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1. МЕТОДИЧНА РОБОТА

–
–
–
–
–
–
–
–

Завдання на навчальний рік:
Розробка та удосконалення методичної бази навчального процесу;
Реалізація групової роботи над проведенням серії майстер-класів та
зустрічей з фахівцями і спеціалістами у сфері галузей спеціальностей;
Впровадження дистанційної та змішаної форми роботи зі студентами;
Розробка та впровадження нових форм діагностики та оцінювання студентів;
Створення дистанційних курсів, що відкриті для студентів, а також
подальша сертифікація дистанційних курсів;
Розробка навчально-методичного забезпечення освітнього процесу
(підготовки навчальних посібників, підручників, тощо);
Розробка та впровадження нових навчальних дисциплін як факультетських,
так і міжфакультетських;
Звітування з підвищення кваліфікації, плану та звіту видання і т.д.

Види роботи, заходи
Затвердження розподілу навчальної
роботи викладачів на 2020-2021
навчальний рік.

Підсумковий
результат
Розподіл
навчальної
роботи

Затвердження обсягу навчальної
роботи викладачів на 2020-2021
навчальний рік.

Обсяг
навчальної
роботи

Затвердження програм практик

Програми
практик
Робочі
програми

Затвердження робочих програм
навчальних дисциплін на 2020-2021
навчальний рік.
Затвердження графіку відкритих
лекцій на І та ІІ семестр
Затвердження графіку консультацій
протягом року на І та ІІ семестр
Проведення серії майстер-класів та
зустрічей з фахівцями та
спеціалістами у сфері галузей
спеціальності
Організація та проведення
методкласу
Затвердження та зміна тем

Графік
відкритих
лекцій
Графік
консультацій
Майстер-класи
та зустрічі з
практиками

Кваліфікаційні
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кваліфікаційних робіт
спеціальностей
Оновлення та розробка робочих
програм з курсів
Розробка дистанційних курсів з
навчальних дисциплін, що
викладаються співробітниками
Проект 2.8. «Електронне
навчання» (створення
ефективного динамічного балансу
аудиторної та дистанційної форм
навчання)
Робота в Google Classroom, Moodle
(система електронного навчання)
Проект 2.8. «Електронне
навчання» (створення
ефективного динамічного балансу
аудиторної та дистанційної форм
навчання)
Розробка та формування навчальних
комплексів (у друкованому та
електронному вигляді) з навчальних
дисциплін
Затвердження звіту підвищення
кваліфікації за 2020-2021 н.р.
Виконання плану роботи кандидатів
на резерв завідувачів кафедрою

роботи
Робочі
програми з
курсів
Розробка 7
дистанційних
курсів

Робота зі
студентами

Звіт
підвищення
кваліфікації
Звіт кандидата

2. НАУКОВА РОБОТА, ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПІДГОТОВКА
ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ (КАНДИДАТІВ НАУК), ДОКТОРІВ НАУК

–

–
–
–

Завдання на навчальний рік:
Посилення наукової роботи зі студентами (керівництво написанням
наукових статей, написання та публікація статей у співавторстві зі
студентами, підготовка студентів до участі у регіональних конкурсах
наукових робіт);
Залучення аспірантів до наукової роботи (участь в науково-дослідних
проектах, як міжнародних, так і всеукраїнських);
Збільшення кількості опублікованих статей та тез доповідей науковопедагогічними працівниками та аспірантами;
Підготовка студентів PhD-програми (аспірантів) зі спеціальності
054 Соціологія до захисту дисертаційного дослідження;
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– Участь працівників в науково-дослідних проектах міжнародного рівня (у
тому числі в рамках програми «HORIZON 2020»);
– Участь викладачів в редакційних колегіях збірників тез доповідей, наукових
журналів, тощо;
– Публікація наукових статей в зарубіжних наукових журналах, що
індексуються базами даних Scopus та/або Web of Science.

Види роботи, заходи
Звіти аспірантів за 2020-2021 н.р.

Підсумковий
результат
Звіти
аспірантів

Залучення аспірантів до публікацій
наукових статей, тез доповідей,
участі у всеукраїнських та
міжнародних наукових і науковопрактичних конференціях
Проведення наукових семінарів

Публікація
статей, тез
доповідей

Організація та сприяння науковій
роботі зі студентами

Супровід
навчальних
платформ,
керівництво
науковими
публікаціями
студентів

Проект 2.11. «Новітні психологопедагогічні технології навчання»

Підготовка звіту кураторів за 20202021 н.р
Публікація наукових праць у
журналах, що входять до
міжнародних наукометричних баз
даних SCOPUS / Web of Science та
українських фахових видань, що
рекомендовані ВАК України
1.8. Кількість статей,
опублікованих у журналах, що
індексуються базами даних Scopus
(WoS)
Організація студентської наукової
роботи та залучення студентів і
викладачів до написання наукових

