідування 

занять. 

Записи в журналі 

 

Протягом року 

Викладачі.  

12. Розробити/оновити та 

обговорити робочі 

програми навчальних 

дисциплін кафедри на 

2022-2023 н.р. 

Затверджені програми 

навчальних дисциплін 

кафедри 

 

Червень 2022 р. 

Викладачі. 

 

 

 

Освітньо-професійні програми кафедри 

1. Обговорити освітньо-

професійну програму та 

навчальний план підготовки 

студентів другого 

(магістерського) рівня вищої 

освіти спеціальності 054 

«Соціологія» освітньо-

професійної програми 

«Соціальний менеджмент» з 

Перелік пропозицій. 

 

 

 

 

 

 

Грудень 2021 - січень 

2022 р. 

Голіков О.С., 

Євдокимова І.А. 
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потенційними 

роботодавцями. 

2. Обговорити освітньо-

професійну програму та 

навчальний план підготовки 

студентів першого 

(бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності 231 

«Соціальна робота» освітньо-

професійної програми 

«Соціальна робота» з 

потенційними 

роботодавцями. 

Перелік пропозицій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грудень 2021 - січень 

2022 р. 

Сорока Ю.Г, 

Євдокимова І.А. 
 

3. Обговорити освітньо-

професійну програму та 

навчальний план підготовки 

студентів другого 

(магістерського) рівня вищої 

освіти спеціальності 054 

«Соціологія» освітньо-

професійної програми 

«Соціальний менеджмент» зі 

студентами.  

Перелік пропозицій. 

 

 

 

 

 

 

Грудень 2021 - січень 

2022 р. 

Голіков О.С., 

Євдокимова І.А. 

 

 

 

4. Обговорити освітньо-

професійну програму та 

навчальний план підготовки 

студентів першого 

(бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності 231 

«Соціальна робота» освітньо-

професійної програми 

«Соціальна робота» зі 

студентами.  

Перелік пропозицій. 

 

 

 

 

 

 

 

Грудень 2021 - січень 

2022 р. 

Сорока Ю.Г, 

Євдокимова І.А. 

 

 

5. Обговорити освітньо-

професійну програму та 

навчальний план підготовки 

студентів другого 

(магістерського) рівня вищої 

освіти спеціальності 054 

«Соціологія» освітньо-

професійної програми 

«Соціальний менеджмент» з 

викладачами. 

Перелік пропозицій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Січень 2022 р. 

Голіков О.С., 

Євдокимова І.А. 

 

 

6. Обговорити освітньо-

професійну програму та 

навчальний план підготовки 

студентів першого 

(бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності 231 

«Соціальна робота» освітньо-

професійної програми 

«Соціальна робота» з 

Перелік пропозицій. 

 

 

 

 

 

 

 

Січень 2022 р. 

Сорока Ю.Г., 

Євдокимова І. А. 
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викладачами. 

7. Оновити освітньо-

професійну програму 

«Соціальний менеджмент» 

підготовки студентів другого 

(магістерського) рівня вищої 

освіти спеціальності 054 

«Соціологія». 

Оновлена ОПП 

«Соціальний 

менеджмент» 

Голіков О.С., 

Євдокимова І.А. 

 

 

8. Оновити освітньо-

професійну програму 

«Соціальна робота» 

підготовки студентів 

першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти 

спеціальності 231 «Соціальна 

робота». 

Оновлена ОПП 

«Соціальна робота»  

 

 

 

 

Лютий 2022 р. 

Сорока Ю.Г., 

Євдокимова І. А. 

 

  

 

9. Розмістити проєкти 

оновлених ОПП «Соціальна 

робота» та «Соціальний 

менеджмент» на веб-сайті 

кафедри 

(університету/факультет) для 

обговорення 

Проекти оновлених 

ОПП «Соціальна 

робота» та «Соціальний 

менеджмент» на веб-

сайті кафедри, 

факультету, 

університету 

Березень 2022 р. 

Бойко В. О.  

10. Скласти навчальний та 

робочі навчальні плани за 

освітньо-професійною 

програмою «Соціальний 

менеджмент» підготовки 

студентів другого 

(магістерського) рівня вищої 

освіти спеціальності 054 

«Соціологія». 

Навчальний план та 

робочі навчальні плани 

за ОПП «Соціальний 

менеджмент» 

 

 

 

Березень 2022 р.  

