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Звіт  

в.о. завідувача кафедри  

соціології управління та соціальної роботи  

соціологічного факультету  

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

Євдокимової Ірини Анатоліївни,  к.соц.н., доцента  

про роботу кафедри в 2019/2020 навчальному році 

 

1. Робота з кадрами  
 

1.1. Склад кафедри (кількість осіб та ставок): загальна кількість науково-педагогічних 

працівників; загальна кількість наукових працівників; кількість докторів наук, 

професорів; кількість кандидатів наук, доцентів; кількість доцентів без наукового 

ступеня; кількість аспірантів, докторантів. 

В 2019/2020 навчальному році на кафедрі соціології управління та соціальної роботи 

загальна кількість науково-педагогічних працівників становила 10 осіб. 

Загальна кількість науково-педагогічних ставок - 9,25, зокрема за загальним фондом  - 

4,5 ставок, за спеціальним – 4,75 ставки. 

Серед науково-педагогічних працівників в 2019/2020 навчальному році докторів наук, 

професорів – 1, кандидатів наук, доцентів – 8. 

Середній вік науково-педагогічних працівників в 2019/2020 навчальному році становив 

50 років, 30% - викладачі пенсійного віку, 10% - викладачі молодше 40 років. 

 

1.2. Захист дисертацій, робота з аспірантами та докторантами. 

В 2019/2020 навчальному році аспірантів на кафедрі соціології управління та соціальної 

роботи не було. Аспірантка Тимошенко В. Є. відрахувалася у вересні 2019 року (після першого 

року навчання) за сімейними обставинами.  

 

1.3. Підвищення кваліфікації, виконання плану стажувань. 

В 2019/2020 році підвищення кваліфікації згідно плану кафедри пройшли: 

 Євдокимова І. А.: курси підвищення кваліфікації за освітньою програмою «Українська 

мова в професійному спрямуванні» (7 кредитів ЄКТС), 3 жовтня - 26 грудня 2019 р., 

сертифікат №0207-271 від 26.12.2019 р. ХНУ імені В.Н. Каразіна.  

 Бутиліна О. В.: курси підвищення кваліфікації за освітньою програмою «Українська 

мова в професійному спрямуванні» (7 кредитів ЄКТС), 3 жовтня - 26 грудня 2019 р., 

сертифікат №0207-268 від 26.12.2019 р. ХНУ імені В.Н. Каразіна. 

 Вітковська І. М.: курси підвищення кваліфікації за освітньою програмою «Українська 

мова в професійному спрямуванні» (7 кредитів ЄКТС), 3 жовтня - 26 грудня 2019 р., 

сертифікат №0207-269 від 26.12.2019 р. ХНУ імені В.Н. Каразіна. 

 Плахова О. М.: курси підвищення кваліфікації за освітньою програмою «Українська 

мова в професійному спрямуванні» (7 кредитів ЄКТС), 3 жовтня - 26 грудня 2019 р., 

сертифікат №0207-282 від 26.12.2019 р. ХНУ імені В.Н. Каразіна. 

 Кримзаєва Вікторія Олександрівна (7 кредитів ЄКТС), 3 жовтня - 26 грудня 2019 р., 

сертифікат №0207-274 від 26.12.2019 р. ХНУ імені В.Н. Каразіна. 

 

 

Доцент Садрицька С.В. не пройшла заплановане підвищення кваліфікації на курсах для 

науково-педагогічних працівників: «Технології дистанційної освіти у вищому 

навчальному закладі» (120 год.) у зв’язку з карантином. 
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1.4. Діяльність із забезпечення оптимального балансу досвідчених та молодих викладачів і 

науковців. 

В 2019/2020 році до складу штатних викладачів кафедри з відпустки по догляду за 

дитиною до 3 років повернулася доцент Плахова О. М. 

 

1.5. Наявні проблеми та шляхи їх вирішення.  

Проблеми: 

 відсутність на кафедрі аспірантів; 

Шляхи вирішення: 

 посилення роботи зі студентами кафедри щодо продовження навчання в аспірантурі. 

 

2. Результати науково-інноваційної діяльності і роботи з комерціалізації результатів НДР 

 

2.1. Фундаментальні та прикладні НДР, що виконуються за результатами конкурсу, 

проведеного МОН України, обсяги їх фінансування в 2018 та 2019 роках (номери тем, угод, 

контрактів, прізвища керівників). 

- 

2.2. НДР, що виконуються за кошти держбюджету на конкурсній основі (ДФФД України, 

програма «Наука в університетах» тощо), обсяги їх фінансування в 2019 та 2020 роках 

(номери тем, угод, контрактів, прізвища керівників). 

- 

2.3. Роботи, що виконуються за договорами, грантами, замовленнями з іноземними 

замовниками, обсяги коштів, що надійшли до університету в 2019 та 2020 роках (номери 

тем, угод, контрактів, прізвища керівників). 

- 

2.4. Роботи, що виконуються за договорами, грантами, замовленнями з українськими 

замовниками, обсяги коштів, що надійшли до університету в 2019 та 2020 роках (номери 

тем, угод, контрактів, прізвища керівників). 

-  

 

2.5. Подання проектів для участі у міжнародних науково-освітніх програмах (навести 

назви програм, назви проектів, перелік партнерів). 

В 2019/20209 навчальному році на кафедра взяла участь у підготовці проектної 

пропозиції від соціологічного факультету за темою CE-FNR-07-2020 - FOOD 2030 - Розширення 

прав та можливостей міст як агентів трансформації харчової системи в межах програми 

ГОРИЗОНТ. В якості партнерів виступають Харківська міська рада, Норвезький інститут 

міських та регіональних досліджень Університету Осло та інші університети Європи 

(відповідальні – професор Горбунова-Рубан С.О., доцент Євдокимова І.А.). 

