Звіт декана соціологічного факультету
Мурадян Олени Сергіївни
«Про основні показники діяльності факультету
за період 2015 р. – квітень 2020 р.»
Структура факультету у 2015 році:
 6 кафедр (соціології, прикладної соціології та соціальних комунікацій,
політичної соціології, соціології управління та соціальної роботи, методів
соціологічних досліджень, медіа-комунікацій);
 49 кандидатів наук, доцентів, 15 докторів наук, професорів (штатні
працівники: 37 канд.н., доц., 7 д.н., проф.; сумісники: 12 канд.н., доц., 8 д.н., проф.);
 Усього 136 співробітників факультету (97 викладачів (60 штатних) та
39 – навчально-допоміжний персонал);
 18 аспірантів;
 34,8 бюджетних ставки, 27,7 – за рахунок спецфонду факультету;
 Середній вік штатних викладачів – 45 років (всіх викладачів
факультету – 44 роки).
Структура факультету у 2020 році:
 6 кафедр (соціології, прикладної соціології та соціальних комунікацій,
політичної соціології, соціології управління та соціальної роботи, методів
соціологічних досліджень, медіакомунікацій);
 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 140 співробітників факультету (98 викладачів (58 штатні) та 42 –
навчально-допоміжний персонал);
 18 аспірантів (054 Соціологія);
 3 аспіранти (061 Журналістика);
 32,95 бюджетних ставок, 33,5 – за рахунок спецфонду факультету;
 Середній вік штатних викладачів – 45 років (всіх викладачів
факультету – 45 років).
Навчальна робота.
Контингент студентів збільшувався щороку, при цьому пройшов суттєвий
перерозподіл студентів між спеціальностями, а надалі і між освітніми програмами.

Кількість студентів станом на 1 вересня кожного року за звітний період
Кількість студентів

Начальний рік

Бюджет

Контракт

Загальна кількість
студентів

Денна форма навчання

2014/2015 н.р

2015/2016 н.р

2016/2017 н.р

2017/2018 н.р

2018/2019 н.р

2019/2020 н.р

бакалавр

312

185

497

магістр

57

22

79

спеціаліст

13

2

15

бакалавр

327

198

525

магістр

53

17

70

спеціаліст

1

-

1

бакалавр

330

188

518

магістр

113

14

127

бакалавр

281

192

473

магістр

115

34

149

бакалавр

253

209

462

магістр

100

30

130

бакалавр

247

293

540

магістр

76

18

94

591

596

645

622

592

634

Заочна форма навчання

2014/2015 н.р

2015/2016 н.р

2016/2017 н.р

бакалавр

23

39

62

магістр

9

37

46

спеціаліст

2

0

2

бакалавр

21

58

79

магістр

7

27

37

спеціаліст

0

9

9

бакалавр

13

75

88

магістр

11

26

37

спеціаліст

3

3

6

110

122

131

2017/2018 н.р

2018/2019 н.р

2019/2020 н.р

бакалавр

8

78

86

магістр

13

39

52

бакалавр

12

91

103

магістр

7

49

56

бакалавр

10

119

129

магістр

4

43

47

138

159

176

Денна форма навчання
Кількість зарахованих студентів за 2014 - 2019 роки
Освітньо-кваліфікаційний рівень – БАКАЛАВР

Соціологія

Політологія

Реклама та зв’язки з
громадськістю

Соціальна
робота

65

18

5

5

93

Контракт

7

11

41

24

83

Контракт

1

-

-

-

Бюджет

2014/2015

Журналістика

177
1

(зараховані
на 2 курс)

2015/2016

Бюджет
Контракт
Соціологія

2016/2017

Бюджет
Контракт

2017/2018

Контракт

2018/2019

54

14

3

5

76

8

2

20

1

31

Соц.комунікації,
реклама та PR

41

12

6

1

77

5

29

5

3

21

63

Соц.комунікації,
реклама та PR

122

26

-

8

4

42

11

27

6

7

29

80

Соц.комунікації,
реклама та PR

140

Медіакомунікації
та зв’язки з
громадськістю

4

Соціальнополітична та
маркетингові

107

Медіакомунікації
та зв’язки з
громадськістю

17

Соціальнополітична та
маркетингові
дослідж.

Бюджет

Всього
студентів

Медіакомунікації
та зв’язки з

163

дослідж.

громадськістю

Бюджет

13

31

-

9

4

57

Контракт

13

15

10

7

59

104

Контракт

-

1

-

1

2

(зараховані
на 2 курс)
Соціальнополітична та
маркетингові
дослідж.

2019/2020

Соц.комунікації,
реклама та PR

Політичні
технології та
аналіз політики

Медіакомунікації
та зв’язки з
громадськістю

Бюджет

7

32

1

11

6

57

Контракт

6

26

15

5

81

133

Контракт

2

1

-

2

1

(зараховані
на 2 курс)

196
6

Денна форма навчання
Кількість зарахованих студентів за 2014 - 2019 роки
Освітньо-кваліфікаційний рівень – МАГІСТР

2014/2015
2015/2016

Соціологія

Політологія

Медіакомунікації

30

10

8

48

3

1

12

16

27

8

10

45

2

1

5

8

Бюджет
Контракт
Бюджет
Контракт

Журналістика

Всього студентів

64
53

Медіакомунікації

2016/2017

Бюджет
Контракт

52

9

9

70

-

-

11

11

81

Медіакомунікації

2017/2018

Бюджет
Контракт
Соціальні
технології

2018/2019

Бюджет
Контракт

Бюджет
Контракт

9

9

48

6

-

20

26

Соціальний
менеджмент

Стратегічні
комунікації та
нові медіа

8

10

5

6

52

-

-

-

7

3

10

Глобальні студії та
світова політика

Стратегічні
комунікації та
нові медіа

Аудіовізуальні медіа
та цифрова
журналістика

3

2

7

33

1

1

9

11

15

Соціальний
менеджмент

6

74

Медіакомунікації

23

Соціальні
технології

2019/2020

30

62

44

Денна форма навчання
Кількість зарахованих студентів за 2014 - 2019 роки
Освітньо-кваліфікаційний рівень – СПЕЦІАЛІСТ

Бюджет

2014/2015

Контракт

Соціологія

Політологія

Всього студентів

10

3

13

2

-

2

15

Заочна форма навчання
Кількість зарахованих студентів за 2014 - 2019 роки
Освітньо-кваліфікаційний рівень – БАКАЛАВР

2014/2015

Соціологія

Політологія

Реклама та зв’язки з
громадськістю

Бюджет

3

1

-

4

Контракт

-

3

10

13

1

-

-

1

Бюджет

-

-

-

-

Контракт

1

4

4

9

-

-

1

1

18

10

Контракт
(зараховані
на 2 курс)
Соціологія

2016/2017

Всього
студентів

Контракт
(зараховані
на 3 курс)

2015/2016

Журналістика

Соц.комунікації,
реклама та PR

Медіакомунікації та
зв’язки з громадськістю

Бюджет

-

-

-

-

-

Контракт

1

7

3

7

18

1

-

2

-

3

21

Контракт
(зараховані
на 2 курс)

2017/2018

Соціальнополітична та
маркетингові
дослідж.

Соц.комунікації,
реклама та PR

Медіакомунікації та
зв’язки з громадськістю

Бюджет

-

-

-

-

-

Контракт

-

10

2

9

21

22

Контракт
(зараховані
на 2 курс)

Соціальнополітична та
маркетингові
дослідж.

2018/2019

-

1

Соц.комунікації,
реклама та PR

Медіакомунікації та
зв’язки з громадськістю

Бюджет

2

7

-

-

Контракт

-

1

2

12

1

2

Контракт

9
15

5

Соціальнополітична та
маркетингові
дослідж.