Євдокимова І.А., 

Бутиліна О.В. 

(навчальний 

план), 

Вітковська І.М. 

(робочі плани). 

 

11. Скласти навчальний та 

робочі навчальні плани за 

освітньо-професійною 

програмою «Соціальна 

робота» підготовки студентів 

першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти 

спеціальності 231 «Соціальна 

робота». 

Навчальний план та 

робочі навчальні плани 

за ОПП «Соціальна 

робота». 

 

 

 

 

Березень 2022 р. 

Євдокимова І.А., 

Бутиліна О.В. 

(навчальний 

план), 

Вітковська І.М. 

(робочі плани). 

 

 

12. Розмістити затверджені ОПП 

«Соціальна робота» та 

«Соціальний менеджмент», 

навчальні плани та робочі 

навчальні плани на веб-сайті 

кафедри 

(університету/факультет) для 

обговорення. 

Оновлені ОПП 

«Соціальна робота» та 

«Соціальний 

менеджмент», 

навчальні та робочі 

навчальні плани на веб-

сайті кафедри 

(факультету, 

університету) 

Квітень-травень 2022 р. 

Бойко В. О.  
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13. Провести моніторинг якості 

освіти за ОПП «Соціальний 

менеджмент» для студентів 

другого (магістерського) 

рівня вищої освіти 

спеціальності 054 

«Соціологія». 

Звіт за результатами 

моніторингу. 

 

 

 

Грудень 2021 р. 

Травень 2022 р. 

Голіков О.С.,  

Євдокимова І.А., 

Бойко В. О. 

 

14. Провести моніторинг якості 

освіти за ОПП «Соціальна 

робота» для студентів 

першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти 

спеціальності 231 «Соціальна 

робота». 

Звіт за результатами 

моніторингу. 

 

 

 

Грудень 2021 р. 

Травень 2022 р. 

Сорока Ю.Г., 

Євдокимова І.А., 

Бойко В. О. 

 

15. Підготувати справу для 

проходження акредитації 

ОПП «Соціальна робота» за 

спеціальністю 231 

«Соціальна робота» першого 

(бакалаврського) рівня вищої 

навчальні освіти). 

Акредитаційна справа 

 

 

 

Вересень - листопад 

2021 р. 

Сорока Ю.Г., 

Євдокимова І.А., 

Бутиліна О.В., 

Вітковська І.М. 

 

Навчальні видання кафедри 

16. Забезпечити одержання 

грифу та передання до друку 

розроблених в 2020-21 н. р. 

навчально-методичних 

видань для вищої школи: 

«Соціальний аудит», 

«Чинники успішного 

працевлаштування за 

фахом», «Конфліктологія». 

Надруковані /передані 

до видавництва ХНУ 

навчально-методичні 

видання для вищої 

школи 

 

 

 

Грудень 2021 р. 

 

Євдокимова І.А., 

Вітковська І.М., 

Садрицька С.В., 

Сичова В.В. 

 

 

 

17. Підготувати методичні 

рекомендації щодо 

проходження навчальної 

практики для студентів 

першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти 

спеціальності 231«Соціальна 

робота» освітньо-

професійної програми 

«Соціальна робота». 

Макет  

 

 

 

 

 

 

 

 

Червень 2022 р. 

Садрицька С. В.   

18. Підготувати методичні 

рекомендації для самостійної 

роботи студентів першого 

(бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності 

231«Соціальна робота» 

освітньо-професійної 

програми «Соціальна 

робота» з навчальної 

дисципліни «Методи й 

Макет  

 

 

 

 

 

 

 

 

Червень 2022 р. 

Плахова О. М.   
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технології соціальної 

роботи». 

19. Обговорити план видань 

навчально-методичної 

літератури кафедри на 2022-

2023 н. р. 

Проєкт плану видань 

навчально-методичної 

літератури кафедри на 

2022-2022 н.р. 

Червень 2022 р. 

Викладачі. 

 

 

 

Дистанційні курси 

20. Оновлення та доповнення 

навчальних, методичних, 

демонстраційних та тестових 

матеріалів дистанційних 

курсів кафедри  

Оновлені дистанційні 

курси 

 

 

Протягом року 

Викладачі   

21. Створення, змістовне і 

дидактичне наповнення  

дистанційного курсу 

«Девіантологія» в системі 

Moodle за спеціальністю 231 

«Соціальна робота» та його 

сертифікація. 