 

2.6. Подання проектів для участі в українських науково-освітніх програмах (навести 

назви програм, назви проектів, перелік партнерів). 

В 2019/2020 навчальному році кафедра підготувала пакет пропозицій та виграла 

конкурсний відбір 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». 

Договір № 8 про співпрацю щодо організації професійного навчання зареєстрованих 

безробітних між Харківським обласним центром зайнятості та Харківським національним 

університетом імені В. Н. Каразіна від 5 березня 2020 року (відповідальні – доцент Євдокимова 

І. А., ст. викладач Вітковська І. М.)  
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2.7. Переговори, проведені з метою комерціалізації наукових результатів та їх 

результативність. 

- 

2.8. Перелік інноваційних розробок, підготовлених для впровадження, описи яких надані 

до Інноваційного центру університету протягом звітного періоду. 

- 

2.9. Монографії, розділи монографій, видані англійською мовою та іншими іноземними 

мовами у провідних іноземних видавництвах наукової літератури (надати список). 

- 

2.10. Монографії, видані за рішенням Ученої ради Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна. 

- 

2.11. Статті, опубліковані у виданнях, що враховуються системами SCOPUS та / або ISІ 

(надати список). 

- 

Наукові публікації кафедри В 2019/2020 навчальному році науково-педагогічними 

працівниками кафедри було підготовлено 15 публікацій, зокрема: 

12 статей, у тому числі 3 – у фахових виданнях (Євдокимова І.А., Бутиліна О.В., Сичова В.В.): 

1. Євдокимова І. А. Соціальний аудит як механізм регулювання соціально-трудових 

відносин та соціологічна технологія. Social sciences: history, modernity, the future, EU 

experience. Wloclawek, Republic of Poland, 2019. С. 53–58. 

2. Євдокимова І. А., Бутиліна О. В. Інструменти ризик-менеджменту в роботі з 

персоналом організацій соціальної сфери. Габітус. 2020. №11. С. 23–28. 

3. Бутиліна О. В., Кудринська Г. І. Consumer behavior as a modus of economic 

behavior: conceptualization and manifestation peculiarities. Вісник Львівського 

національного університету (Серія соціологічна). 2018 (вийшов з друку у 2020 р.) 

Вип. ХІІ. С. 54–68.  

4. Сичова В. В. Трансформація державної політики щодо внутрішньо переміщених 

осіб в Україні. Актуальні проблеми державного управління: зб.наук.пр. 2020. № 

1(57). С. 276-286. 

5. Горбунова-Рубан С. О., Вітковська І. М. Система надання соціальних послуг: 

сучасний стан. SOCIOПРОСТІР. 2020. №9. С. 17–22. URL: 

https://periodicals.karazin.ua/socioprostir/article/view/15680/14536 

6. Сичова В. В., Полонець Т. С. Благодійна діяльність як основа соціальної роботи. 

SOCIOПРОСТІР. 2020. №9. С. 31–40. URL: 

https://periodicals.karazin.ua/socioprostir/article/view/15722/14586  

7. Садрицька С. В., Короп А. О. Особливості соціальної роботи благодійних фондів з 

людьми похилого віку. SOCIOПРОСТІР. 2020. №9. С. 41–46. URL: 

https://periodicals.karazin.ua/socioprostir/article/view/15723/14587  

8. Євдокимова І. А. Громадсько-активна школа як суб’єкт соціальної роботи в умовах 

децентралізації в Україні. SOCIOПРОСТІР. 2020. №9. С. 47–52 URL: 

https://periodicals.karazin.ua/socioprostir/article/view/15724/14588  

9. Бутылина Е. В., Радченко Н. Р. Развитие soft skills как фактор повышения 

эффективности деятельности социальных работников. SOCIOПРОСТІР. 2020. №9. С. 

53–60. URL: https://periodicals.karazin.ua/socioprostir/article/view/15725/14589  

10. Плахова О. М. Метод кейс стаді в умовах діяльнісно-компетентнісного підходу до 

підготовки соціальних працівників. SOCIOПРОСТІР. 2020. №9. С. 61–67. URL: 

https://periodicals.karazin.ua/socioprostir/article/view/15726/14590  

11. Садрицька С.В. Можливості використання додатка Google Classroom в освітньому 

процесі. Проблеми сучасної освіти: збірник науково-методичних праць / укл. В. Г. 

Пасинок, Т. О. Маркова. Вип.10. Харків.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. с. 187-195. 

https://periodicals.karazin.ua/socioprostir/article/view/15680/14536
https://periodicals.karazin.ua/socioprostir/article/view/15722/14586
https://periodicals.karazin.ua/socioprostir/article/view/15723/14587
https://periodicals.karazin.ua/socioprostir/article/view/15724/14588
https://periodicals.karazin.ua/socioprostir/article/view/15725/14589
https://periodicals.karazin.ua/socioprostir/article/view/15726/14590
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12. Бойко В. О. Факторы лояльности персонала социальной службы. SOCIOПРОСТІР. 

2020. №9. С. 75–81. URL: 

https://periodicals.karazin.ua/socioprostir/article/view/15729/14594 

 

5 тез доповідей: 

1. Євдокимова І. А., Коваль Ю. Є. Шкільне самоврядування як елемент громадсько-

активної школи. Психолого-педагогічні проблеми соціалізації особистості в сучасних 

умовах: матеріали міжнародно науково-практичної конференції, 31 січня – 1 лютого 

2020 р. Київ: Таврійський національний університет імені В.Н. Вернадського, 2020. С. 

221–223. 

2. Бутиліна О. В. Лояльність персоналу організацій, що здійснюють соціальну роботу: 

до постановки проблеми. Психолого-педагогічні проблеми соціалізації особистості в 

сучасних умовах: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 31 січня – 

1 лютого 2020 р. Київ: Таврійський національний університет імені В.Н. 