Соц.комунікації,
реклама та PR

Політичні технології
та аналіз політики

Медіакомунікації та
зв’язки з громадськістю

Бюджет

-

-

1

-

1

Контракт

3

2

1

18

24

Контракт

2

2

1

8

(зараховані
на 2 курс)

29

2

(зараховані
на 2 курс)

2019/2020

1

13

38

Заочна форма навчання
Кількість зарахованих студентів за 2014 - 2019 роки
Освітньо-кваліфікаційний рівень – МАГІСТР

2014/2015
2015/2016

Всього студентів

Соціологія

Політологія

Медіакомунікації

Бюджет

3

-

3

6

Контракт

5

-

17

22

Бюджет

-

-

3

3

Контракт

4

-

9

13

Журналістика

28
16

Медіакомунікації

2016/2017

Бюджет

6

-

4

10

Контракт

-

-

16

16

26

Медіакомунікації

2017/2018

Бюджет

1

-

1

2

Контракт

2

-

26

28

Соціальні
технології

2018/2019

Стратегічні
комунікації та
нові медіа

Медіакомунікації

Бюджет

2

1

-

-

-

3

Контракт

1

-

-

12

10

23

Стратегічні
комунікації та
нові медіа

Аудіовізуальні медіа
та цифрова
журналістика

Соціальні
технології

2019/2020

Соціальний
менеджмент

Соціальний
менеджмент

30

Бюджет

-

-

-

1

1

Контракт

-

2

3

14

19

26

20

Кількість зарахованих студентів за 2014 - 2019 роки
Освітньо-кваліфікаційний рівень – СПЕЦІАЛІСТ

2014/2015
2015/2016
2016/2017

2017/2018

Соціологія

Політологія

Бюджет

2

-

2

Контракт

-

-

-

Бюджет

-

-

-

Контракт

7

2

9

Бюджет

1

2

3

Контракт

-

3

3

Бюджет
Контракт

2018/2019

Бюджет
Контракт

Всього студентів

2
9
6

У 2015 році на соціологічному факультеті навчання здобувачів вищої
освіти велося за чотирма напрямами підготовки на бакалаврському рівні та за
трьома спеціальностями на рівні магістр/спеціаліст.
У 2016 після змін у переліку спеціальностей замість напряму підготовки
«Реклама та зв’язки з громадськістю» розпочато навчання за двома новими
освітньо-професійними
програмами
бакалаврського
рівня:
«Соціальні
комунікації, реклама та PR» (Спеціальність 054 «Соціологія») та
«Медіакомунікації
та
зв’язки
з
громадськістю»
(Спеціальність
061 «Журналістика»).
Кожна нова програма (та навіть зміна назви) передбачає підготовку нового
пакету документів: опису освітньо-професійної програми, навчальних та робочих
планів, тимчасових стандартів.
У 2017 році замість освітньо-професійної програми «Соціологія»
бакалаврського рівня в межах спеціальності «Соціологія» відкрито освітньопрофесійну програму «Соціально-політичні та маркетингові дослідження».
У 2018 році розпочато набір на три нових освітньо-професійні програми
магістерського рівня: «Соціальні технології» (замість програми «Соціологія») та
«Соціальний менеджмент» у межах спеціальності 054 «Соціологія», «Стратегічні
комунікації та нові медіа» (спеціальність 061 «Журналістика»).
У 2019 році було відкрито дві нові освітньо-професійні програми за
спеціальністю 052 «Політологія»: «Політичні технології та аналіз політики»
(замість програми «Політологія») на бакалаврському рівні та «Глобальні студії та
світова політика» (замість програми «Політологія») на магістерському рівні.
Окрім того в межах спеціальності 061 «Журналістика» на магістерському рівні
започатковано освітньо-професійну програму «Аудіовізуальні медіа та цифрова
журналістика» (замість програми «Медіакомунікації»).
У 2020 році замість освітньо-професійної програми «Соціальні
комунікації, реклама та зв’язки з громадськістю» (бакалаврський рівень,
спеціальність 054 «Соціологія») відкрито нову програму «Соціологія комунікацій,
реклами та зв’язків з громадськістю».
Загалом за період 2015-2020 років на соціологічному факультеті було відкрито
10 нових освітньо-професійних програм.
2015
Бакалавр
1. Напрям підготовки 6.030101 «Соціологія»;
2. Напрям підготовки 6.030104 «Політологія»;
3. Напрям підготовки 6.130102 «Соціальна робота»;
4. Напрям підготовки 6.030302 «Реклама та зв’язки з громадськістю».

Магістр/ спеціаліст
1. Спеціальність 8.03010101 / 7.03010101 «Соціологія»;
2. Спеціальність 8.03010401/ 7.03010401 «Політологія»;
3. Спеціальність 8.18010019 «Медіакомунікації».
2016
Бакалавр
1. Спеціальність 054 «Соціологія» ОПП «Соціологія»;
2. Спеціальність 054 «Соціологія» ОПП «Соціальні комунікації, реклама та
зв’язки з громадськістю»;
3. Спеціальність 052 «Політологія» ОПП «Політологія»;
4. Спеціальність 231 «Соціальна робота» ОПП «Соціальні робота»;
5. Спеціальність 061 «Журналістика» ОПП «Медіакомунікації та зв’язки з
громадськістю».
Магістр/ спеціаліст
1.
Спеціальність 054 «Соціологія» ОПП «Соціологія»;
2.
Спеціальність 052 «Політологія» ОПП «Політологія»;
3.
Спеціальність 061 «Журналістика» ОПП «Медіакомунікації».
2017
Бакалавр
1. Спеціальність 054 «Соціологія» ОПП «Соціально-політичні та маркетингові
дослідження»;
2. Спеціальність 054 «Соціологія» ОПП «Соціальні комунікації, реклама та
зв’язки з громадськістю»;
3. Спеціальність 052 «Політологія» ОПП «Політологія»;
4. Спеціальність 231 «Соціальна робота» ОПП «Соціальна робота»;
5. Спеціальність 061 «Журналістика» ОПП «Медіакомунікації та зв’язки з
громадськістю».
Магістр
1.
Спеціальність 054 «Соціологія» ОПП «Соціологія»;
2.
Спеціальність 052 «Політологія» ОПП «Політологія»;
3.
Спеціальність 061 «Журналістика» ОПП «Медіакомунікації».
2018
Бакалавр
1. Спеціальність 054 «Соціологія» ОПП «Соціально-політичні та маркетингові
дослідження»;
2. Спеціальність 054 «Соціологія» ОПП «Соціальні комунікації, реклама та
зв’язки з громадськістю»;
3. Спеціальність 052 «Політологія» ОПП «Політологія»;
4. Спеціальність 231 «Соціальна робота» ОПП «Соціальна робота»;
5. Спеціальність 061 «Журналістика» ОПП «Медіакомунікації та зв’язки з
громадськістю».
Магістр
1.
Спеціальність 054 «Соціологія» ОПП «Соціальні технології»;
2.
Спеціальність 054 «Соціологія» ОПП «Соціальний менеджмент»;
3.
Спеціальність 052 «Політологія» ОПП «Політологія»;

4.
5.

Спеціальність 061 «Журналістика» ОПП «Медіакомунікації»;
Спеціальність 061 «Журналістика» ОПП «Стратегічні комунікації та нові
медіа».

2019
Бакалавр
1. Спеціальність 054 «Соціологія» ОПП «Соціально-політичні та маркетингові
дослідження»;
2. Спеціальність 054 «Соціологія» ОПП «Соціальні комунікації, реклама та
зв’язки з громадськістю»;
3. Спеціальність 052 «Політологія» ОПП «Політичні технології та аналіз
політики»;
4. Спеціальність 231 «Соціальна робота» ОПП «Соціальна робота»;
5. Спеціальність 061 «Журналістика» ОПП «Медіакомунікації та зв’язки з
громадськістю».
Магістр
1.
Спеціальність 054 «Соціологія» ОПП «Соціальні технології»;
2.
Спеціальність 054 «Соціологія» ОПП «Соціальний менеджмент»;
3.
Спеціальність 052 «Політологія» ОПП «Глобальні студії та світова
політика»;
4.
Спеціальність 061 «Журналістика» ОПП «Аудіовізуальні медіа та
цифрова журналістика»;
5.
Спеціальність 061 «Журналістика» ОПП «Стратегічні комунікації та нові
медіа».
2020
Бакалавр
1. Спеціальність 054 «Соціологія» ОПП «Соціально-політичні та маркетингові
дослідження»;
2. Спеціальність 054 «Соціологія» ОПП «Соціологія комунікацій, реклами та
зв’язків з громадськістю»;
3. Спеціальність 052 «Політологія» ОПП «Політичні технології та аналіз
політики»;
4. Спеціальність 231 «Соціальна робота» ОПП «Соціальна робота»;
5. Спеціальність 061 «Журналістика» ОПП «Медіакомунікації та зв’язки з
громадськістю».
Магістр
1.
Спеціальність 054 «Соціологія» ОПП «Соціальні технології»;
2.
Спеціальність 054 «Соціологія» ОПП «Соціальний менеджмент»;
3.
Спеціальність 052 «Політологія» ОПП «Глобальні студії та світова
політика»;
4.
Спеціальність 061 «Журналістика» ОПП «Аудіовізуальні медіа та
цифрова журналістика»;
5.
Спеціальність 061 «Журналістика» ОПП «Стратегічні комунікації та нові
медіа».

Науково-дослідна робота соціологічного факультету
за 2015 – квітень 2020 рр.
Наукова робота традиційно займає провідне місце в діяльності факультету.
Вона здійснюється викладачами, аспірантами та докторантами 6 кафедр –
соціології, прикладної соціології та соціальних комунікацій, політичної
соціології, соціології управління та соціальної роботи, методів соціологічних
досліджень, медіакомунікацій, а також студентами факультету.
На факультеті успішно функціонує Студентське наукове товариство.
На факультеті діє спеціалізована вчена рада Д64.051.15 із захисту
кандидатських та докторських дисертацій зі спеціальностей 22.00.01, 220.00.03,
22.00.04.
Факультет є центром діяльності Соціологічної Асоціації України.
Соціологічні дослідження на факультеті, їх провідні напрямки і школи були
закладені проф. О. О. Якубою. Успішно розвиваються 6 наукових шкіл, які
втілюють наукові здобутки факультету:
НАУКОВІ ШКОЛИ
№
Назва наукової школи
з/п
1. Соціальні комунікації у світі, що
змінюється

2.