Розроблений 

дистанційний курс, 

подані на сертифікацію 

документи. 

 

 

Протягом року 

Бутиліна О. В.   

22. Подати документи на 

сертифікацію дистанційного 

курсу «Соціологічне 

забезпечення менеджменту 

персоналу». 

Подані  на 

сертифікацію 

документи. 

 

Протягом року 

Бутиліна О. В.  

23. Забезпечити апробацію 

розробленого в системі 

Moodle дистанційного курсу 

«Соціологія сім’ї» та 

«Соціологія сім’ї та молоді» 

(Частина 1) в системі Moodle 

за спеціальністю 231 та за 

спеціальністю 054 

«Соціологія» та їх 

сертифікація. 

Апробований курс. 

Подані на сертифікацію 

документи. 

 

Вакуленко С. М. 

Яковенко Т. В. 

 

24. Забезпечити апробацію 

розробленого в системі 

Moodle дистанційного курсу 

«Система організації 

соціальних служб» за 

спеціальністю 231 

«Соціальна робота» та його 

сертифікацію. 

Апробований курс. 

Подані  на 

сертифікацію 

документи. 

 

 

Протягом року 

Садрицька С.В.  

25. Розробити програму та 

забезпечити проведення 

курсів підвищення 

кваліфікації для соціальних 

працівників у співпраці з 

Інститутом післядипломної 

освіти та заочного 

(дистанційного) навчання 

ХНУ імені В. Н. Каразіна та 

Програма курсів 

підвищення 

кваліфікації фахівців 

центрів соціальних 

служб та центрів 

надання соціальних 

послуг. Проведені 

заняття. 

 

Євдокимова І. А., 

Плахова О. М., 

Садрицька С. В. 
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Харківським обласним 

центром соціальних служб. 

Протягом року 

 

2. Наукова робота, інноваційна діяльність та підготовка докторів філософії 

(кандидатів наук), докторів наук 

Завдання на навчальний рік: 

– забезпечити підготовку викладачами кафедри по одній науковій публікації з 

соціології та соціальної роботи у фахових виданнях з соціології та соціальної роботи, 

у виданнях, що індексуються у міжнародних наукометричних базах тощо; 

– забезпечити участь викладачів кафедри у наукових конференціях, семінарах з 

соціології та соціальної роботи; 

– залучити студентів кафедри до наукової роботи; 

– забезпечити реалізацію наукової теми кафедри «Актуальні напрями менеджменту 

соціальних служб» та ін. 

 

Види роботи, заходи Підсумковий 

результат 

Виконавець Відмітка про 

виконання 

1. Підготувати  1  статтю з 

соціології для публікації 

у фахових та у виданнях, 

що індексуються у 

міжнародних 

наукометричних базах 

Опублікована 1 стаття 

у фаховому виданні. 

 

 

 

Протягом року. 

Викладачі.  

2. Підготувати  1 статтю з 

соціальної роботи для 

публікації у фахових та у 

виданнях, що 

індексуються/не 

індексуються  у 

міжнародних 

наукометричних базах 

Опублікована 1 

стаття. 

 

 

 

 

 

Протягом року. 

Викладачі.  

3. Взяти участь у науково-

практичній конференції з 

соціології.  

Виступ з доповіддю, 

публікація тез, 

сертифікат. 

 

Протягом року 

Викладачі.  

4. Взяти участь у науково-

практичній конференції з 

соціальної роботи.  

Виступ з доповіддю, 

публікація тез, 

сертифікат. 

 

Протягом року 

Викладачі.  

5. Забезпечити проведення 

секції 22 «Трансформації 

сім’ї як складова 

суспільних змін» у рамках 

IV-го Конгресу САУ 

«Трансформація 

соціальних інститутів в 

інформаційному 

суспільстві». 

Організація роботи 

секції  

 

 

 

 

 

 

Жовтень 2021р. 

 

 

Вакуленко С. М.   
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6. Забезпечити проведення 

секції 28 «Соціальна 

робота в інформаційному 

суспільстві» в рамках IV-

го Конгресу САУ 

«Трансформація 

соціальних інститутів в 

інформаційному 

суспільстві» 

Організація роботи 

секції  

 

 

 

 

Жовтень 2021 р. 

Євдокимова І. 

А.  

Бутиліна О. В. 