Вернадського, 2020. С. 213–216. 

3. Євдокимова І. А., Бутиліна О. В. Ризики в діяльності соціальних служб. III 

international scientific conference “Modernization of the educational system: world trends 

and national peculiarities”: Conference proceedings, February 21th, 2020. Kaunas: 

Izdevniciba “Baltija Publishing”, 2020 С. 1–4. 

4. Сичова В. В. Інститут політичної опозиції в Україні в системі державного управління 

в умовах гібридних загроз. Публічне управління XХІ століття: портал можливостей: 

матеріали Ювілейного XХ Міжнар. наук. Конгрессу, 24 квітня 2020 р. Харків: Вид-во 

ХарРІ НАДУ«Магістр», 2020. С. 93–95. 

5. Сичова В.В. Зміна статусу інституту політичної опозиції в системі державного 

управління в Україні. Сучасна парадигма публічного управління: Матеріали І 

Міжнар. наук.-практ. конф. / за наук. ред. к.е.н., доцента Стасишина А.В. Львів: 

ЛНУ імені Івана Франка, 17–18 жовтня 2019 р. Львів, 2019. С. 355–359 

 

В 2019/2020 році кафедра підготувала та поширила дев’ятий  випуск збірника 

«Socioпростір: міждисциплінарний збірник наукових праць з соціології та соціальної роботи 

(відповідальні – Горбунова-Рубан С.О., Євдокимова І.А., Вітковська І.М., Бойко В.О.). Випуск 

був  приведений у відповідність до фахових вимог в межах діяльності щодо включення 

міждисциплінарного збірника «Socioпростір» до Переліку наукових фахових видань (категорії 

«Б») Міністерства освіти і науки України. 

 

2.12. Відомості щодо міжнародних конференцій, проведених на базі Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна, що були організовані кафедрою. 

Кафедрою було організовано проведення на базі Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна Науково-практичного конгресу з міжнародною участю 

«Щаслива родина» (“Happy Family”). Партнери: БО БФ «Карітас Харків», Харківська міська 

рада, кафедра соціології управління та соціальної роботи соціологічного факультету 

Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, Харків, Україна; 7 жовтня 2019 р. 

(відповідальні – проф. Сичова В.В., Горбунова-Рубан С.О.).  

 

2.13. Відомості щодо всеукраїнських конференцій, проведених на базі Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна, що були організовані кафедрою. 

- 

2.14. Подання матеріалів для здобуття державних премій в галузі науки і техніки, 

стипендій, грантів, премій Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України, НАН України. 

- 

2.15. Організація наукової роботи студентів та її результати. 

В 2019-2020 н. р. на кафедрі в межах наукової роботи зі студентами були проведені: 

https://periodicals.karazin.ua/socioprostir/article/view/15729/14594
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 І тур Олімпіади з соціальної роботи (відповідальні – доценти Бутиліна О.В. та Плахова 

О.М. ), в якому взяли участь студенти ІІ-ІІІ курсів спеціальності «Соціальна робота». За 

результатами відбору 1 місце зайняли Воробйова Анастасія Ігорівна, Моглібеєва Тетяна 

Олександрівна, Полонець Тетяна Сергіївна – студентки 3 курсу соціологічного 

факультету спеціальності 231 «Соціальна робота» (група СР-37); 2 місце - Маслова 

Аміна Владиславівна, Плевачук Ірина Олександрівна – студентки 2 курсу соціологічного 

факультету спеціальності 231 «Соціальна робота» (група СР-25). Результати участі 

студентів в І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Соціальна 

робота» підтверджені грамотами та протоколом засідання кафедри соціології управління 

та соціальної роботи №4 від 15 квітня 2020 року. Участь переможців в ІІ турі Олімпіади 

з соціальної роботи було відмінено у зв’язку з карантином. 

 І етап Всеукраїнського Конкурсу студентських наукових робіт із спеціальності 

«Соціальна робота» в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна в 

2019-2020 навчальному році. За результатами відбору 1 місце зайняли Полонець Тетяна 

Сергіївна, студентка 3 курсу соціологічного факультету спеціальності 231 «Соціальна 

робота», група СР-37 (наук. керівник проф. Сичова В.В.) та Короп Анастасія Олегівна, 

студентка 4 курсу соціологічного факультету спеціальності 231 «Соціальна робота», 

група СР-47 (наук. керівник доц. Садрицька С. В.). Результати участі студентів в І етапі 

Всеукраїнського Конкурсу студентських наукових робіт із спеціальності «Соціальна 

робота» підтверджені грамотами та протоколом засідання кафедри соціології управління 

та соціальної роботи №4 від 15 квітня 2020 року. За результатами участі Полонець Т. та 

Короп А. В II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Соціальна робота» зайняли 22 та 58 місце відповідно (з 61). 

 Студентами кафедри під керівництвом професора Сичової В. В. підготовлено три 

наукові роботи (Полонець Т., Малишева А., Сімонов М.), дві з  яких перемогли в ХІV 

Регіональному науковому конкурсі молодих вчених «Гендерна політика очима 

української молоді»: Полонець Т.С., студентка 3 курсу, «Вплив гендерних стереотипів 

на діяльність територіальних центрів соціального обслуговування в Харківській області» 

- 1-е місце; Малишева А., студентка 4-го курсу, «Результати впровадження Закону 

України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» в м. Харків» - 3 місце.  

 Під керівництвом викладачів кафедри студентами було опубліковано 10  тез (Бутиліна О. 

В. – 3, Євдокимова І. А. – 3, Садрицька С. В. – 1, Сичова В. В. –3) :  

1. Бойко В. Фактори лояльності персоналу на прикладі соціальної служби. Соціологія у 

(пост)сучасності. Збірник тез доповідей XVІІІ Міжнародної наукової конференції 

студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених, 12-13 березня 2020 р. Харків: 

ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020. С. 36–38. (керівник - доцент Бутиліна О.В.) 