Молодь та освіта в інформаційному
суспільстві

3.

Соціологія соціальної роботи та
управління в сучасному суспільстві

4.

Методи дослідження актуальних
проблем сучасного суспільства

5.

Процеси інтеграції та дезінтеграції у
розділених суспільствах

6.

Нові медіа та комунікативні стратегії
інформаційного суспільства

Керівник наукової школи
БАКІРОВ В. С. – доктор
соціол.н., проф., академік НАН
України, в. о. зав.кафедри
прикладної соціології та
соціальних комунікацій, ректор
університету
СОКУРЯНСЬКА Л. Г. – доктор
соціол.н., проф., завідувачка
кафедри соціології
ЄВДОКИМОВА І. А. – канд.
соціол.н., доц., в. о. зав.кафедри
соціології управління та
соціальної роботи
КІЗІЛОВ О. І. – канд. соціол.н.,
ст. наук. спіробітник,
в. о. зав.кафедри методів
соціологічних досліджень
ЛИТОВЧЕНКО А. Д. – канд.
соціол.н., доц., доцент кафедри
політичної соціології
СТАРОДУБЦЕВА Л. В. –
доктор філософ. н., проф.,
завідувачка кафедри
медіакомунікацій

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ПРОЄКТИ
Проєкти, що фінансуються з держбюджету України
«Адаптація соціально незахищених категорій студентської молоді
в контексті медіатизації українського суспільства»; фундаментальна тема (20192021 рр., науковий керівник: акад. В.С. Бакіров, номер державної
реєстрації: 0119U101762).
«Створення системи соціологічного on-line моніторингу реформування
вищої освіти України», прикладна тема (2016-2017 рр., науковий керівник: акад.
В. С. Бакіров, номер державної реєстрації: 0116U000837).
«Традиційні, модерні та постмодерні цінності в українському мегаполісі
(приклад Харкова)». За грантом Президента України докторам наук (2017 р.).
Державний фонд фундаментальних досліджень (ДФФД), Україна. Договір від
23.08.2017 р. № Ф74/158-2017. Науковий керівник: проф. О. О. Мусієздов.
«Інститут освіти у системі забезпечення інформаційної безпеки
держави», фундаментальна тема, (2015-2017 рр., науковий керівник: акад.
В. С. Бакіров, номер державної реєстрації: 0115U000491).
«Проблеми впровадження технологій електронного навчання в українській
вищій школі», прикладна тема (2015-2016 рр., науковий керівник: акад.
В. С. Бакіров, номер державної реєстрації: 0115U000503).
«Розробка методики вимірювання соціальних резервів управління
персоналом та заходів щодо удосконалення соціального розвитку підприємства»,
прикладна тема (2015 р., науковий керівник: акад. В. С. Бакіров, номер державної
реєстрації: 0115U001700).
Дослідницькі проєкти за міжнародними грантами

Проєкт зі Столичним університетом Осло (Oslo Metropolitan
University, Норвегія) на тему «Акомодація регіонального розмаїття в Україні».
Договір (контракт) NIBR 200888. 2018-2021 рр., наукові керівники: доц.
О. А. Філіппова, доц. О. С. Мурадян.

Making Good (Зроби добре). Грант Британської ради. Програма
підтримки підприємництва у вищій освіті «Творча іскра – клуби англійської
мови». Керівник – к. соціол. н., доц. І. О. Солдатенко 2019-2020 рр.

«Інноваційний підхід до мотивації організацій щодо проведення
науково підтверджених віл-профілактичних втручань серед споживачів
ін'єкційних наркотиків» (2012-2016 рр. Фінансування: Cпеціальний фонд.
Національний Інститут здоров’я США. Договір № UKB1-32023-KK-12). Автор:
к.соціол.н., доц. О. А. Філіппова (керівник дослідницької групи Харківського
національного університету імені В.Н. Каразіна).

Міжнародне дослідження «Підліткова молодь на пограниччях
Центральної та Східної Європи» (2015-2016 рр.; Україна – Польща – Угорщина;
науковий керівник від України: проф. Сокурянська Л.Г.)


Міжнародне дослідження «Сучасна студентська молодь: ціннісні
орієнтації та повсякденні практики» (2017 р.; Україна – Польща; науковий
керівник: проф. Сокурянська Л.Г.)

Міждисциплінарний проєкт «Кордони Європейського Союзу –
встановлення кордонів, політичний ландшафт і соціальна арена: потенціали і
виклики еволюції концепцій кордонів у світі періоду закінчення холодної війни».
Харківський університет є членом дослідницького консорціуму, до якого входять
20 університетів та дослідницьких закладів країн Західної, Центральної та Східної
Європи. Фінансувався ЄК у межах 7 Рамочної Програми (FP 7). 2012-2016 рр.
Науковий керівник: доц. О. А. Філіппова.

Освітній проєкт Розробка програми «Діалог і відмінності».
Співпраця Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна та
Університету Мейсон, США 2019-2020. У межах даного проєкту
1) розроблятимуться та впроваджуватимуться у навчальну практику нові освітні
програми для студентів соціологічного факультету; 2) проведення серії зустрічдіалогів із студентами та старшокласниками з тем «Конфлікт, розмаїття, діалог»
(Керівник від факультету: Філіпова О.А.).

Міжнародний дослідницький проєкт «Євростудент» при сприянні
Міністерства освіти на науки України (Керівник від факультету: Кізілов О.І.)
Дослідницькі проєти без фінансування (з номером державної реєстрації)
 «Студент у сучасному комунікативному просторі», фундаментальна (20202022 рр., науковий керівник: акад. В. С. Бакіров, номер державної
реєстрації: 0120U101802).
 «Процеси соціальної інтеграції та дезінтеграції у сучасному світі:
радикалізм в ідеологіях та практиках», фундаментальна (2016-2018 рр.,
науковий керівник: доц. А. Д. Литовченко, номер державної реєстрації
0115U001936).
 Перемога у міському конкурсі соціальних проектів «Єдина соціальна
мережа» дозволила одержати замовлення муніципальних органів влади
(Управління праці та соціального захисту) на виконання НДР за темою
«Сталий розвиток про розширення ринку соціальних та соціальномедичних послуг в Харківському мегаполісі в умовах кризової
ситуації» (2015 р.)
Науково-дослідні роботи, що виконувалися на кафедрах соціологічного
факультету в межах робочого часу викладачів у 2019 р.

Проєкт «Корупційні ризики в медичній освіті України». Термін
виконання: травень-жовтень 2019 рр. (за грантом США, проєкт реалізовано
спільно з Київською школою економіки, науковий керівник від факультету:
проф. Сокурянська Л. Г.)


Проведено соціологічне дослідження «Місія університету в
сучасному світі» (на замовлення Світового банку). Науковий керівник: проф.
Сокурянська Л. Г.

Проєкт «Репродуктивні настанови та сімейні цінності студентства
України та Республіки Білорусь» (проєкт без фінансування, реалізує наукова
група кафедри соціології, науковий керівник: проф. Сокурянська Л. Г.)
За підтримки Міжнародного фонду «Відродження»:

Проєкт «Реформування
вищої
школи
України
в
оцінках
учасників освітнього процесу» (2016 р.; науковий керівник: акад. Бакіров В.С.;
відповідальний виконавець: Сокурянська Л.Г.; учасники проєкту: Голіков О.С.;
Сорока Ю.Г.; Артьомов П.М.)

