
 
Міністерство освіти і науки України 
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

«25» травня 2021р., м.Харків     №1006-05/11 
 

Щодо забезпечення підтвердження 
відповідності кадровим вимогам 

 

З метою забезпечення підтвердження відповідності Харківського 
національного університету імені В.Н.Каразіна кадровим вимогам щодо 
започаткування та провадження освітньої діяльності відповідно до Ліцензійних 
умов провадження освітньої діяльності та згідно з розпорядженням проректора 
№0501-05/54 від 20.05.2021р. «Щодо забезпечення підтвердження відповідності 
кадровим вимогам» 

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 
1. 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»; 

- ХИЖНЯК Ларису Михайлівну, гаранта ОП другого (магістерського) 
рівня «Цифровий соціум»; 

- БАКІРОВА Віля Савбановича, гаранта ОП третього (освітньо-наукового) 
рівня «Соціологія». 

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». 



організувати створення в електронному вигляді відомостей (Додаток 1 до 
Розпорядження проректора) щодо кадрового забезпечення освітнього процесу 
згідно з ліцензійними умовами (Додаток 4 до Розпорядження проректора) за 
усіма освітніми програмами (файл з назвою «КАДРИ ОП-назва освітньої 
програми-код спеціальності-ступінь вищої освіти» збережений на Google-
диску факультету на домені karazin.ua у теці з назвою «КАДРИ ОП-назва 
факультету»). 

Термін виконання: 31 травня 2021 року. 
 

2. Кафедри факультету надіслати на е-пошту КЛЮЄВОЇ Олени, 
провідного фахівця факультету (klyuyeva.olena@gmail.com), корпоративну 
електронну пошту та контактний телефон гарантів освітніх програм для 
узагальнення інформації по факультету (Додаток 3 до Розпорядження 
проректора). 

Термін виконання: до 28 травня 2021 року. 
 

3. Провідного фахівця КЛЮЄВУ Олену Сергіївну надіслати список 
корпоративних скриньок та контактних телефонів гарантів усіх освітніх 
програм факультету на електронну адресу education@karazin.ua (Додаток 3 до 
Розпорядження проректора). 

Термін виконання: до 31 травня 2021 року.  
 

4. Декана факультету МУРАДЯН Олену Сергіївну надати доступ до 
електронних відомостей про кадрове забезпечення освітніх програм 
факультету, збережених на Google-диску факультету на домені karazin.ua, 
управлінню якості освіти та відділу аспірантури – відправити посилання 
доступу на папку «КАДРИ ОП соціологічного факультету» на е-пошти 
education@karazin.ua та postgraduate@karazin.ua.  

Термін виконання: 13 червня 2021 року. 
 

5.  Гарантів освітніх програм спеціальностей 054 Соціологія     
(ГОЛІКОВА О., МУРАДЯН О., СОЛДАТЕНКО І., СОКУРЯНСЬКУ Л., 
ХИЖНЯК Л., БАКІРОВА В.), 061 Журналістика (АКСЬОНОВА С., 
МУСІЄЗДОВА О., СТАРОДУБЦЕВУ Л.), 231 Соціальна робота (СОРОКУ Ю.) 
підготувати зведену інформацію щодо кадрового забезпечення освітньої 
програми, за реалізацію якої вони відповідають (Додаток 2 до Розпорядження 
проректора), та заповнити анкету Google-form за посиланням 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSks7kTE7BbirOm1N_7ZarUh9Nobpl
nNwtCds0eTYPfh4a1w/viewform?usp=sf_link інформацією щодо кадрового 
забезпечення освітньої програми, підготовлену за формою (Додаток 2 до 
Розпорядження проректора). 

Термін виконання: 20 червня 2021 року. 
 

6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 
 
 
 
 

 Декан (оригінал підписано)     Олена МУРАДЯН 