Плахова О. М., 

Бойко О.В.  

 

7. Забезпечити проведення 

секції Секція 31 

«Гендерна політика в 

системі публічного 

управління в умовах 

інформаційного 

суспільства» в рамках IV-

го Конгресу САУ 

«Трансформація 

соціальних інститутів в 

інформаційному 

суспільстві». 

Організація роботи 

секції  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жовтень 2021р. 

Сичова В. В.   

8. Забезпечити участь 

студентів та аспірантів 

кафедри в Міжнародній 

конференції студентів та 

аспірантів «Соціологія у 

(пост) сучасності». 

Виступ з доповіддю, 

публікація тез/статей, 

сертифікат. 

 

 

Березень 2022 р. 

Викладачі-

керівники 

магістерських 

робіт. 

 

9. Забезпечити підготовку 

та участь студентів 

кафедри в 1 та ІІ етапі 

Всеукраїнської 

студентської олімпіади з 

соціальної роботи. 

Підготовлені 

студенти, участь в ІІ 

етапі олімпіади. 

 

Березень - травень 

2022 р. 

Плахова О.М., 

Євдокимова І.А. 

 

 

10. Забезпечити підготовку 

та участь студентів 

кафедри в І та ІІ-му етапі 

Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт з 

соціальної роботи 

Підготовлені наукові 

роботи студентів, 

участь в ІІ-му етапі 

конкурсу. 

 

 

Квітень 2022 р. 

Яковенко Т.В., 

Садрицька С.В. 

Плахова О. М. 

 

 

 

11. Забезпечити участь 

кафедри в реалізації 

міжнародного проєкту за 

програмою Горизонт 

 

  

Здійснення 

запланованих 

проєктом заходів. 

Протягом року 

Горбунова-

Рубан С.О., 

Євдокимова 

І.А., викладачі 

 

 

12. Забезпечити реалізацію 

наукової теми кафедри 

«Актуальні напрями 

менеджменту соціальних 

служб». 

Здійснення 

запланованих за 

науковою темою 

заходів. 

Протягом року 

 

Бутиліна О.В., 

викладачі 
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13. Забезпечити підготовку 

монографії 

«Територіальні центри 

надання соціальних 

послуг у системі 

менеджменту соціальної 

роботи з людьми 

похилого віку» 

Підготовка 

монографії  

 

 

 

 

 

Протягом року 

Сичова В. В., 

викладачі 

 

 

3. Організаційна, навчально-виховна робота, розвиток матеріальної бази 

Завдання на навчальний рік: 

– посилити інтернаціоналізацію навчального процесу за рахунок участі в 

міжнародних освітніх програмах, проєктах, встановлення партнерських зав’язків; 

– посилити профорієнтаційну роботу серед студентів 4 курсу за спеціальністю 231 - 

«Соціальна робота» щодо вступу на магістерську освітньо-професійну програму 

«Соціальний менеджмент» за спеціальністю 054 – «Соціологія»; 

– забезпечити підготовку дванадцятого номеру міждисциплінарного збірника 

наукових праць з соціології та соціальної роботи «SOCIOПРОСТІР»; 

– забезпечити участь кафедри в навчально-виховних, організаційних, 

профорієнтаційних заходах факультету та університету; 

 

Види роботи, заходи Підсумковий 

результат 

Виконавець Відмітка про 

виконання 

1. Призначити кураторів груп. Затвердження 

кураторів груп. 

Серпень 2021 р. 

Євдокимова І.А.  

 

 

2. Розподіл педагогічного 

навантаження та 

функціональних обов’язків 

серед науково-педагогічних 

працівників кафедри на 

2021-2022 н.р. 

Затвердження 

індивідуальних планів 

роботи викладачів 

кафедри. 

 

Серпень  2021 р. 

Євдокимова І.А.  

3. Забезпечити участь 

студентів кафедри в 

міжнародних освітніх 

програмах. 

Участь студентів в 

міжнародних 

програмах. 

 

Протягом року 

Євдокимова І.А., 

куратори 

 

4. Подати пропозиції до плану 

закупівель ХНУ імені В.Н. 

Каразіна на 2022 рік. 

Пропозиція до плану 

закупівель  від 

кафедри. 

 

Грудень 2021 р. 

Євдокимова І.А., 

Амельченко Т.В. 

 

5. Організувати проведення І-

го етапу Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт із соціальної 

роботи. 