2. Бордовська В. Соціальне підприємництво як інноваційний інструмент соціальної 

політики. Соціологія у (пост)сучасності. Збірник тез доповідей XVІІІ Міжнародної 

наукової конференції студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених, 12-13 

березня 2020 р. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020. С. 41–42. (керівник - доцент 

Євдокимова І.А.) 

3. Журавель А. Специфіка побудови професійної кар'єри у сучасних соціальних службах 

України. Соціологія у (пост)сучасності. Збірник тез доповідей XVІІІ Міжнародної 

наукової конференції студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених, 12-13 

березня 2020 р. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020. С. 73–75. (керівник - доцент 

Садрицька С.В.) 

4. Сухініна Д. Управління кадровою безпекою в організаціях, що надають туристичні 

послуги. Соціологія у (пост)сучасності. Збірник тез доповідей XVІІІ Міжнародної 

наукової конференції студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених, 12-13 

березня 2020 р. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020. С. 180–182. (керівник - доцент 

Бутиліна О.В.) 

5. Харченко Є. Краудфандинг у діяльності громадських організацій в Україні. Соціологія у 

(пост)сучасності. Збірник тез доповідей XVІІІ Міжнародної наукової конференції 
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студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених, 12-13 березня 2020 р. Харків: 

ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020. С. 194–195. (керівник - доцент Євдокимова І.А.) 

6. Євдокимова І. А., Коваль Ю. Є. Шкільне самоврядування як елемент громадсько-

активної школи. Психолого-педагогічні проблеми соціалізації особистості в сучасних 

умовах: матеріали міжнародно науково-практичної конференції, 31 січня – 1 лютого 

2020 р. Київ: Таврійський національний університет імені В. Н. Вернадського, 2020. С. 

221–223. 

7. Полонець Т. С. Вплив гендерних стереотипів на діяльність територіальних центрів 

соціального обслуговування в Харківській області. Гендерна політика очима української 

молоді: матеріали підсумкової конф. ХІV Регіонального конкурсу молодих вчених, 

Харків, 24 квітня 2020р. / [за заг. ред.: Н. В. Бібік, Г.Г.Фесенко]; Харків. Нац. ун-т міськ. 

Госп-ва ім. О.М. Бекетова. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. С.53-57. (керівник – 

професор Сичова В.В. ) 

8. Малишева А. Результати впровадження Закону України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству» в м. Харків. Гендерна політика очима української 

молоді: матеріали підсумкової конф. ХІV Регіонального конкурсу молодих вчених, 

Харків, 24 квітня 2020р. / [за заг. ред.: Н. В. Бібік, Г.Г.Фесенко]; Харків. Нац. ун-т міськ. 

Госп-ва ім. О.М. Бекетова. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. (керівник – 

професор Сичова В.В. ) 
9. Сімонов М. Досвід США з протидії домашньому насильству. Гендерна політика очима 

української молоді: матеріали підсумкової конф. ХІV Регіонального конкурсу молодих 

вчених, Харків, 24 квітня 2020р. / [за заг. ред.: Н. В. Бібік, Г.Г.Фесенко]; Харків. Нац. ун-

т міськ. Госп-ва ім. О.М. Бекетова. Харків: ХНУМГ ім.О. М. Бекетова, 2020 (керівник – 

професор Сичова В.В.) 
10. Малишева А. В. Домашнє насильство як соціальна проблема в реаліях українського 

суспільства. Соціально-гуманітарний вісник: зб. наук. пр. Вип. 29-30. Харків: СГ НТМ 

«Новий курс». 2019. С. 24-27. (керівник - доцент Бутиліна О.В.) 

 

2.16. Наявні проблеми та шляхи їх вирішення 

Проблеми: 

 Відсутність на кафедрі науково-дослідних робіт. 

 Відсутність на кафедрі опублікованих монографій, розділів монографій, виданих за 

рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.  

 Незначна кількість публікацій за 2019/2020 навчальний рік у фахових виданнях з 

соціології та соціальної роботи, а також відсутність статей у виданнях, що 

індексуються системами SCOPUS та Web of Science. 

 Труднощі з наповненням статтями міждисциплінарного збірника наукових праць з 

соціології та соціальної роботи «Socioпростір». 

Шляхи вирішення: 

 Розширення практики подання проектів для участі у міжнародних науково-освітніх 

програмах, а також запровадження проведення кафедрою прикладних науково-

дослідних робіт без фінансування в 2020/21 навчальному році; 

 Підготовка кафедрою монографії в 2020/21 навчальному році; 

 Посилення роботи науково-педагогічних працівників щодо підготовки публікацій у 

фахових виданнях з соціології та соціальної роботи (категорія «В») із розрахунку – 1 

обов’язкова публікація у фаховому виданні з соціології та соціальної роботи в 

2020/21 навчальному році. 

 Продовження роботи щодо визначення можливості входження міждисциплінарного 

збірника наукових праць з соціології та соціальної роботи «Socioпростір» до переліку 

фахових міждисциплінарних видань України (категорія «В»). 
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3. Результати роботи із забезпечення якості освіти 

 

3.1. Відомості про загальне та навчальне навантаження кафедри, середнє навантаження 

на 1 ставку науково-педагогічних працівників (НПП). 

Навчальне навантаження кафедри в 2019/2020 навчальному році становило 5319 годин. 

Середнє навантаження на 1 ставку науково-педагогічних працівників складало 575 годин. 

 

3.2. Розвиток матеріальної бази навчального процесу. 

В 2019/2020 навчальному році оновлення матеріальної бази навчального процесу не 

здійснювалось.   

 

3.3. Ліцензування та акредитація напрямів і спеціальностей підготовки фахівців. 

