
 
 

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

Соціологічний факультет 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

«26» лютого 2021р., м.Харків     №1006-05/04 
 
 

Про підготовку до  
2021/2022 навчального року 

 

З метою належної підготовки до 2021/2022 навчального року відповідно 
до Закону України «Про вищу освіту» та Положення про організацію 
освітнього процесу в Харківському національному університеті імені 
В.Н.Каразіна та згідно з наказом в.о. ректора №0202-1/78 від 25.02.2021р. «Про 
підготовку до 2021/2022 навчального року»: 

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 
 

1. В.о. завідувача кафедри прикладної соціології та соціальних 
комунікацій БАКІРОВА Віля подати опис освітньої програми «Цифровий 
соціум» спеціальності 054 Соціологія, яка впроваджується вперше, НІКУЛІНУ 
В’ячеславу, заступнику декана з навчальної роботи, – до 12 березня 2021 року. 

2. 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, гарант ОП другого (магістерського) 
рівня «Соціальний менеджмент»; 

061 Журналістика  
- СТАРОДУБЦЕВУ Лідію Володимирівну, гаранта ОП другого 

(магістерського) рівня «Аудіовізуальні медіа та цифрова журналістика»; 
- МУСІЄЗДОВА Олексія Олександровича, гаранта ОП другого 

(магістерського) рівня «Стратегічні комунікації та нові медіа»; 
- АКСЬОНОВА Сергія Сергійовича, гаранта ОП першого (бакалаврського) 

рівня «Медіакомунікації та зв’язки з громадськістю»; 



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

«Соціальна робота» 
подати НІКУЛІНУ В’ячеславу, заступнику декана з навчальної роботи, 
навчальні плани за освітніми програмами (освітньо-професійними та освітньо-
науковою) програмами (денної та заочної форм навчання) на 2021/2022 н.р. для 
перевірки і подальшої передачі на затвердження Вченою радою університету – 
до 12 березня 2021 року. 

3. Гарантів ОП спеціальностей факультету забезпечити виконання пункту 
5.2. наказу в.о. ректора «Про підготовку до 2021/2022 н.р.» №0202-1/78 від 
25.02.2021р. 

4. Завідувачів кафедр факультету подати заявки на викладання 
навчальних дисциплін науково-педагогічними працівниками інших факультетів 
університету (для всіх курсів, рівнів вищої освіти і форм навчання), що 
сформовані на підставі узгоджених робочих навчальних планів, НІКУЛІНУ 
В’ячеславу, заступнику декана з навчальної роботи, - до 20 травня 2021 року. 

5. НІКУЛІНА В’ячеслава, заступника декана з навчальної роботи, подати 
до Навчального центру організації освітнього процесу Управління якості освіти 
опис освітньої програми «Цифровий соціум» спеціальності 054 Соціологія, яка 
впроваджується вперше, навчальні плани за освітніми програмами на 2021/2022 
н.р. та навчальні плани для освітніх програм денної та заочної форм навчання 
на 2021/2022 н.р. – до 15 березня 2021 року. 

6. НІКУЛІНА В’ячеслава, заступника декана з навчальної роботи, подати 
до Навчального центру організації освітнього процесу Управління якості освіти 
заявки на викладання навчальних дисциплін науково-педагогічними 
працівниками інших факультетів університету (для всіх курсів, рівнів вищої 
освіти і форм навчання), що сформовані на підставі узгоджених робочих 
навчальних планів, – до 01 червня 2021 року. 

7. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 
 
 
 
 
 

 Декан (оригінал підписано)    Олена МУРАДЯН 