Проєкт
«Соціальні
нерівності:
сприйняття
українським
суспільством» (2017 р., учасники проєкту: Бакіров В.С., Сокурянська Л.Г.,
Мурадян О.С., Дейнеко О.О., Сорока Ю.Г., Голіков О.С.)
Наукові конференції, семінари, школи, організовані й проведені
соціологічним факультетом за звітний період:

Щорічні Міжнародні наукові конференції студентів, аспірантів
та молодих вчених «Соціологія у (пост)сучасності» (м. Харків);


Щорічні Наукові конференції «Якубинська наукова сесія» (м.Харків);


Міжнародні наукові конференції «Харківські соціологічні читання».
(2015 р, 2016 р., 2018 р.);

Круглий стіл, присвячений 90-річчю з дня народження В. О. Ядова та
І. Д. Ковальової «Продовжуємо вчитися, продовжуємо вчити» (22 листопада
2019 р., науковий керівник: проф. Сокурянська Л.Г.);

10–11 жовтня 2019 р. з ініціативи Посольства Норвегії в Україні та
Каразінського університету відбулася конференція, присвячена діяльності
Фрідтйофа Нансена в Україні в 1921–1922 рр. Секція 4 (соціологічна):
«(Гео)політики ідентичності: етнічності, міграції, кордони»;

20 березня 2018 року відбувся круглий стіл «Надання соціальних
послуг і соціальна робота» в м. Харкові: стан, проблеми, перспективи», кафедра
соціології управління та соціальної роботи соціологічного факультету спільно з
Харківською міською радою (Департамент праці та соціальної політики),
модератори: С. Горбунова-Рубан, В. Сичова; серед спікерів були викладачі
кафедри – А. Андрющенко С. Вакуленко, С. Садрицька;

Науково-практичний Конгрес «Щаслива родина» («Happy
family»), кафедра соціології управління та соціальної роботи соціологічного
факультету спільно з Харківською міською радою (Департамент праці та
соціальної політики) та Благодійною організацією «Карітас Харків» (7 жовтня
2019 року). Серед спікерів були викладачі кафедри – В. Сичова, С. Садрицька;


Німецько-українська літня школа для молодих журналістів
«Журналістика у зоні конфлікту». Міжнародну літню школу для молодих
журналістів організували Соціологічний факультет Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна, Інститут міжнародної журналістики
Еріха Броста / Інститут журналістики Технічного університету Дортмунда за
підтримки Харківського офісу Фонду Конрада Аденауера та Харківського
представництва Німецької служби академічних обмінів (DAAD), 2019 р.,
м. Харків);

Міжнародна літня школа «Масові переміщення: фокус на внутрішньо
переміщених осіб у пострадянських країнах», 5-16 серпня 2019 р., організована
Центром міжнародних відносин університету імені В. Н. Каразіна за підтримки
DAAD (Німеччина). Серед спікерів – викладачі факультету: О. Хижняк,
М. Фоломєєв, Г. Кравченкова, І. Солдатенко;

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

Міжнародний баркемп «Каразінський медіасимпозіум» (16 грудня
2017 р., провели співробітники кафедри медіакомунікацій, зав.кафедрою – проф.
Л. В. Стародубцева);

Перший всеукраїнський науково-методичний семінар «Соціологічна
освіта: актуальні виклики та ефективні практики навчання» (м. Харків, 21
квітня 2017 р.);

Успішно проведено III Конгрес Соціологічної асоціації України
«Нові нерівності – нові конфлікти: шляхи подолання» (м. Харків, 12–13
жовтня 2017 р.);

Проведено Соціальний форум «Соціальний працівник – професія
майбутнього» (23.04.2016 р.) в межах тижня кар’єри ХНУ ім.В.Н.Каразіна;

VIII Міжнародна соціологічна літня школа «Війна та насильницькі
конфлікти у соціалістичних та постсоціалістичних суспільствах» (спільно з
Оттавським університетом (Канада), Посольством Франції в Україні, Центром
історії слов’ян Університету Париж 1 Пантеон-Сорбонна та Національним
університетом «Києво-Могилянська академія, липень 2016 р.);

Серпень 2015 та 2016 рр. проведено дві Міжнародні англомовні літні
школи «Сталий розвиток: конфлікти та їх вирішення на пострадянському
просторі» (за підтримки німецької служби академічних обмінів (DAAD);

Науково-практична
конференція
«Media
Studies:
Міждисциплінарні дебати» (Центр медіа-комунікацій і візуальних досліджень
Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна спільно з кафедрою
ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» – 13.10.2015).

Активізація розвитку освітнього напряму соціальної роботи

Підготовка та подання пакету документів для участі у конкурсі
проєктів з міжнародної кредитної мобільності за Програмою Еразмус+ за
напрямом «Соціальна робота» (партнер – Університет Палацкого, Чехія,
відповідальна особа – доцент Євдокимова І. А.);

Спільно з медичним факультетом підготовлено міжнародну заявку
для професійного навчання слухачів з Федеративної Республіки Нігерія за
програмою «Медична/соціальна допомога» (Керівники робочої групи:
Мурадян О.С., Євдокимова І.А., Бутиліна О.В.).
Участь у Міжнародних соціологічних читаннях пам’яті Н. В. Паніної
(м. Київ, 10 грудня 2015-2019 рр.).
Викладачі, аспіранти, докторанти факультету щорічно брали участь у цьому
заході, а також в конкурсі «Кращий молодий соціолог року», підсумки якого
підводяться в межах читань. Переможцями конкурсу в різні роки були:
Голіков О. С. (2015 р.), Калашнікова А. О. (2017 р.), Коритнікова Н. В.(2017 р.).
Школи соціолога
За звітний період спільно із Соціологічною асоціацією України та
університетами України соціологічним факультетом успішно проведено 6 Шкіл
соціолога (керівник: проф. Сокурянська Л. Г.):
Школа-семінар
викладачів Соціологічний факультет,
1–3 жовтня
соціогуманітарних дисциплін Соціологічна
асоціація
2015 р.
«Україна
в
дзеркалі України,
Черкаський
соціології: дослідження часів державний бізнес-коледж,
незалежності».
м. Черкаси.
Школа молодого автора з Соціологічний факультет,
1-5 лютого
метою
вдосконалення Соціологічна
асоціація
2016 р.
професійної
підготовки України, Прикарпатський
науковців,
аспірантів
та національний університет
викладачів
імені Василя Стефаника, м.
Івано-Франківськ
Школа молодого соціолога з Соціологічний факультет,
18-22 квітня
компаративних
Соціологічна
асоціація
2016 р.
соціологічних досліджень
України,
Ужгородський
національний університет,
м. Ужгород
Школа молодого соціолога Соціологічний факультет,
22-26 травня
«Методи збору та аналізу Соціологічна
асоціація
2017 р.
соціологічних даних»
України, Тернопільський
національний економічний
університет,
м. Тернопіль.

Школа молодого соціолога
«Різні та рівні: ідентичності в
полікультурному
суспільстві»,

Соціологічний факультет,
Соціологічна
асоціація
України,
Ужгородський
національний університет,
м. Ужгород
Школа молодого соціолога Соціологічний факультет,
«Соціолог
як
експерт: Соціологічна
асоціація
практики та інсайди»
України,
Чернігівський
національний
технологічний університет,
м. Чернігів.

22-26 січня
2018 р.

30 вересня - 4
жовтня 2019 р.

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У НАУКОВИХ КОНКУРСАХ, ОЛІМПІАДАХ
2015 р.

На базі соціологічного факультету 7 – 9 квітня 2015 р. проведено II
етап Всеукраїнської студентської олімпіади з соціології серед студентів
вищих навчальних закладів, спеціальність «соціологія». Переможці:
Щербак І.С. (1 місце), Дикань Б.О. (2 місце).
2016 р.

1 місце студента факультету спеціальності «Політологія» у II етапі
Всеукраїнської студентської олімпіади з політології (Михайло Шопін, СП-33).

27 – 29 квітня 2016 року проходив II етап Всеукраїнської
студентської олімпіади зі спеціальності «Соціальна робота» серед студентів
вищих навчальних закладів України III – IV рівнів акредитації (м. Тернопіль), в
якому взяли участь студенти 2 курсу групи СР-27 Сухініна Дарина та Бойко
Валентин.
2017 р.

На базі кафедри соціології факультету соціології і права НТУУ КПІ
імені Ігоря Сікорського у квітні 2017 р. проведено II етап Всеукраїнської
студентської олімпіади з соціології серед студентів вищих навчальних
закладів, спеціальність «соціологія». Призер: Дикань Б.О. (2 місце). А також
ІІ командне місце.

Щербак Ігор (5 курс, група СЦ-51) посів І місце на Всеукраїнському
конкурсі студентських наукових робіт з соціології, що пройшов у березні 2017
року в Національному педагогічному університеті імені Г. Сковороди. Тема
роботи: «Формування української національної ідентичності засобами
прихованого навчального плану», науковий керівник – доктор соціологічних наук,
професор, завідувач кафедри соціології Сокурянська Л.Г.

Щербак Ігор (5 курс, група СЦ-51) посів ІІІ місце на першому
Всеукраїнському конкурсі студентських робіт з практичного застосування
методів кількісного аналізу даних «Аналіз соціальних даних 2017» («Social Data
Analysis 2017»), який провели факультет соціології Київського національного
університету імені Тараса Шевченка разом з компанією KANTAR «TNS Ukraine».


У Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з
політичних наук ІІІ місце зайняла студентка соціологічного факультету
спеціальності «Політологія» (Сидорова Анастасія, СП-23).

Троє авторів/авторок Університету у Регіональному науковому
конкурсі молодих вчених «Гендерна політика очима української молоді» за
кращі роботи за напрямом «Харків – місто рівних можливостей» були відзначені
спеціальними призами ГО «Молоді харків'яни», враховуючи цінність і
перспективність тематики для реалізації соціальних програм розвитку, стратегій і
програм забезпечення ґендерної рівності м. Харкова:
o Яшкіна Дар'я, слухачка магістратури соціологічного факультету
«Ґендерне позиціонування в дискурсивних практиках політичних
лідерів Харкова», науковий керівник – к.соц.н. Мурадян О. С.
o Бойко Валентин, Сухініна Дарина, студенти 4 курсу соціологічного
факультету.
«Уявлення
студентів-соціологів
Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна про модель
соціального працівника: ґендерний аналіз», науковий керівник –
д.держ.упр., проф. Сичова В. В.
2018 р.