У 2019/2020 навчальному році ліцензування та акредитації напрямів та спеціальностей 

не здійснювалось.  

 

3.4. Запровадження нових навчальних дисциплін (надати список, прізвища викладачів-

розробників). 

В 2019/2020 навчальному році на кафедрі було запроваджено такі нові навчальні 

дисципліни: 

 Тренінг «Організаційний розвиток» (доцент Бутиліна О.В.) 

 Менеджмент соціальної сфери (доцент Бутиліна О.В.) 

 Соціологія девіантної поведінки (доцент Бутиліна О.В.) 

 Волонтерство в соціальній роботі (ст. викладач Вітковська І.М.) 

 Соціальне проектування та фандрайзинг (доцент Євдокимова І.А.) 

 Практикум з  соціальної роботи (доцент Садрицька С.В.) 

 Кар'єра та лідерство (доцент Садрицька С.В.) 

 HR-менеджмент в соціальній роботі (доцент Яковенко Т.В.) 

 

3.5. Робота зі вступниками, профорієнтаційна активність. 

Для покращення профорієнтаційної роботи та формування контингенту студентів 

кафедрою соціології управління та соціальної роботи були розроблені та реалізовані протягом 

2019-2020 навчального року наступні заходи:  

 підготовлено інформаційні матеріали про освітньо-професійну програму кафедри 

«Соціальний менеджмент» спеціальності 054 – «Соціологія» та спеціальність «Соціальна 

робота», які розміщені на веб-сайті кафедри  (доц. Євдокимова І.А.); 

 проведено профорієнтаційні бесіди зі студентами, які навчаються за спеціальністю 

«Соціологія» та «Соціальна робота» освітнього рівня «бакалавр», щодо  вступу на 

освітньо-професійну програму «Соціальний менеджмент спеціальності «Соціологія» 

освітнього рівня «магістр»; 

 зібрано інформацію про кращих випускників кафедри та місця їх працевлаштування та 

розміщено на веб-сайті кафедри; 

 проведена профорієнтаційна робота серед батьків потенційних абітурієнтів у 7-ми 

районах Харківської області та в м. Харкові (професор Сичова В.В.) 

 

3.6. Видання підручників та іншої навчальної літератури  (надати список). 

В 2019-20 навчальному році колективом кафедри соціології управління та соціальної 

роботи були підготовлені до публікації, згідно плану роботи кафедри: 

 «Соціальна робота: словник основних термінів» (авторський колектив:  Бутиліна О. 

В., Вакуленко С. М., Вітковська І. М., Горбунова-Рубан С. О., Євдокимова І. А, 

Плахова О. М.,  Садрицька С. В., Сичова В. В., Яковенко Т. В.) (у видавництві ХНУ 

імені В.Н. Каразіна); 
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 методичні рекомендації до навчальної дисципліни "Гендерна політика в Україні" 

(професор Сичова В. В.) (у видавництві ХНУ імені  

В.Н. Каразіна); 

 методичні рекомендації до навчальної дисципліни "Соціальне проектування та 

фандрайзинг» (доцент Євдокимова І.А.) (на кафедрі соціології управління та 

соціальної роботи); 

 методичні рекомендації до навчальної дисципліни "Соціологія сім’ї» (доцент 

Вакуленко С. М.) (на кафедрі соціології управління та соціальної роботи). 

Друк навчально-методичних видань запланований на 2020/21 навчальний рік.  

 

3.7. Розміщення навчальної та методичної літератури в репозитарії університету (надати 

список). 

              - 

3.8. Забезпечення навчальних дисциплін електронними навчальними ресурсами, 

розміщеними на сайті університету (плани та програми, електронні версії підручників, 

навчальних посібників, лекційні презентації, матеріали для самостійної роботи студентів, 

завдання для самоконтролю, приклади екзаменаційних білетів тощо). 

За всіма дисциплінами кафедри були розміщені навчально-методичні комплекси на веб-

сайті кафедри. 

 

3.9. Розвиток кафедрального веб-сайту. 

В 2019/2020 навчальному році здійснювалась підтримка та розвиток веб-сайту кафедри 

(відповідальний – старший лаборант кафедри Бойко В.О.):  

 на веб-сайті кафедри регулярно розміщувались інформаційні матеріали про події, 

заходи та результати роботи кафедри  (24 повідомлення); 

 оновлено розділ «Вступна кампанія», в якому розміщено оновлену інформацію про 

вступ на спеціальність 231 – «Соціальна робота» та 054 – «Соціологія». Покращена 

логістика з метою полегшення пошуку необхідної інформації абітурієнтами. Додано 

прямі посилання на start.karazin.ua. 

 Створено та наповнено розділ «Наші випускники».  

 Створено та наповнено розділ «Відеоматеріали». 

 Оновлено розділ «Публікації». 

 Оновлено розділ «Для студентів» (НМК дисциплін кафедри, графіки консультацій, 

програми атестаційних іспитів тощо). 

 Додано інформацію про кафедру на англійській мові.  

Протягом року здійснювалась також підтримка роботи сторінки кафедри у Facebook 

(проф. Сичова В.В., доцент Садрицька С.В.). 

 

3.10. Контроль якості навчального процесу, аналіз проведення відкритих занять. 

В 2019/2020 році всі викладачі кафедри провели відкриті заняття, згідно встановленого 

графіку, а також взаємовідвідування занять.  