Проведення І-го етапу 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт з 

соціальної роботи 

Грудень 2021 р.-

січень  2022 р. 

Плахова О.М., 

Бойко В.О. 

 

 

6. Організувати проведення І-

го етапу студентської 

олімпіади з соціальної 

Проведення І-го етапу 

студентської 

олімпіади з соціальної 

Плахова О.М., 

Бойко В.О. 
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роботи серед студентів 

кафедри. 

роботи, відбір 

студентів для участі в 

ІІ-му етапі. 

Лютий 2021 р. 

7. Подовжити членство 

кафедри в Європейській 

асоціації шкіл соціальної 

роботи. 

Подовжене членство 

 

 

Лютий 2022 р. 

Євдокимова І.А.  

8. Звітування викладачів 

кафедри про виконання 

індивідуальних планів 

роботи за 2021-2022 

навчальний рік. 

Затвердження звітів.  

 

 

 

Червень 2022 р. 

Викладачі. 

 

 

9. Звітування науково-

педагогічних працівників 

щодо рейтингових 

показників за 2021-2022 н.р. 

Затвердження 

рейтингів викладачів 

кафедри за 2021-2022 

н. р. 

Червень 2022 р. 

Викладачі.  

10. Звітування про виконання 

плану роботи кафедри 

соціології управління та 

соціальної роботи за 2021-

2022 н. р. 

Затвердження звіту 

про роботу кафедри. 

 

 

Червень 2022 р. 

Євдокимова І.А. 

 

 

11. Звітування про визначення 

рейтингу кафедри соціології 

управління та соціальної 

роботи за 2021-2022 н. р. 

Затвердження 

рейтингу кафедри  

за 2021-2022 н. р. 

 

 

Червень 2022 р. 

Євдокимова І.А. 

 

 

12. Обговорення розподілу  

навчального навантаження 

викладачів кафедри на 2022-

2023 н. р. 

Інформація до уваги. 

 

 

Червень 2022 р. 

Євдокимова І.А.  

 

 

13. Забезпечити участь кафедри 

в роботі науково-методичної 

комісії факультету. 

Участь в засіданнях 

комісії, інформування 

про роботу. 

 

Протягом року 

Євдокимова І.А., 

Плахова О.М. 

 

 

14. Забезпечити участь кафедри 

в роботі вченої ради 

факультету. 

Участь засіданнях 

ради факультету, 

інформування про 

роботу. 

 

Протягом року. 

Євдокимова І.А. 

Бутиліна О.В. 

 

15. Забезпечити участь кафедри 

в конференції трудового 

колективу ХНУ. 

Участь у конференції,  

інформування про 

роботу. 

 

Протягом року. 

Євдокимова І.А. 

Бутиліна О.В. 

 

16. Забезпечити участь 

представника кафедри в 

роботі підкомісії 231 

Участь в засіданнях 

підкомісії, 

інформування про 

Вакуленко С.М.  
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«Соціальна робота» 

Науково-методичної комісії 

11 з охорони здоров’я та 

соціального забезпечення 

Сектору вищої освіти 

Науково-методичної ради 

Міністерства освіти і науки 

України (2019–2022 рр.). 

роботу. 

 

 

 

 

 

 

Протягом року. 

17. Забезпечити підтримку 

роботи веб-сайту кафедри, 

його наповнення новими 

інформаційними 

матеріалами про діяльність 

кафедри в 2021-2022 н. р., 

про спеціальність 

«Соціальна робота» та 

освітньо-професійну 

програму «Соціальний 

менеджмент»  

Нові інформаційні 

матеріали на веб-сайті 

кафедри. 

 

 

 

 

 

 

Протягом року. 

Бойко В.О., 

Євдокимова І.А., 

викладачі 

 

 

18. Забезпечити підтримку 

сторінки кафедри у мережі 

Facebook, її наповнення  

новими інформаційними 

матеріалами про діяльність 

кафедри в 2021-2022 н. р., 

про спеціальність 

«Соціальна робота» та 

освітньо-професійну 

програму «Соціальний 

менеджмент»  

Інформаційні 

матеріали на сторінці 

кафедри у мережі 

Facebook. 

 

 

 

 

 

 

Протягом року. 

Садрицька С.В., 

Сичова В.В. 

 

 

19. Підписати договори  про 

проведення практики 

студентів кафедри 

 

Підписані договір 

 

Протягом року. 