II Всеукраїнський конкурс робіт з міжнародною участю «Аналіз
соціальних даних 2018» SDA2018 (Олена Борисенко (ІІ місце), Вікторія
Крижанівська (ІІ місце), Приступа Марія, Яшкіна Дар’я).

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності
«Політологія»

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності
«Соціальна робота».

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності
«Соціологія» (Олена Борисенко, Вікторія Крижанівська, Ксенія Черняк
зайняли ІІІ місце).

II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з соціології серед
студентів вищих навчальних закладів, спеціальність «Соціологія»: студентка
4 курсу кафедри соціології соціологічного факультету Лісовенко Дар'я (науковий
керівник – Сокурянська Л.Г.) та студентка 1 курсу магістратури кафедри
політичної соціології соціологічного факультету Яшкіна Дар'я (науковий
керівник – Мурадян О.С.) посіли ІІІ місця.


Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни «Соціологія»:
16–18 травня 2018 року у Національному університеті «Одеська юридична
академія» пройшла Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни
«Соціологія», у якій взяли участь команди студентів з 26 закладів вищої освіти
України. За результатами змагання студент 4 курсу соціологічного факультету
Руслан Зерницький посів І місце в індивідуальному рейтингу та ІІІ місце у

командному рейтингу разом зі студенткою 2 курсу соціологічного факультету
Анастасією Жарковою.

Проєкт «Мій перший раз»: 15 червня 2018 р. 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 Проєкту «Мій Перший Раз», що був спрямований на
підвищення громадянської активності і політичної обізнаності молоді. Відеоробота команди під назвою «Вони зробили це вперше», що посіла І 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.

Всеукраїнська
студентська
олімпіада
зі
спеціальності
«Політологія»: 19-20 квітня 2018 року на базі Національного університету
«Одеська юридична академія» проходив ІІ етап Всеукраїнської студентської
олімпіади зі спеціальності «Політологія». В олімпіаді взяло участь майже 70
студентів із 27 ВНЗ України. За результатами змагань студент соціологічного
факультету групи СП-53 Запорожченко Руслан посів І місце в індивідуальному
заліку, а команда університету у складі студентів соціологічного факультету
Запорожченка Руслана (група СП-53), Широченкова Максима (група СП-33),
Пушкарчук Ганни (група СП-43 ) (керівник: доцент кафедри політології
Комарова Т.Г.) посіла ІІ командне місце.

Університетський тур олімпіади з німецької та французької мов:
21 листопада 2018 року за результатами олімпіади студентка 3 курсу
Гермаш Анастасія посіла ІІ місце, студент 1 курсу Жуков Єгор – ІІ місце,
студентка 2 курсу Внукова Ліліана – ІІІ місце (німецька мова).
Руслан Запорожченко – лауреат академічної стипендії імені Президента
України, «Кращий студент і випускник соціологічного факультету 2018 року»,
нагороджений Відзнакою Вченої ради університету.
Руслан Зерницький – дворазовий лауреат академічної стипендії імені
Президента України, «Кращий студент соціологічного факультету Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна 2018/2019 навчального року».
2019 р.
ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни
«Соціологія». 17-19 квітня 2019 р. на базі Національного університету «Одеська
юридична академія» проведено ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з
дисципліни «Соціологія». Студентка 3 курсу групи СП-33 Латіпова Аліна посіла
ІІІ місце. Команда студентів факультету у складі Латіпової Аліни (група СП-33),
Кушнерьової Тетяни (група СП-33), Буднік Ольги (група СП-43) зайняла ІІІ
командне місце.

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності
«Соціологія». 3-5 квітня 2019 р. на базі Національного технічного університету
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» проведено
ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Соціологія».
Студентка 5 курсу групи СЦ-51 Лісовенко Дар'я посіла ІІ місце. Команда
студентів соціологічного факультету у складі Лісовенко Дар'ї (група СЦ-51),
Сахна Вадима (група СЦ-41), Тягла Владислава (група СЦ-45) зайняла
ІІІ командне місце.
ІІ етап Всеукраїнської студентської Олімпіади зі спеціальності
«Соціальна робота» серед студентів вищих навчальних закладів України III – IV
рівнів акредитації. 12-13 квітня 2019 р. в Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка проходив. У ІІ етапі Олімпіади взяла участь студентка
3 курсу групи СР-36 Малишева Анастасія, яка пройшла три етапи
випробувань та потрапила в топ-15 з понад 50 учасників.
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності
«Політологія». 28 березня 2019 р. на базі Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича проведено підсумкову науково-практичну
конференцію Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з
політології. Студентка 3 курсу групи СП-33 Кушнерьова Тетяна отримала
диплом ІІІ ступеня.
ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі
спеціальності «Соціологія» (м. Запоріжжя, 2019 р.). Студент групи СЦ-46
Приходько Антон зайняв ІІІ місце.
Всеукраїнський конкурс студентських робіт «Аналіз соціальних даних
2019» (м.Київ, 2019р.). 20 квітня 2019р. на базі Київського національного
університету імені Тараса Шевченка проведено підсумкову конференцію.
Студентка групи СЦ-55 Дороничева Анастасія зайняла ІІІ місце.
У квітні 2020 р. на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт
з соціології, що проходив у Запорізькому національному університеті, студентка
4 курсу соціологічного факультету ХНУ імені В.Н.Каразіна Шеденко Марія
посіла І місце, успішно захистивши наукову роботу на тему «Роль батьківської
сім'ї у конструюванні репродуктивних установок та сімейних цінностей молоді»
(науковий керівник: проф. Л. Г. Сокурянська).
У квітні 2020 р. на ХІV Регіональному науковому конкурсі молодих вчених
«Гендерна політика очима української молоді», що проходив у Харківському
національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова
(Організатор – Харківська обласна державна адміністрація), студентка 3 курсу
групи СР-37 Тетяна Полонець посіла І місце за наукову роботу «Вплив
гендерних стереотипів на діяльність територіальних центрів соціального
обслуговування в Харківській області»; студентка 4 курсу групи СР-47
Анастасія Малишева – ІІІ місце за наукову роботу «Результати впровадження
закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» у м.

Харків», а також слухач магістерської підготовки групи СМ-52 Михайло Сімонов
взяв участь у конкурсі з науковою роботою «Досвід з протидії насильству в
США» (науковий керівник: проф. В.В. Сичова).
МІЖНАРОДНІ АКАДЕМІЧНІ ОБМІНИ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ

Співробітництво з Белградським університетом (Сербія): студентка
групи СЦ-46 Голишевська Юлія з 1 жовтня 2018 р. по 3 березня 2019 р.
навчалася в Белградському університеті;

Освітнй проєкт представництва ЄС в Україні «Навчальні дні ЄС»:
студент групи СП-43 Широченков Максим з 16 жовтня по 19 жовтня 2018 р.
перебував у Бельгії в навчальній поїздці випускників цього освітнього проєкту;

Навчання в межах програми «Магістратура Соціологія – Європейські
суспільства» (ФРН): студентка групи СЦ-66 Черняк Ксенія з 27 вересня по 18
грудня 2018 року навчалася у Вільному університеті Берліна (м. Берлін, ФРН);

Участь у проєкті «Навчальні візити до Польщі»: студентка групи
ССК-26 Пінчук Діана 14-26 жовтня 2018 року перебувала в м. Торунь (Польща);
студентка групи СПМ-28 Ящишина Катерина 12-22 жовтня 2018 р. перебувала в
м. Щецін (Польща);

Навчання студентів за програмою «Еразмус +»: студентка групи СП53 Литвин Олена з 10 лютого по 2 липня 2018 р. навчалася в Університеті
імені Коменського в Братиславі (Словаччина); студентка групи ССК-36
Миленька Ксенія з 15 вересня 2018 р. по 24 лютого 2019 р. навчалася в
Університеті імені Коменського в Братиславі (Словаччина);

Міжнародний проєкт «Засоби масової інформації та молодь.
Давайте зміцнювати довіру»: студентка групи СП-63 Литвин Олена з 3 жовтня
по 10 жовтня 2018 р. перебувала в м. Варшава (Польща) в межах цього проєкту;

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

Зіненко О.Д., аспірантка кафедри медіакомунікацій пройшла
стажування в Європейському університеті Віадріна у м. Франкфурті-на-Одері
(22.05 – 27.08.2017 р., ФРН);

Навчання в межах програми «Навчальні візити до Польщі» (2016 р,
2017р., 2019 р.), що організується Фондом освіти та розвитку громадянського
суспільства (м. Лодзь, Польща; взяло участь – 6 студентів);

Франкфуртський університет імені Гете (м. Франкфурт-на-майні,
ФРН). Іванова А.К., студентка групи СЦ-56 з 3 жовтня 2015 р. – по 31 березня
2016 р. – навчання в університеті.