За звітний період в.о. зав. кафедри Євдокимовою І.А. були відвідані наступні відкриті 

заняття: лекція к.пед.н., доцента Завгородньої Н.М. на тему «Поняття та сутність медіації» в 

межах навчальної дисципліни «Теорія і практика медіації та переговорів» (02.03.2020 р., 8.30-

9.50, ауд. 339); лекція к.соц.н., професора Горбунової-Рубан Світлани Олександрівни на 

тему «Підсистеми муніципального менеджменту»  в межах навчальної дисципліни 

«Муніципальний менеджмент» (10.03.2020 р.13.40-15.00, ауд. 347). Всі відвідані лекції були 

проведені на високому теоретичному й методичному рівні, відповідали вимогам, що 

висуваються до лекційних занять у вищій школі.  

З метою оцінки якості освітньо-професійних програм на кафедрі в 2019/20 навчальному 

році було проведено опитування випускників (2018-2020 р.н.) магістерської програми 

«Соціальний менеджмент» (доценти Євдокимова І.А., Садрицька С.В.), а також передано на 
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експертизу освітньо-професійні програми «Соціальна робота» та «Соціальний менеджмент» 

представникам потенційних роботодавців – менеджеру проекту «Дитяче містечко Отрадне» 

ХОБФ «Соціальна служба допомоги» Печерських Т. П., директору Харківського міського 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді «Довіра» Щербак А. Г., директору 

Харківського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Хватинець О. О. 

Результати оцінювання були обговорені на засіданні кафедри. 

В 2019/20 навчальному році здійснювався контроль подання викладачами кафедри 

контрольних матеріалів (контрольні роботи студентів, індивідуальні завдання, залікові та 

екзаменаційні роботи). У зв’язку з карантином та використанням дистанційних форм 

проведення занять, поточного та підсумкового контролю знань на кафедрі був створений 

електронний архів контрольних матеріалів за весняний семестр (відповідальний – ст. лаборант 

Бойко В.О.). 

 

3.11. Оновлення форм і методик викладання. 

В 2019/2020 році на кафедрі тривав процес оновлення форм і методик викладання. Так, 

зокрема, професор Сичова В. В. продовжила використовувати у викладанні навчальних 

дисципліни «Конфліктологія» та «Управління соціальним та гуманітарним розвитком» виїзні 

заняття. Доценти Садрицька С. В. та Бутиліна О.В. використовували тренінгові методики у 

викладанні навчальних дисциплін «Практикум з соціальної роботи» та «Організаційний 

розвиток». Доцент Євдокимова І.А. застосовувала у викладанні навчальної дисципліни 

«Соціальне проектування та фандрайзинг» проектну форму роботи. Слід відзначити, що в 

умовах карантину в другому семестрі всі викладачі кафедри розпочали активно застосовувати  

електронні (дистанційні) форми навчання.  

 

3.12. Розробка електронних (дистанційних) курсів за заочною формою навчання, 

запровадження елементів електронного навчання при навчанні за денною формою 

(надати назви курсів, прізвища викладачів-розробників). 

Протягом звітного періоду на кафедрі соціології управління та соціальної роботи  

 сертифікований дистанційний курс «Соціологія управління». Доцент Бутиліна О. В. 

отримала сертифікат про визнання інформаційного ресурсу системи електронного 

(дистанційного) навчання в якості навчально-методичної праці курсу «Соціологія 

управління». Рішення вченої ради університету (Науково-методичної ради університету) 

протокол №1 від 30.10.2019 р. Сертифікат №175/2019; 

 здійснено апробацію та подано на сертифікацію дистанційні курси, створені на 

платформі Moodle: 

1) «Соціальна політика» (доцент Євдокимова І. А.); 

2) «Конфліктологія» (професор Сичова В. В.);  

 створено нові дистанційні курси на платформі Moodle: 

1) Менеджмент соціальної сфери (доцент Бутиліна О.В.);  

2) «Соціологія сім’ї», «Соціологія ринків», «Основи маркетингу» (доцент Вакуленко 

С.М.); 

 створено нові дистанційні курси на платформі Google-class: 

1) Муніципальний менеджмент (професор Горбунова-Рубан С.О.) 

2) Курсова робота (професор Горбунова-Рубан С.О.) 

3) Соціальний аудит (доцент Євдокимова І.А.); 

4) Соціальне проектування та фандрайзинг (доцент Євдокимова І.А.); 

5) Оцінювання соціальних програм та проектів (доцент Євдокимова І.А.); 

6) Менеджмент соціальної роботи (доцент Бутиліна О.В.); 

7) Соціологія девіантної поведінки (доцент Бутиліна О.В.); 

8) Методи й технології соціальної роботи (доцент Плахова О.М.); 

9) Історія соціальної роботи (доцент Плахова О.М.); 

10) Система організації соціальних служб (доцент Садрицька С.В.); 

11) Комунікативний менеджмент та event-менеджмент (професор Сичова В.В.); 
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12) Гендерна політика в Україні (професор Сичова В.В.); 

13) Еvent-менеджмент (міжфакультетська дисципліна, професор Сичова В.В.);  

 Оновлено електронні пакети для здійснення діагностика та моніторингу рівня знань з 

дисциплін «Соціологія» (доц. Яковенко Т.В.), «Соціологія сім’ї» (доцент Вакуленко 

С.М.), «Методи й технології соціальної роботи» (доцент Плахова О.М.) 

 Запроваджено використання платформ  Zoom/Skype в межах дисциплін кафедри 

весняного семестру (проведення лекцій, семінарів, захисту курсових робіт, консультацій, 

поточного та підсумкового контролю). 

В межах реалізації програми розвитку електронного (дистанційного) навчання на 

кафедрі протягом 2019/2020 навчального року також здійснено інформаційний супровід 

навчання у вигляді промороліку до міжфакультетських дисциплін «Event-менеджмент» 

(професор Сичова В.В.) та «Кар’єра та лідерство» (доцент Садрицька С.В.).   

 

3.13. Викладання англійською мовою (які дисципліни викладаються, кількість НПП, які 

беруть участь у викладанні). 

- 

3.14. Робота з працевлаштування випускників та її результати. 

