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Факультет сьогодні: 

6 кафедр 
55 кандидатів наук, доцентів, 17 докторів наук, 

професорів (штатні працівники: 34 канд.н., доц., 6 д.н., 
проф.; сумісники: 21 канд.н., доц., 11 д.н., проф.) 

Усього 138 співробітників факультету (99 
викладач (59 штатні) та 39 – навчально-
допоміжний персонал) 

13 аспірантів, 2 докторанти 
42,6 бюджетних ставки, 21,05 – за рахунок 

спецфонду факультету 
Середній вік штатних викладачів– 44 років 

(всіх викладачів факультету – 44 роки) 
 

 
 



Кількість студентів станом на 10.09.2018 р. 
Показники Кількість Загальна кількість 

студентів  Бюджет Контракт 
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ 

1-го курсу 65 96 161 
2-го курсу 43 72 115 
3-го курсу 74 27 101 
4-го курсу 72 15 87 

1-го курсу магістратури 52 10 62 
2-го курсу магістратури  49 20 69 

РАЗОМ: 355 240 595 

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ 
1-го курсу 9 15 24 
2-го курсу 0 28 28 
3-го курсу 0 29 29 
4-го курсу 0 13 13 
5-го курсу 3 6 9 

1-го курсу магістратури 3 23 26 
2-го курсу магістратури 4 26 30 

РАЗОМ: 19 140 159 
Загальна кількість студентів по 

факультету 
374 380 754 



Науково-дослідна робота 
1 НДР, що не фінансується з державного 

бюджету України 
Участь у конкурсах наукових проектів 
Організація і проведення на базі 

соціологічного факультету конференцій  
Організація і проведення шкіл молодих 

соціологів і соціологів-практиків 
Конкурси, олімпіади 
Міжнародні академічні обміни 
Майстер-класи і лекції-дискусії 

 



На факультеті не виконуються НДР, що фінансуються 
з державного бюджету України:  

  У 2018 році на факультеті виконано 
науково-дослідну роботу і підготовлено 
заключний звіт НДР «Процеси соціальної 
інтеграції та дезінтеграції у сучасному 
світі: радикалізм в ідеологіях та 
практиках». Науковий керівник: 
к.соц.наук, доц. Литовченко А.Д., номер 
державної реєстрації НДР: 0115U001936 
(2016-2018рр.). Без фінансування.   



Участь у конкурсах наукових проектів:  
У 2018 році подано до конкурсу наукових досліджень, 
що фінансуються з державного бюджету України з 
2019 року, два проекти:  
 
• «Адаптація соціально вразливих категорій 

студентської молоді в контексті медіатизації 
українського суспільства» (науковий керівник: 
акад. НАН України В. С. Бакіров).  

 
• «Суспільство, держава, особистість перед 

безпековими викликами глобалізації: демографічні, 
освітні, самореалізаційні виміри ризиків (україно-
польське порівняння)» (науковий керівник: проф. 
Л. Г. Сокурянська). 
 



Наукові конференції, семінари, школи 
• Школа молодого соціолога «Різні та рівні: ідентичності в 

полікультурному суспільстві», 22-26 січня 2018 р., м. Ужгород. 
Організатори: Соціологічна асоціація України, Харківський 
національний університет імені В.Н.Каразіна, Ужгородський 
національний університет. 
 

• XVI Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та 
молодих вчених «Соціологія у (пост)сучасності» (м. Харків, 15-16 
березня 2018 р.). 
 

• XXI Міжнародна наукова конференція «Харківські соціологічні 
читання». Тема: Мова соціології: сучасні тренди, 15-16 листопада 
2018 р. 
 

• Міжнародна конференція – ВОРКШОП «Сучасна журналістська 
освіта: виклики та перспективи», 5 грудня 2018 року. 
Організатори: Харківський національний університет імені 
В.Н.Каразіна, Харківський офіс Представництва Фонду Конрада 
Аденауера в Україні, Соціологічний факультет.  



Співпраця з Харківською міською 
радою 

 
 «Соціальний форум інклюзивності: громадський 

сектор – соціальна та освітня платформа для 
формування інклюзивного суспільства» (м. Харків, 7 
грудня 2017 р.) 

 «Перший Міжнародний Соціо Форум: тенденції 
розвитку сім'ї в умовах сучасного суспільства» 
(м.Харків, 3 листопада 2018р.) 

 
 Студенти в межах форуму виступили з доповідями та 

презентаціями щодо особливостей співпраці 
громадського сектору та влади в різних регіонах 
України. 
 



Конкурси, олімпіади 
 II Всеукраїнський з міжнародною участю конкурс робіт «Аналіз соціальних даних 2018» 

SDA2018  (21.04.2018 року на базі факультету соціології КНУ ім.Т.Шевченка). За результатами 
першого туру до участі у другому були запрошені 4 студентки соціологічного факультету 
Приступа Марія, Яшкіна Дар'я, Крижанівська Вікторія (2 місце), Борисенко Олена (2 місце).  

 ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Політологія» (СП-53 
Запорожченко Руслан, І місце; команда університету посіла ІІ командне місце). 

 ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Соціальна робота» 
(Валентина Бойко та Даша Сухініна, СЦ-42; на базі факультету психології КНУ імені Тараса 
Шевченка). 

 ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Соціологія» (Олена 
Борисенко, Вікторія Крижанівська, Ксенія Черняк (3 місце),  кафедра соціології КПІ імені Ігоря 
Сікорського). 

 ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 
«Соціологія» (Лісовенко Дар'я (СЦ-41, науковий керівник - Сокурянська Л.Г.) та Яшкіна Дар'я 
(СЦ-56, науковий керівник - Мурадян О.С.) посіли 3 місця . 

 Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни «Соціологія»: Руслан Зерницький  (СП-
43) посів І місце в індивідуальному рейтингу та ІІІ місце у командному рейтингу разом із 
Анастасією Жарковою (СП-23).  

 У Всеукраїнському конкурсі «Кращий молодий соціолог 2018 року»  призерами стали 
викладачі соціологічного факультету. Нагороджені 3-ми преміями імені Наталії Паніної: 
Голіков Олександр Сергійович, доцент кафедри соціології, кандидат соціологічних наук та 
Калашнікова Аліна Олександрівна, старший викладач кафедри прикладної соціології та 
соціальних комунікацій, кандидат соціологічних наук.   

 



Проект «Мій перший раз» 
• 15 червня 2018 року команда за участю студентки кафедри 

політичної соціології Аліни Коломенської, студентів кафедри 
політології Руслана Зерницького, Анастасії Жаркової та Марії 
Ступіної і студента факультету психології Михайла Слонь 
перемогла у фінальній частині Проекту «Мій Перший Раз», що 
був спрямований на підвищення громадянської активності і 
політичної обізнаності молоді. Відеоробота команди під назвою 
«Вони зробили це вперше», що посіла перше місце серед всіх 
роликів, була презентована лідером команди та сценарним 
розробником студенткою кафедри політичної соціології Аліною 
Коломенською.  
 

• Переможці отримали подарунки від організаторів, а також 
можливість взяти участь у Форумі від National Democratic 
Institute і відвідати Верховну Раду України.  



Конкурс «Молода людина року-2017» 
 

Студентка кафедри політичної соціології 
Крістіна Черкасова стала лауреатами у 
номінації «Студенти вищих навчальних 
закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації» щорічного 
конкурсу «Молода людина року», 
організованого Харківською міською радою 
(вересень 2018р. відбулося нагородження 
лауреатів конкурсу). 

 



Міжнародні академічні обміни та навчання 
 студентка гр. СЦ-66 Черняк Ксенія з вересня 2018 року паралельно навчається 

у Вільному університеті Берліна (м.Берлін, ФРН). Навчання в межах програми 
«Магістратура Соціологія – Європейські суспільства» (ФРН). 

 Міжнародний проект «Засоби масової інформації та молодь. Давайте 
зміцнювати довіру» (студентка гр. СП-63 Литвин Олена з 3 жовтня по 10 
жовтня 2018 року перебувала в м. Варшава (Польща) в межах проекту). 

 Міжнародна мережа міських досліджень та дії (INURA 2018) (студентка гр. 
СЦ-51 Приступа Марія з 21 червня по 30 червня 2018 року взяла участь в 
конференції цієї міжнародної мережі). 

 Освітнй проект представництва ЄС в Україні «Навчальні дні ЄС» (студент гр. 
СП-43 Широченков Максим з 16 жовтня по 19 жовтня 2018 року перебував у 
Бельгії в навчальній поїздці випускників цього освітнього проекту). 

 Навчання в межах програми «Навчальні візити до Польщі» , що 
організується Фондом освіти та розвитку громадянського суспільства (м. 
Лодзь, Польща; 2 студенти). 

 Можливостями програми Еразмус Мундус , основною метою якої є 
активізація міжнародного співробітництва та підвищення мобільності серед 
студентів, викладачів, наукових працівників вищих навчальних закладів, 
скористалися 3 студенти факультету.  



ERASMUS+. Співробітництво з Європейським 
університетом Віадріна (ФРН) 

• З 22 травня по 1 червня 2018 року доцент кафедри 
методів соціологічних досліджень Кузіна І.І. 
проводила блок-семінар для студентів-магістрантів 
Європейського університету Віадріна в 
м.Франкфурт-на-Одері.  

 

• Семінар на тему «Довіра до політичних організацій» 
проведено у межах програми Європейського Союзу 
ERASMUS+ (Staff Mobility for Teaching), спрямованої 
на підтримку співпраці в галузі освіти, професійного 
навчання, молоді та спорту на період з 2014 по 
2020рр. 

 



Майстер-класи і лекції-дискусії із запрошенням 
провідних фахівців з актуальних питань розвитку 

освіти, мас-медіа тощо: 
 

Співпраця з Відділенням Національної служби 
посередництва і примирення в Харківській 
області у сфері здійснення аналітично-
інформаційного аналізу соціально-
економічних і соціально-трудових відносин та 
прогнозування колективних трудових спорів 
(конфліктів) 
Співпраця з Департаментом спортивних 

іміджевих проектів та маркетингу 
Харківської міської ради. 
Співпраця з Харківським окружним 

адміністративним судом тощо. 
 