Садрицька С.В., 

Вітковська І.М. 

 

«SOCIOПРОСТІР», №12  

20. Забезпечити підготовку 

дванадцятого номеру 

електронного збірника 

«SOCIOПРОСТІР: 

міждисциплінарний збірник 

наукових праць з соціології 

та соціальної роботи» 

(оновити список розсилки, 

зміст оголошення, 

поширити оголошення)  

Список розсилки, 

оголошення 

 

 

 

 

 

 

 

Лютий  2022 р. 

Євдокимова І.А., 

Вітковська І. М. 

 

 

21. Забезпечити підготовку 

макету дванадцятого номеру 

електронного збірника 

«SOCIOПРОСТІР: 

міждисциплінарний збірник 

наукових праць з соціології 

та соціальної роботи» 

Затвердження статей 

та змісту випуску для 

публікації. 

 

 

 

 

Вітковська І. М., 

члени редколегії. 
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(здійснити перевірку на 

плагіат, організувати 

рецензування статей та 

затвердити зміст випуску) 

 

 

 

Квітень  2022 р. 

22. Підготувати макет 

дванадцятого  номеру 

міждисциплінарного 

електронного збірника 

наукових праць з соціології 

та соціальної роботи 

«SOCIOПРОСТІР для 

поширення через мережу 

Інтернет. 

Макет. Подання на 

затвердження у вченій 

раді факультету. 

 

 

 

 

 

Квітень 2022 р. 

Вітковська І. М., 

Євдокимова І.А. 

 

 

23. Розповсюдити дванадцятий  

номер міждисциплінарного 

електронного збірника 

наукових праць з соціології 

та соціальної роботи 

«SOCIOПРОСТІР» через 

мережу Інтернет. 

Розміщення на веб-

сайті періодики ХНУ 

імені В.Н. Каразіна. 

 

 

 

Травень 2022 р. 

Бойко В.О.  

 

4.Сприяння працевлаштуванню випускників і студентів 

Завдання на навчальний рік: 

– забезпечити систематичний збір інформації про випускників кафедри та їх 

працевлаштування; 

– забезпечити регулярне проведення зустрічей з потенційними роботодавцями та 

випускниками кафедри та факультету; 

– забезпечити участь в заходах факультету та університету, спрямованих на 

працевлаштування студентів та випускників. 

 

Види роботи, заходи Підсумковий 

результат 

Виконавець Відмітка про 

виконання 

1. Оновлення списку з 

контактними даними 

випускників-бакалаврів за 

спеціальністю 231 «Соціальна 

робота» та випускників-

магістрів за спеціальністю 054 

«Соціологія» (ОПП 

«Соціальний менеджмент»). 

Оновлений 

список 

випускників  

 

 

 

 

Листопад 2021 р. 

Бойко В.О. 

 

 

2. Оновлення сторінки на веб-

сайті кафедри про кращих 

випускників кафедри. 

Оновлена 

інформація на 

веб-сайті 

кафедри. 

Листопад 2021 р. 

Бойко В.О. 

 

 

3. Здійснити аналіз 

працевлаштування 

випускників (за 

спеціальностями 231 

«Соціальна робота» та 054 

«Соціологія» (ОПП 

«Соціальний менеджмент»). 

Інформація до 

уваги. 

 

 

 

 

Листопад 2021 р. 

Бойко В.О.  
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4. Залучити студентів до участі  у 

заходах загально-

університетської програми 

«Тиждень кар’єри». 

Участь студентів 

у заході. 

 

Квітень 2022 р. 

Куратори. 

 

 

5. Організувати для студентів 

кафедри зустрічі з 

потенційними роботодавцями  

Проведення 

зустрічей.  

Протягом року. 

Горбунова-Рубан 

С.О., Бойко В.О., 

Вітковська І.М.  

 

 

Підвищення професійного рівня науково-педагогічних, наукових, педагогічних 

працівників 

 

Форма підвищення професійного 

рівня 

Учасники     

(прізвище, 

ініціали) 

Термін виконання 
Відмітка про 

виконання 

    

    

 

7.Зміни, доповнення плану 

 

Дата Розділ Назва змін та доповнень Термін виконання 

    

    

    

    

    

    

 

8. Підсумки виконання плану (із зазначенням дати та номеру протоколу засідання 

кафедри з обговорення виконання плану роботи) 

 