В межах роботи з працевлаштування випускників кафедрою в осінньому семестрі були 

організовані зустрічі студентів з потенційними роботодавцями, а саме:  

 зустріч з представниками Харківського міського центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді «Довіра» Світланою Сергіївною Голик та Оленою Вікторівною 

Таркіною. Тема зустрічі: «Школа волонтерів: особливості діяльності в м. Харкові». (16 

жовтня 2019 р.); 

 зустріч з представниками Харківського обласного благодійного фонду «Соціальна 

служба допомоги» Андрієнко А. А., Печерських Т. П., Акуловою Л. Г. (грудень 2019 р.). 

 зустріч з заступником міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту 

населення, членом виконавчого комітету Харківської міської ради, професором кафедри 

соціології управління та соціальної роботи Горбуновою-Рубан С. О. на тему: «Соціальна 

робота в місті Харкові». (11 березня 2020 року). 

В грудні 2019 року кафедрою була організована та проведена заключна конференція за 

результатами проходження виробничої практики студентами групи СР-47, які проходили її з 

28.10.2019 р. до 24.11.2019 р. на базі Харківського обласного благодійного фонду «Соціальна 

служба допомоги». За період проходження практики студенти активно долучилися до надання 

соціальних послуг різним категоріям клієнтів благодійного фонду, а також підготували такі 

соціальні проекти як: «Подаруй казку дорослим малим» (Короп А., Власенко К.), «Збережена 

мрія про свято» (Литвинова А., Малишева А.) та «Я шукаю дорогу до себе» (Нестеренко А, 

Філенко О.) в рамках проведення акції «Щедрий вівторок». Всі ці проекти були розміщені на 

сайті Української біржі благодійності для збору коштів. В конференції взяли участь 

представники бази практики (відповідальна – ст. викладач Вітковська І.М.). 

 

3.15. Інтернаціоналізація навчального процесу, забезпечення академічної мобільності 

працівників та осіб, які навчаються, залучення іноземних студентів та аспірантів, участь 

у програмах спільних дипломів. 

Професор Сичова В.В. 02.-10 липня 2019 р. була керівником групи студентів і 

викладачів із України, що взяла 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. В роботі школи  взяв також участь магістр соціології, ст. лаборант кафедри Бойко 

В.О. 

 

3.16. Наявні проблеми та шляхи їх вирішення. 

Проблеми: 
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 відсутність стабільного набору студентів на спеціальність 231 – «Соціальна робота» та 

на освітньо-професійну програму «Соціальний менеджмент» за спеціальністю 054 – 

«Соціологія»; 

 необхідність використання змішаних форм навчання студентів в умовах можливої 

пандемії COVID та можливого продовження карантину в 2020/21 навчальному році; 

Шляхи вирішення: 

 розглянути можливості забезпечення набору студентів шляхом ліцензування 

спеціальності 231 - Соціальна робота» за заочною (дистанційною) формою навчання; 

 розпочати підготовку до акредитації за спеціальністю 231 «Соціальна робота» (денна 

форма навчання) та 054 «Соціологія» (ОПП «Соціальний менеджмент»); 

 посилити профорієнтаційну роботу серед студентів 4 курсу за спеціальністю 231 - 

«Соціальна робота»  щодо вступу на магістерську освітньо-професійну програму 

«Соціальний менеджмент» за спеціальністю 054 – «Соціологія»; 

 забезпечити сертифікацію розроблених дистанційних курсів Менеджмент соціальної 

сфери (доцент Бутиліна О.В.), «Соціологія сім’ї», «Соціологія ринків», «Основи 

маркетингу» (доцент Вакуленко С.М.), а також продовжити розробку дистанційних 

курсів в системі Moodle та Google-class; 

 продовжити роботи щодо підготовки та публікації навчально-методичної літератури за 

спеціальностями 231 – «Соціальна робота» та 054 – «Соціологія». 

 

4. Міжнародне та міжвузівське співробітництво (Наводяться дані про виконання існуючих 

угод про співробітництво, роботу з укладання нових угод, результати цієї діяльності). 

В 2019-2020 навчальному році  

 кафедра соціології управління та соціальної роботи стала членом Європейської асоціації 

шкіл соціальної роботи (EASSW), а також ГО «Професійна  ліга соціальних працівників 

України»; 

 оновлений пакет документів та поданий на конкурс проектів з міжнародної кредитної 

мобільності за Програмою Еразмус+ за напрямом «Соціальна робота» (партнер – 

Університет Палацкого, Чехія). Результати конкурсного відбору буде оголошено восени 

2020 року (відповідальна – доцент Євдокимова І. А.);  

 підготовлений пакет пропозицій для організації навчання студентів в Харківському 

національному університеті імені В. Н. Каразіна з Нігерії (освітня програма «Соціально-

медична допомога») (відповідальна – доцент Євдокимова І. А.);  

 викладачі кафедри (професор Сичова В. В. та доцент Євдокимова І. А.)  взяли участь у 

виконанні міжнародного проекту "Децентралізація приносить кращі результати та 

ефективність (DOBRE)", метою якого є реалізація програми післядипломного навчання 

«Управління в українських органах місцевого самоврядування для лідерів, менеджерів 

середнього рівня, фахівців з публічних послуг громади”. Проект реалізується на основі 

угоди nr DOBRE-16-03-MSPA, укладеної між Краківським економічним університетом 

та Глобальними співтовариствами (Global Communities). Очікується продовження 

реалізації проекту в 2020/21 навчальному році у співпраці з Харківським національним 

університетом імені В. Н. Каразіна. 

 

5. Виховна робота, взаємодія зі студентським самоврядуванням та його органами. 

Наводяться дані про роботу кураторів, роботу в гуртожитку, участь в організації дня 

факультету, спортивних змагань тощо). 