Стан науково-методичного забезпечення 
навчального процесу  

 Кількість проведених відкритих занять: 94 
 Кількість проведених майстер-класів та лекцій-

дискусій: 74 
 Кількість проведених науково-методичних та 

аспірантських семінарів: 35 
 

 Публікації: 
 87 статті (14 міжнародних) 
 3 монографії (2 міжнародні) 
 19 публікацій у збірниках наукових робіт 
 3 підручники (в т.ч. навчальних посібників) 



•У 2018 році факультет пройшов 
акредитацію спеціальності «Політологія». 

•  4 викладачі пройшли підвищення 
кваліфікації на курсах «Технології 
дистанційної освіти у ВНЗ» 

•У 2017/2018 н.р. у спеціалізованій раді із 
захисту дисертацій захищено 2 
кандидатські дисертації. 

 



Матеріально-технічна база 

• Повноцінне функціонування 3-х 
факультетських мультимедійних аудиторій 
(310, 314, 353)  

• Закуплено мультимедійну техніку для 
ауд.350а, ауд.302 

• Часткове оновлено комп’ютерне 
обладнання для забезпечення роботи 
локальної мережі факультету 



Профорієнтаційна робота 
Викладачі факультету  відвідали  школи та технікуми міста 

Харкова та області. 

Створено рекламний контент про всі спеціальності факультету, 

який з лютого 2018 року розповсюджувався у мережі Інтернет 

(презентаційні матеріали, відеоролики освітньо-професійних 

програм, які  загалом набрали більше 14000 переглядів) 

Інформація про всі значні події факультету поширюється у 

соцмережах, а також надсилається абітурієнтам, що були присутні 

на Днях відкритих дверей факультету. 

Постійно проводяться консультації для школярів та їх батьків щодо 

вступу до факультету. 

 

 

 



Програма розвитку 
соціологічного факультету на 

2018/2019 навчальний рік 
 



Навчально-методична робота 

Перегляд 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. 

 
Продовження роботи з розробки та проведення сертифікації 

курсів дистанційного навчання (а також впровадження їх 
елементів у викладанні на денному відділенні). 

 
Продовження впровадження комплексу заходів щодо 

запобігання академічної недоброчесності. 
 
Розробка нових, у тому числі on-line, курсів  та циклу 

відеолекцій з актуальних проблем соціології, політології, 
соціальної роботи, соціальних та медіакомунікацій тощо. 
 



Наукова робота 
 

Вирішення проблеми відсутності на факультеті Банку наукових 
розробок, які можуть бути подані до участі у конкурсах, на продаж 
тощо.  

Участь у конкурсах на фінансування наукових розробок. Пошук 
джерел фінансування наукових досліджень факультету на підставі 
договірних відносин з підприємствами, установами. 

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

Реєстрація викладачів факультету у базах Orchid, Google Scholar.  
Сприяння збільшенню кількості публікацій в іноземних виданнях 
Розширення міжнародних наукових зв`язків факультету. 
Представлення наукових публікацій викладачів, студентів факультету у 

Репозитарії Університету. 
Проведення Міжнародної наукової конференції «Харківські 

соціологічні читання», міжнародної конференції студентів та 
аспірантів «Соціологія у (пост)сучасності». 

Розширення міжфакультетського співробітництва у науковій та 
навчальній роботі. 



Матеріально-технічна база 

Оновлення комп’ютерного класу 
Мобільна аудіосистема 
Джерела безперебійного живлення на кожну 

кафедру 
Система кондиціювання повітря у ауд.310 
Розширення системи wi-fi (в т.ч. для 

проведення майстер-класів, Skype-
конференцій та самостійних занять студентів) 
Дообладнання кімнати для проведення 

фокус-груп (ауд. 334) 
 
 



Виховна робота 
Сприяння розвитку студентського 

самоврядування 

Проведення заходів щодо адаптації 
студентів до навчально-виховного процесу 
та їх професійної самоефективності з 
залученням представників органів 
студентського самоврядування 

Сприяння роботи кураторів 

Проведення заходів до 29-річчя 
соціологічного факультету 



Організаційна робота  

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

Створення умов для підвищення кваліфікації 
професорсько-викладацького складу факультету. Вчасний 
захист докторських та кандидатських дисертацій. 

Проведення профорієнтаційної роботи серед 
старшокласників. 

Моніторинг кар`єрного росту випускників факультету. 
Оновлення сайту факультету. Продовження роботи з 

популяризації факультету (ЗМІ, соціальні мережі та ін.). 
Активізація роботи групи з стратегічного планування 

розвитку факультету 
Покращення матеріально-технічних умов для ефективної 

навчальної, наукової та виховної діяльності факультету. 



Дякую за увагу! 

 

Дякую за вашу роботу! 