УЧАСТЬ ВИКЛАДАЧІВ ТА СТУДЕНТІВ У ТРЕНІНГАХ, ЛІТНІХ
ШКОЛАХ

У рамках співпраці у проєкті «Децентралізація приносить кращі
результати та ефективність (DОВRЕ)» за підтримки Агенції з міжнародного
розвитку США (USAID): участь в.о. зав. каф. соціології управління та соціальної
роботи, доц. Євдокимової І.А (січень, 2020 р.);

Регіональний тренінг для викладачів програми післядипломного
навчання «Управління в українських органах місцевого самоврядування для
лідерів, менеджерів середнього рівня, фахівців з публічних послуг громади» (9-17
квітня 2020 р.) в рамках співпраці у проєкті «Децентралізація приносить кращі
результати та ефективність (DОВRЕ)» за підтримки Агенції з міжнародного
розвитку США (USAID): участь в.о. зав. каф. соціології управління та соціальної
роботи, доц. Євдокимової І.А, проф. Сичової В.В.;

02-10 липня 2019 р. проф. В.В. Сичова як керівник групи і слухач 2-го
курсу магістерської підготовки за спеціальністю «Соціальний менеджмент»
В. Бойко взяли участь у роботі Літньої школи в Люблінському Католицькому
університеті Іоанна Павла ІІ (KUL Joana Pawla II) (Польща) за темою «Захист
прав мігрантів» у рамках проєкту «Люблінська коаліція для інтеграції»:
обговорювали перспективи наукової співпраці;

10-15 червня 2019 р. Г.М. Кравченкова відвідала Інститут
європейської політики у м. Берлін (Німеччина), де вивчала ландшафт аналітичних
та науково-дослідних інститутів Берліна, досвід їх роботи з урядом та іншими
аналітичними центрами, обговорювала теми спільних наукових проектів для
Програми Еразмус + 2020;

Стажування за навчальною програмою «Іноваційний університет
та лідерство: інтердисциплинарність та міжгалузевість» (Польща).
Пройшла стажування доцент кафедри прикладної соціології та соціальних
комунікацій Кравченкова Г.М. (жовтень 2019 р.);

Стажування у трьох вищих навчальних закладах Словацької
республіки – Панєвропейському університеті (м. Братислава), Технічному
університеті (м. Кошице), Дубницькому технологічному інституті (м. Дубниця
над Вагом) із метою активізації співробітництва між освітньою спільнотою
України та державами-членами Європейського Союзу пройшла проф.
Сичова В.В. (грудень 2018 - 02.03. 2019 р. – дистанційне; 02.03–09.03 2019 р. –
аудиторне;

Тренінг з питань комунікацій від проєкту «Association4U».
24 вересня 2018 року в Києві доц. Г. М. Кравченкова взяла участь у тренінгу
для тренерів з питань комунікацій від проєкту «Association4U». Тренінг
проводився для фахівців, які добре зарекомендували себе у галузі комунікацій та
зв'язків з громадськістю;

Перший етап тренінгу «Interactive Civic Education Teaching
Methodology Workshop for University Educators» з інтерактивної методології
викладання курсу з громадянської освіти «Демократія: від теорії до практики

з 4 по 7 лютого 2018 року пройшли викладачі університету доцент кафедри
політології Вінникова Наталія Анатоліївна, старший викладач кафедри
політичної соціології Колоколова Марія Олександрівна і доцент кафедри
методів соціологічних досліджень Кузіна Ірина Іванівна. Курс з громадянської
освіти розроблений Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES) і
запроваджений у 8 університетах України у 2018/2019 навчальному році;

Тренінг: «Конфлікт: in & out». 19 жовтня 2018 р. студенти групи СР37 взяли участь у тренінгу, який був організований за підтримки Міністерства
іноземних справ Німеччини та організації «Crisp», представниками якої є
студентки соціологічного факультету. По закінченню одноденного тренінгу були
отримані нові знання з конфліктології та сертифікати про участь;

Професор кафедри соціології соціологічного факультету Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна О. О. Мусієздов отримав грант
на проведення індивідуального наукового дослідження на тему «Харків: місто
різноманіття» від Канадського інституту українських студій, Університет
Альберта, Едмонтон, Канада. Наукове стажування 1.10-31.11.2018 р;

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 студентівмагістрантів 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 2020 рр.;

Тренінг для вчених «Researcher Connect Poltava». Доцент
Кравченкова Г.М. взяла участь у тренінгу для вчених «Researcher Connect
Poltava» від Британської Ради. Тренінг проводився на базі ПолтНТУ
імені Кондратюка 26-28 вересня 2017 р. у місті Полтава. Тренерами виступили
Варенко Тетяна (Каразінський університет, факультет іноземних мов),
Плужник Андрій (Полтавський технічний університет, економічний факультет);

«Літня школа з вдосконалення курсів з моніторингу та оцінювання
для викладачів вищих навчальних закладів» (проводилася МБФ «Альянс
Громадського Здоров'я» 7-11 серпня 2017 р. в Одесі за підтримки та участі
Центрів контролю та профілактики захворювань (м. Атланта, США) та
Каліфорнійського університету (м. Сан-Франциско, США). В школі взяла участь
доц. І. А. Євдокимова;

Викладачі кафедри – хедлайнери тренінгу «Освіта. Бізнес.
Лідерство. Успіх». 28 листопада 2017 року доценти кафедри прикладної
соціології та соціальних комунікацій Галина Кравченкова та Олександр Хижняк
виступили фасилітаторами англомовні сесії тренінгу «Освіта. Бізнес. Лідерство.
Успіх». Тренінг проходив на базі Харківського національного економічного
університету імені Семена Кузнеця;


Участь викладачів та студентів факультету у Міжнародній науковій
конференції «Життя як проєкт: місце молоді в сучасному світі» (м. Зелена Гура,
Польща, 31 березня – 8 квітня 2017 р., (проф. Сокурянська Л.Г.,
студенти: Білозьоров Костянтин, Тищенко Володимир, Щербак Ігор);

Тренінг «Методи фасилітації групової роботи: прийняття
спільних рішень» проф. Сичова В.В. (Громадська організація «Ла СтрадаУкраїна», грудень 2016 р., Київ);

Студенти соціологічного факультету (Сафонова Е. О. та Яшкіна Д. Д.)
19-22 травня 2016 року взяли участь у роботі І Всеукраїнської весняної школи
«Від конфлікту до злагоди: альтернативні методи вирішення конфлікту», яка
проведена за участі Юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника», ELSA Ivano-Frankivsk, ІваноФранківського обласного осередку Всеукраїнської організації «Ліга студентів
правників України» та соціологічного факультету Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна в місті Івано-Франківськ.

UNDP: Istanbul Regional Hub & Partners Romania Foundation for Local
Development, FPDL.
Тренінгова програма «Promoting integrity and anticorruption at the local level in the Eastern Partnership Area: Georgia, Moldova, and
Ukraine» , доцент І. О. Солдатенко (вересень 2015-четвень 2016). Отримані
знання та нові навички з проведення тренінгів та навчання з питань
антикорупційної тематики;

4 грудня 2015 року за участі доцента кафедри соціології управління та
соціальної роботи Косулі Ірини Юріївни було проведено тренінг для учасників
Програми стажування у Верховній Раді України 2015–2016 рр.
«Ненасильницьке спілкування заради миру та демократії»;

Британська Рада в Україні: Проведення тренінгів «Активні
громадяни», лютий 2016 (доцент І.О.Солдатенко, ст. викл. О.О.Гужва). Договір
про співробітництво (грудень 2015 – березень 2016). Тренінг за тематикою
соціальної відповідальної дії пройшли 25 студентів та представників молодіжних
НГО Харкова та Харківського району (м. Дергачі).
ПЕРІОДИЧНІ НАУКОВІ ВИДАННЯ, ЩО ВИДАЮТЬСЯ НА
СОЦІОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
Сер. «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія,
методи» (отримано категорію «Б»);

Український соціологічний журнал (журнал Соціологічної асоціації
України);

Електронне видання «SOCIOПРОСТІР: міждисциплінарний збірник
наукових праць з соціології та соціальної роботи»;