Протягом року здійснювалась організаційно-виховна робота кураторів: доцент 

Вакуленко С.М. (СР-15), ст. викладач Вітковська І.М. (СР-25), доцент Бутиліна О.В. (СР-37), 

доцент Садрицька С.В. (СР-47), доцент Євдокимова І.А. (СМ-52, СМ-62).   

Група СР-47 В 2019/2020 навчальному році зайняла 3 місце на конкурсі академічних 

груп в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна (куратор – доцент 

Садрицька С.В.). 
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Запланована участь кафедри у святкуванні Дня соціологічного факультету не відбулась у 

зв’язку з карантином. 

 

6. Робота зі створення безпечних умов праці та навчання, забезпечення протипожежної безпеки 

Протягом 2019/2020 навчального року на кафедрі проводилися всі необхідні заходи зі 

створення безпечних умов праці та навчання, забезпечення протипожежної безпеки. 

 

7. Завдання кафедри у наступному навчальному році: 
1) посилити роботу зі студентами кафедри щодо продовження навчання в аспірантурі; 

2) розширити практику подання проектів для участі у міжнародних науково-освітніх 

програмах, а також запровадити проведення кафедрою прикладних науково-дослідних 

робіт без фінансування в 2020/21 навчальному році; 

3) підготувати монографію в 2020/21 навчальному році; 

4) посилити роботу науково-педагогічних працівників щодо підготовки публікацій у 

фахових виданнях з соціології та соціальної роботи (категорія «В») із розрахунку – 1 

обов’язкова публікація у фаховому виданні з соціології та соціальної роботи в 2020/21 

навчальному році; 

5) продовжити роботу щодо визначення можливості входження міждисциплінарного 

збірника наукових праць з соціології та соціальної роботи «Socioпростір» до переліку 

фахових міждисциплінарних видань України (категорія «В»); 

6) розглянути можливості забезпечення набору студентів шляхом ліцензування 

спеціальності 231 - Соціальна робота» за заочною (дистанційною) формою навчання; 

7) розпочати підготовку до акредитації за спеціальністю 231 «Соціальна робота» (денна 

форма навчання) та 054 «Соціологія» та забезпечити контроль відповідності науково-

педагогічних працівників кафедри Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності закладів вищої освіти України (кадрові вимоги) за спеціальністю 231 - 

«Соціальна робота» та 054 – «Соціологія»; 

8) посилити профорієнтаційну роботу серед студентів 4 курсу за спеціальністю 231 - 

«Соціальна робота»  щодо вступу на магістерську освітньо-професійну програму 

«Соціальний менеджмент» за спеціальністю 054 – «Соціологія»; 

9) забезпечити сертифікацію розроблених дистанційних курсів Менеджмент соціальної 

сфери (доцент Бутиліна О.В.), «Соціологія сім’ї», «Соціологія ринків», «Основи 

маркетингу» (доцент Вакуленко С.М.) та продовжити розробку дистанційних курсів в 

системі Moodle та Google-class; 

10) продовжити роботу щодо підготовки та публікації навчально-методичної літератури за 

спеціальністю 231 – «Соціальна робота» та 054 – «Соціологія». 

 

Протягом 2019/2020 навчального року колектив кафедри соціології управління та 

соціальної роботи здійснював певні види діяльність в межах реалізації стратегії розвитку 

Харківського національного університету  

імені В. Н. Каразіна на 2019-2025 рр., а саме: 

1) за напрямом І Стратегії розвитку університету «Університетська наука у 2025 році»: 

 на кафедрі було створено творчу робочу групу для розробки науково-дослідних 

пропозицій; 

 здійснено стажування 1 науково-педагогічного працівника в європейському 

університеті (проф. Сичова В.В.); 

 викладачами кафедри взято участь в міжнародних наукових конференціях, а також 

підготовлено публікації в міжнародних збірниках;  

2) за напрямом ІІ Стратегії розвитку університету «Освітня діяльність у 2025 році»: 

 на кафедрі було створено робочі групи для розробки моделі загальних вимог до 

університетського випускника для спеціальності 231-«Соціальна робота» з 

урахуванням вимог стандартів вищої освіти України та для розробки модель 

загальних вимог до університетського випускника для спеціальності 054 - 
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«Соціологія» (освітня програма «Соціальний менеджмент») з урахуванням вимог 

стандартів вищої освіти України; 

 продовжено формування бази даних випускників бакалаврів за спеціальністю 231- 

«Соціальна робота» та магістрів за спеціальністю 054 – «Соціологія» (ОПП 

«Соціальний менеджмент»; 

 здійснено розробку дистанційних курсів.   

3) за напрямом ІІІ Стратегії розвитку університету «Каразінський університет у 

глобальному науково-освітньому просторі у 2025 році» кафедра стала членом 

Європейської асоціації шкіл соціальної роботи (EASSW),  були створені 

україномовна та англомовна сторінки кафедри про міжнародну діяльність, 

підготовлено низку пропозицій щодо розвитку міжнродного партнерства  в  науково-

освітньому просторі, які зазначено у звіті; 

4) за напрямом ІV Стратегії розвитку університету «Інфраструктура Каразінського 

університетського життя у 2025 році» на кафедрі розпочато роботу щодо вивчення 

потреб студентів та  працівників  кафедри щодо створення комфортних умов роботи 

в аудиторіях, комп’ютерних класах, Центральній науковій бібліотеці, базах 

навчальної практики, та їх обладнання сучасними технічними засобами навчання та 

програмним забезпеченням у відповідності до ліцензійних вимог Міністерство освіти 

і науки України, яка не була завершена через карантин в умовах пандемії COVID. 

 

 

 

В.о. завідувача кафедри      ____________________  Ірина ЄВДОКИМОВА  

                   підпис              прізвище, ініціали 

 

 Дата 26.06.2020 