Участь у
семінарах
студентів,
аспірантів

Звіт кураторів
Публікація 55
наукових праць

Написання
наукових
статей та тез
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праць у співавторстві
Проект 2.11. «Новітні психологопедагогічні технології навчання»
Підготовка звіту публікацій за 2020
рік
Участь співробітників у проведенні
наукових конференцій: «Якубинська
наукова сесія», Міжнародна наукова
конференція студентів і аспірантів
«Соціологія у постсучасності», ІV
конгрес Соціологічної асоціації
України
Організація наукової роботи

доповідей у
співавторстві
Звіт публікацій
Статті, тези,
участь в
редакційних
колегіях, в
організаційних
комітетах
Розробка
науководослідних тем

3. ОРГАНІЗАЦІЙНА, НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА, РОЗВИТОК
МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ

–
–

–

–
–
–
–

–
–

Завдання на навчальний рік:
Розробка та удосконалення інформаційних матеріалів для нового сайту
факультету;
Співпраця зі студентами та консультування абітурієнтів, участь працівників
(у тому числі старших лаборантів та аспірантів) в роботі приймальної
комісії;
Участь в організації та проведенні конкурсів студентських робіт та олімпіад,
наукових та науково-практичних конференцій, майстер-класів, науковопопулярних заходів, круглих столів, секцій на конгресах, тощо;
Посилення роботи викладачів зі школярами харківських шкіл (організація
«Майстерні старшокурсника», днів відкритих дверей, тощо);
Продовжити роботу із залучення викладачів до кураторства та проведення
виховної роботи зі студентами;
Продовження роботи з розвитку позабюджетного фінансування за науководослідницькими грантами (як національного, так і міжнародного рівнів);
Проведення профорієнтаційної роботи викладачами в межах міста Харкова і
Харківської області, а також в суміжних областях (Луганській, Полтавській,
Донецькій, Сумській);
Проведення навчально-виховної роботи зі студентами, продовження
розвитку кураторства (збільшення кількості кураторів груп);
Зміцнення
та
посилення
роботи
зі
студентами
в
розрізі
протиепідеміологічних заходів, посилення контролю за дотриманням
карантинних заходів студентами, аспірантами і співробітниками факультету.
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Види роботи, заходи
Підготовка і розміщення
інформаційних матеріалів
на сторінках кафедр на
сайті соціологічного
факультету

Підсумковий результат
Наповнений блог, підготовані матеріали для сайту
факультету та університету

Проект 2.8. «Електронне
навчання» (створення
ефективного
динамічного балансу
аудиторної та
дистанційної форм
навчання)
Співробітництво з
медіастудією ХНУ імені
В. Н. Каразіна
Участь у днях відкритих
дверей
Організація всіх видів
практик для студентів та
аспірантів
2.3. Проходження
виробничої практики
поза університетом
Проект 4.3. «Бази
практики»
Участь у проведенні
культурно-спортивних
заходів факультету
Організація роботи з
розвитку позабюджетного
фінансування за
держдоговірними темами,
роботами виконання
послуг, за науковими
грантами
1.4. Комерціалізовані
наукові розробки
3.3. Міжнародні наукові
та освітні гранти
Профорієнтаційна робота
Проект 2.1. «Абітурієнт

Підготовка промороликів, презентацій спеціальністей
Підготовка промороликів, презентацій спеціальністей,
презентацій кафедр
Проходження практики в ХНУ імені В.Н. Каразіна, а також
зовнішніх структурах міста Харкова та України (науководослідні центри, громадські організації, органи місцевого
самоврядування, тощо).

Участь у заходах

Участь співробітників та аспірантів в реалізації
міжнародного науково-дослідного проекту ARDU
«Акомодація регіонального різномаїття в Україні», що
фінансується Науково-Дослідницькою Радою Норвегії та
проводиться у співпраці між соціологічним факультетом
ХНУ імені В. Н. Каразіна та центром соціальних досліджень
університету Осло Метрополітан (Oslo Metropolitan
University). Терміни виконання: з 26.02.2019 по 2021рік.
Виконання наукових тем.

Виступи студентів та викладачів кафедри з метою
популяризації університету, факультету,спеціальностей
кафедри та залучення до вступу абітурієнтів
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Каразінського»
Діалоги зі студентами та
школярами
1.6. Інкубація
інноваційних проектів

Участь у проекті "Діалог і відмінності" спільно з
факультетом аналізу та розв'язання конфліктів Університету
Джорджа Мейсона. Проведення діалогів зі студентами та
школярами. Розробка тематичних блоків навчальних
дисциплін, що стосуються аналізу та розв'язання конфліктів.
Керівник - О.А. Філіппова.