Переможці конкурсу на здобуття іменної стипендії Харківської
облдержадміністрації в галузі науки в номінації гуманітарних наук –
стипендії імені В. Н. Каразіна для молодих науковців – О. В. Хижняк,
О. С. Голіков.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІОЛОГІЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ
УКРАЇНИ
З 2007 р. по теперішній час Соціологічну асоціацію України очолює
академік В.С.Бакіров і соціологічний факультет став осередком організації та
проведення заходів по лінії САУ (засідання Правління САУ, наукові конференції,
конкурси тощо).
Викладачі факультету є членами Правління Соціологічної асоціації України
(САУ), очолюють низку дослідницьких комітетів, які координують наукові
заходи в сфері соціологічної науки (Бакіров В.С., Мурадян О.С.,
Сокурянська Л.Г., Хижняк Л.М, Дейнеко О.О.).
З 2009 р. під егідою САУ та соціологічного факультету на базі Харківського
національного університету імені В.Н.Каразіна розпочато видання «Українського
соціологічного журналу», навколо якого об’єднується українська соціологічна
професійна спільнота і в якому висвітлюються актуальні проблеми розвитку
соціологічної науки.
Соціологічний факультет підтримує сайт САУ.
ЗАХИСТИ ДИСЕРТАЦІЙ
За звітний період успішно захистили докторські дисертації викладачі
факультету:
Мусієздов
О. О.(2015 р.),
Хижняк
О. О.
(2018 р.),
Голіков О. С. (2019 р.)
Захисти кандидатських дисертацій викладачами факультету:
Дейнеко О. О., Буданова О. Б., Кузіна І. І. (2015 р.), Колоколова М. О.,
Зубарєв О. С., Кравченко А. С., Калашнікова А. О., Пасісніченко А. В. (2016 р.),
Борисов Р. І. (2017 р.), Коновалов О. Є. (2018 р.), Дикань Л. В., Бойко Д. М.,
Пак І. В. (2019 р.)
СПІВПРАЦЯ З МІЖНАРОДНИМИ ТА МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ,
ФОНДАМИ ТА НГО

Співпраця з Департаментом соціального захисту населення
Харківської обласної державної адміністрації: проф. В.В. Сичова та
доц. С.М. Вакуленко брали участь у реалізації проєкту Громадської
організації «Соціальний комунікативний центр» «Захист громадян похилого
віку від дискримінації, домашнього насильства та жорстокого ставлення
«Стоп насильству!» для соціальних робітників і працівників територіальних
центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чугуївського,
Богодухівського, Краснокутського, Ізюмського, Золочівського, Дергачівського,

Лозівського, Харківського районів Харківської області протягом (жовтеньгрудень 2019 р.);

Співпраця з Департаментом у справах сім’ї молоді та спорту
Харківської міської ради: проф. Сичова В.В. – спікер на панельних дискусіях
І Харківського сімейного форуму (вересень 2018) та ІІ Харківського
сімейного форуму (вересень 2019); виїзні семінарські заняття студентів 3-го
курсу у рамках навчальної дисципліни «Конфліктологія» (у жовтні 2016 р.,
листопаді 2017 р., листопаді 2019 р.) за ініціативи проф. В.В. Сичової;

Співпраця з Управлінням із питань праці та соціального захисту
населення адміністрації Київського району Харківської міської ради: виїзні
семінарські заняття студентів групи СЦ-32 у рамках навчальної дисципліни
«Соціальний менеджмент» у ЦНСП «Прозорий офіс» Київського р-ну м. Харкова
(10.05.2018 р.), студентів групи СМ-52 у рамках навчальної дисципліни
«Управління соціальним і гуманітарним розвитком» (20.11.2018) за ініціативи
проф. В.В. Сичової.

Співпраця з Департаментом праці та соціальної політики
Харківської міської ради:
- на щорічній конференції «Про реалізацію міського соціального
проєкту «Єдина соціальна мережа» у 2017 році та про напрями роботи у
2018 році» (29.03.2018 р.) з доповіддю виступила в.о. завідувача кафедрою
соціології управління та соціальної роботи С.О. Горбунова-Рубан; у роботі взяли
участь студенти групи СР-47 разом із професором В.В. Сичовою;
- у семінарі з соціальної роботи за темою «Сучасний ринок праці та
професія соціальний працівник» для студентів спеціальності «Соціальна
робота» (14.05.2018 р.) взяли участь професори та доценти кафедри соціології
управління та соціальної роботи, а також 32 студенти соціологічного факультету
1-4 курсів спеціальності «Соціальна робота». Ініціатором та модератором заходу
була заступник міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту
населення, в.о. завідувача кафедри соціології управління та соціальної роботи
С.О.Горбунова-Рубан;

Співпраця з Департаментом праці та соціальної політики
Харківської міської ради: проф. Сичова В.В. брала участь у реалізації
соціального замовлення з проведення заходів із запобігання та протидії
домашньому насильству, методичного забезпечення надання соціальних
послуг
постраждалим
особам
і
корекції
поведінки
домашніх
кривдників (2016-2019 рр.);

Співпраця з Харківською міською радою: проф. Сичова В.В. – член
Координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного
розвитку, запобігання насильству в сім’ї, гендерному насильству, протидії
торгівлі людьми при Харківській міській раді (з 2016 р.);

«Соціальний форум інклюзивності: громадський сектор –
соціальна та освітня платформа для формування інклюзивного суспільства»
(м. Харків, 7 грудня 2017 р.), в якому активну участь взяли в.о. завідувача
кафедри соціології управління та соціальної роботи Горбунова-Рубан С.О. та
студенти групи СР-47 спеціальності «Соціальна робота»: Андріанова Тетяна,

Білаш Діана, Бойко Валентин, Бордовська Вікторія, Гиль Яна, Гіндіна Вікторія,
Журавель Анна, Лавошник Юлія, Макортецька Єлизавета, Овдієнко Юлія,
Поліщук Анна, Струк Сюзанна, Сухініна Дарина, Трутень Альбіна, Харченко
Анастасія, Харченко Єлізавета, Чищева Юлія, Шурда Роман. Студенти в межах
форуму виступили з доповідями та презентаціями щодо особливостей співпраці
громадського сектору та влади в різних регіонах України;

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). Проведено науково-практичну
конференцію на тему: «Соціальний діалог між сторонами соціально-трудових
відносин при запобіганні виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)»
(11.2015р.), у якій взяли участь викладачі факультету (декан О.С. Мурадян, доц.
І.А. Євдокимова та О.М. Плахова).
7 жовтня 2015 року на базі Харківського регіонального інституту
державного управління Національної академії державного управління при
Президентові України за участю Національної служби посередництва і
примирення в Харківській області було проведено науково-практичну
конференцію на тему: «Соціальний діалог між сторонами соціально-трудових
відносин при запобіганні виникнення колективних трудових спорів (конфліктів)»,
в якій взяли участь доц. Євдокимова І. та Плахова О;

Перемога у міському конкурсі соціальних проектів «Єдина соціальна
мережа» дозволила одержати замовлення муніципальних органів влади
(Управління праці та соціального захисту) на виконання НДР за темою «Сталий
розвиток про розширення ринку соціальних та соціально-медичних послуг в
Харківському мегаполісі в умовах кризової ситуації» (2015 р.);

Факультет виграв конкурсний відбір серед професійно-технічних та
вищих навчальних закладів, підприємств, установ та організацій незалежно від
форми власності, виду діяльності та господарювання, які надають платні послуги
з організації професійного навчання зареєстрованих безробітних у період
навчання, який був організований Харківським обласним центром зайнятості, для
організації професійного навчання зареєстрованих безробітних за спеціальністю
231 – «Соціальна робота» (відповідальна – доцент Євдокимова І.А.);

У жовтні-листопаді 2016 року в межах Меморандуму про
співробітництво між Харківським національним університетом імені
В. Н. Каразіна та відділенням Національної служби посередництва та примирення
(НСПП) в Харківській області викладачами та студентами кафедри соціології
управління та соціальної роботи разом з фахівцями відділення було проведено
соціологічне дослідження «Стан соціально-трудових відносин у колективах
підприємств, підпорядкованих Державній архівній службі України».
У дослідженні взяли участь к.соц.н., доцент кафедри соціології управління та
соціальної роботи Євдокимова І. А., к.соц.н., доцент кафедри соціології
управління та соціальної роботи ХНУ імені В.Н.Каразіна Плахова О. М., а також
магістрантка соціологічного факультету Тімошенко Віра (група СЦ-52). Звіт за

результатами соціологічного дослідження «Стан соціально-трудових відносин в
колективах організацій, підпорядкованих Державній архівній службі України»
був направлений до центрального апарату НСПП та голові Державної архівної
служби України Барановій Т .І. для подальшого врахування в роботі;

Співробітництво з Національною службою посередництва і
примирення. 3 жовтня 2018 року в приміщені відділення Національної служби
посередництва і примирення в Харківській області (далі – Відділення) начальник
Відділення С. М. Лайков провів робочу зустріч з в. о. завідувача кафедри
соціології управління та соціальної роботи, кандидатом соціологічних наук,
доцентом Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
І. А. Євдокимовою. У ході зустрічі сторонами обговорено результати
соціологічного дослідження на тему: «Колективний трудовий договір як
інструмент регулювання соціально-трудових відносин в Україні». Дане
дослідження проводилося на підприємствах, установах, організаціях України за
активної участі начальників відділень НСПП в Закарпатській, Кіровоградській,
Миколаївській та Тернопільській областях в рамках виконання Договору про
співробітництво між Харківським національним університетом імені
В. Н. Каразіна та відділенням НСПП в Харківській області;

Співпраця з Міжнародним фондом «Відродження». Викладачі
факультету О.І. Кізілов, Л.Г. Сокурянська, І.О. Кузіна та ін. брали участь в
реалізації проєкту «Академічна культура українського студентства: основні
чинники формування та розвитку», який було реалізовано Східноукраїнським
фондом соціальних досліджень разом з НДІ соціально-гуманітарних досліджень
ХНУ імені В.Н. Каразіна за підтримки МФ «Відродження» (у період з грудня
2014 по липень 2015 р.). Мета проєкту – вивчення фактичного стану та факторів,
які визначають академічну культуру студентів ЗВО та формують ставлення до
проявів академічного шахрайства, у тому числі таких його форм як плагіат,
списування, придбання оцінок за гроші або послуги;

Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України.
У 2017 році Університет увійшов до числа учасників Програми розвитку
лідерського потенціалу університетів України, що реалізується Британською
Радою у партнерстві з Інститутом вищої освіти Національної академії
педагогічних наук України та Фундацією лідерства для вищої освіти (Велика
Британія) за підтримки Міністерства освіти і науки України. 12 листопада 2017
представники факультету – доцент Ірина Солдатенко, доцент Максим
Фоломєєв, ст. викладач Ольга Гужва, доцент Олександр Хижняк, магістрантка
Вікторія Крижанівська відвідали Англіа Раскін Університет (Кембрідж, Велика
Британія). Візит був частиною другого етапу Програми Британської Ради та
Інституту вищої освіти АПН України «Розвиток лідерського потенціалу
університетів України», учасником якої є команда Каразінського університету.

Приклади співпраці з закордонними науковцями. 10-11 жовтня 2017
року Пал Тамаш – угорський соціолог, член Угорської академії інженерних наук,
директор Інституту соціології Угорської академії наук (УАН), директор Центру

соцієтальної політики Будапештського університету Корвінус (Будапешт)
прочитав для студентів і викладачів соціологічного факультету Цикл лекцій
«Перспективи інформаційного суспільства в Східній Європі»;

Проєкт
USAID:
«Справедливе
правосуддя»,
експертне
консультування організації та проведення навчальної програми з питань судового
адміністрування (доцент І.О. Солдатенко); викладання навчального модулю
«Стратегічне планування» (доцент О.В.Хижняк). Угоди про співробітництво
(вересень 2015-липень 2016). Програму навчання пройшли 40 представників
судової влади (керівники апаратів судів, співробітники ДСА України).
ВИХОВНА РОБОТА
Виховна робота на соціологічному факультеті органічно пов’язана з
учбовою та науковою. Центром виховної роботи є кафедри та куратори груп.
Ефективними формами виховної роботи є Дні факультету (за звітний період їх
було проведено 5), презентації наукових доробок викладачів та студентів
широкому студентському загалу, сумісні наукові дослідження та публікації
студентів й викладачів (у частині про наукову роботу є дані щодо активізації
роботи у цьому напрямі). Стало вже традицією проводити наукові студентські
конференції, викладачі залучають до наукової роботи студентів інших
факультетів та школярів (так, за попередні три роки на факультеті відбулося
чимало заходів із залучення школярів, наприклад, протягом першого семестру
2019/2020 року діяла «Майстерня старшокурсників»). За останній період
опубліковано багато сумісних наукових статей студентів та викладачів
факультету. Виховна робота починається вже серед абітурієнтів – майбутніх
студентів факультету.
Програма виховної роботи включає різноманітні форми, заходи, методи
впливу на студентів. Тут і збори в групах, на курсах, індивідуальні бесіди,
запрошення студентів до складу Вченої ради факультету, на засідання кафедр,
відвідування керівництвом факультету та викладачами студентських гуртожитків,
активізація позанавчальної роботи зі студентами, тощо.
Виховна діяльність націлена на вирішення різних проблем студентського
життя – зміцнення дисципліни, підвищення успішності, побутові проблеми,
раціоналізація роботи серед студентів, що вимушені працювати, щоб поліпшити
своє матеріальне становище. Було запропоновано взяти на облік кожного такого
студента, перевести його на індивідуальний графік навчання, отримання
індивідуальних завдань тощо.
Багато уваги на факультеті приділяється розвитку студентського
самоврядування. Студенти беруть участь у роботі різноманітних комісій
факультету, що вирішують питання додаткових балів для конкурсів на отримання
стипендій, переведення з контрактної форми навчання на навчання за державні
кошти, в комісіях з поселення до гуртожитків, беруть участь в обговоренні
навчальних планів, розкладів занять, змін в навчальному процесі, багато питань

студентського життя вирішується студрадою факультету та студрадою
гуртожитку.
Окремо слід зазначити, що кількість поселених до гуртожитків студентів
збільшується кожного року, що має додаткове навантаження на адміністрацію та
особливо заступника декана з виховної роботи і кураторів академічних груп:
2015 рік – 139 поселених студентів;
2016 рік – 168 поселених студентів (додано 30 місць на Алчевських, 46);
2017 рік – 164 поселених студентів;
2018 рік – 166 поселених студентів;
2019 рік – 214 поселених студентів (додано 30 місць у гуртожитках
університету та 10 місць у гуртожитку Технічного університету сільського
господарства імені П.Василенка).
Поселення та кураторство їх проживання наразі потребує набагато більше
уваги, ніж раніше. Активізація роботи інституту кураторства допомагає в цьому.
Свої культурно-естетичні потреби студенти задовольняють в художній
самодіяльності під час конкурсу Альма матер та беручи участь в культурних
заходах університету. Доброю традицією стало щорічне святкування Дня
соціолога, Дня студента, а також посвячення у соціологи першокурсників
факультету.
Конкурс творчості першокурсників Альма матер щорічно проходить для
нашого факультету з особливим успіхом. Останні 5 років першокурсники під
керівництвом студентів старших курсів готують справжнє творче шоу, яке
беззмінно займає призові місця:
2015 – ІІ місце;
2016 – І місце;
2017 – І місце;
2018 – І місце;
2019 – І місце.
В інших університетських конкурсах та заходах факультет також
неодноразово відзначався:
Міс Університет
2016 рік – друга Віце-Міс Даша Даньшина.
Містер Університет
2016 – Містер глядацьких симпатій Антон Кореновський;
2017 – перший Віце-Містер Владислав Торський;
2019 – Містер Профком Данііл Совгіря.
Щорічно студенти та викладачі факультету брали участь у Благодійному
зимовому балі.
У 2018 та 2019 роках – співробітники факультету два рази перемогли у
Кубку профкому з боулінгу.
Конкурс на кращу академічну групу університету:
2015 – ІІІ місце (куратор Саган Г.В.);
2016 – ІІІ місце (куратор Зуб Т.С.);
2017 – ІІІ місце (куратор Чернявська О.В.);
2018 – ІІ місце (куратор Кутирьова В.І.).

День соціологічного факультету
З 2015 року це святкування змінило формат: окрім традиційного мініконцерту та флешмобу організовуються турніри з настільного тенісу (їх пройшло
вже 4), настільних ігор, міні-футболу та боулінгу, було проведено два
благодійних аукціони. Це стало новою традицією, щорічно до святкування Дня
факультету додаються нові заходи, наприклад, проведено окремо два Кубки
декана з міні-футболу.
Керівництво факультету, куратори академічних груп відвідують
гуртожитки, зустрічаються зі студентами в неофіційній обстановці, проводять
індивідуальні бесіди, терміново реагують на будь-які події та порушення
внутрішнього розпорядку. На факультеті приділяється увага роботі з батьками
студентів.
Студенти активно працюють у різних спортивних секціях, беруть участь та
перемагають у змаганнях зі стрільби з луку, з міні-футболу, настільного тенісу,
фехтування, у кросах, турнірах з шахів та шашок, де показують добрі результати,
а іноді – кращі в університеті.
Стан виховної роботи обговорюється на засіданнях кафедр та Вченої ради
факультету.
Отже, колектив факультету здійснює значну виховну роботу серед
студентів. Це посильний внесок до роботи, спрямованої на досягнення і
утримання рівня провідного факультету та Університету України.
Серед недоліків виховної роботи на факультеті треба зазначити недостатньо
активну діяльність кураторів, але останнім часом ситуація змінюється. Регулярно
проводяться кураторські години, студенти разом з кураторами відвідують театри,
музеї та університетські події. У частині груп між студентами та кураторами
встановилися товариськи стосунки, що допомагає плідному спілкуванню.
Особливо допомога від кураторів знадобилася під час карантину та
дистанційного навчання. Куратори підтримують постійний зв'язок з групами та
допомагають студентам вирішувати безліч питань.

Виявляється майже неможливим врахувати всі доробки співробітників,
студентів та аспірантів факультету, адже інтенсивність навчального, наукового та
виховного процесів у майже тисячному колективі (140 співробітників, 810
студентів та 18 аспірантів) щороку збільшується. Виконання поставлених завдань
стало можливим завдяки сумлінній роботі кожного!