Виконання обов’язків
куратора, проведення
консультацій зі
студентами

Інструктаж з техніки безпеки.
Консультації у телефонному режимі стосовно шляху до
аудиторій, розрахунків за контрактом тощо.
Відвідання університетського музею.
Інструктаж стосовно користування бібліотекою. Проведення
Проект 2.4. «Ефективний вступних організаційних зустрічей з питань навчального
куратор»
процессу.
Робота в якості
Організація роботи групи з дистанційного навчання для
відповідального за
спеціальностей факультету
дистанційне навчання
Проект 2.8. «Електронне
навчання» (створення
ефективного
динамічного балансу
аудиторної та
дистанційної форм
навчання)
Участь в організації та
проведенні конкурсу
студентських робіт і
студентської олімпіади з
соціології
Проект 2.11. «Новітні
психолого-педагогічні
технології навчання»

Проведення факультетської олімпіади з соціології і конкурсу
студентських робіт соціологічного факультету

Участь у роботі Вченої
Участь у засіданнях Вченої Ради університету
Ради університету
Проект 5.1. «Класика, що
випереджає час»
(вивчення і збереження
кращих
університетських
традицій, збагачення
університетської
корпоративної культури,
органічне поєднання
традицій та інновацій)
Обговорення результатів
Покращення умов навчання
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студентського
моніторингу
5.3. Широке залучення
студентського активу до
організації навчального
процесу та оцінки його
якості
Проект 2.13.
«Студентський
моніторинг якості
навчання»
Забезпечення оновлення
комп`ютерного
обладнання
Проект 2.12.
«Модернізація
матеріально-технічного
та програмного
забезпечення
навчального процесу»
Організація
«Круглого Проведення круглого столу на наукову тематику кафедр
столу»
в
рамках
соціологічної конференції
на
соціально-політичну
тематику
Організація секції в рамках Проведення секції кожною кафедрою
Харківської Якубинської
наукової сесії

4. СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ ВИПУСКНИКІВ І СТУДЕНТІВ

–
–
–
–
–

Завдання на навчальний рік:
Проведення зустрічей з випускниками факультету;
Проведення серії майстер-класів від провідних спеціалістів у галузі
соціальних та поведінкових наук;
Створення бази даних випускників факультету;
Наповнення сторінок кафедр матеріалами щодо успішних випускників
кафедри;
Проведення зустрічей із роботодавцями;
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– Участь студентів і викладачів кафедри в «Ярмарках вакансій», що
організовуються Центром працевлаштування університету;
– Підтримка контакту із випускниками, що працюють за кордоном та їх
подальше залучення для працевлаштування студентів.

Види роботи, заходи
Проведення зустрічей з
випускниками

Підсумковий результат
Проведення зустрічей та моніторинг на предмет
виявлення майбутнього працевлаштування

2.5. Рівень працевлаштування
серед випускників, які не
продовжують навчання
Проект 2.2. «Випускник
Каразінського»
Створення бази даних випускників
факультету

База даних випускників

Проект 2.2. «Випускник
Каразінського»
Наповнення сторінок кафедр
матеріалами щодо успішних
випускників факультету

Інформація щодо успішних випускників кафедр
на сторінці сайту факультета

Проект 2.2. «Випускник
Каразінського»
5. ПІДВИЩЕННЯ
ПРОФЕСІЙНОГО
РІВНЯ
НАУКОВОПЕДАГОГІЧНИХ, НАУКОВИХ, ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

–
–
–
–
–

Завдання на навчальний рік:
Залучення викладачів для проходження курсів підвищення кваліфікації в
центрі дистанційної освіти університету;
Розробка та впровадження в освітній процес міжфакультетських дисциплін,
що викладаються іноземною мовою;
Участь викладачів, аспірантів, студентів в програмах академічної
мобільності, наукових семінарах, майстер-класах, стажуваннях, тощо;
Інформування співробітників про актуальні можливості академічної
мобільності та грантові проекти;
Підготовка і здача працівниками міжнародного іспиту рівнів B2 і C1 в
Міжнародному центрі мовної сертифікації ХНУ імені В.Н. Каразіна;
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– Участь працівників в реалізації науково-дослідницьких проєктів з
європейськими та міжнародними партнерами (університети, дослідницькі
центри, лабораторії, тощо).

Форма підвищення професійного рівня
Наукове стажування в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна
Викладання навчальних дисциплін іноземною мовою (міжфакультетська дисципліна
«European Studies»)
2.1. Викладачі, які викладають європейськими мовами
Участь співробітників в наукових школах, семінарах, стажуваннях за кордоном,
навчання на магістерських/аспірантських програмах
3.6. Академічна мобільність викладачів, науковців та персоналу
Підготовка і здача працівниками міжнародного іспиту рівнів B2 і C1 в Міжнародному
центрі мовної сертифікації ХНУ імені В.Н. Каразіна
2.1. Викладачі, які викладають європейськими мовами

Декан соціологічного факультету

Олена МУРАДЯН

Затверджено Вченою Радою соціологічного факультету, протокол №9
«_27_» _серпня_ 2020 р.

