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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

«15» грудня 2020р., м.Харків     №1006-05/36 
 
 

Про самооцінювання якості 
освітніх програм на факультеті 

 

Відповідно до Стратегії розвитку університету на 2019-2025 роки, 
Положення про систему забезпечення якості вищої освіти (внутрішню систему 
забезпечення якості) Харківського національного університету імені 
В.Н.Каразіна, з метою підвищення якості освітньої діяльності та згідно з 
розпорядженням проректора №0501-49 від 08.12.2020р. «Про самооцінювання 
якості освітніх програм» 

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 
 

1. Гарантів освітніх програм спеціальностей соціологічного факультету 
054 Соціологія 

- МУРАДЯН Олену Сергіївну, гаранта ОП першого (бакалаврського) рівня 
«Соціально-політичні та маркетингові дослідження»; 

- СОЛДАТЕНКО Ірину Олександрівну, гаранта ОП першого 
(бакалаврського) рівня «Соціологія комунікацій, реклами та зв’язків з 
громадськістю»; 

- СОКУРЯНСЬКУ Людмилу Георгіївну, гаранта ОП другого 
(магістерського) рівня «Соціальні технології»; 

- ГОЛІКОВА Олександра Сергійовича, гарант ОП другого (магістерського) 
рівня «Соціальний менеджмент». 

061 Журналістика  
- СТАРОДУБЦЕВУ Лідію Володимирівну, гаранта ОП другого 

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

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

рівня «Медіакомунікації та зв’язки з громадськістю». 
231 Соціальна робота  

- СОРОКУ Юлію Георгіївну, гаранта ОП першого (бакалаврського) рівня 
«Соціальна робота». 



здійснити самооцінювання якості освітніх програм за результатами 
провадження освітньої діяльності у першому семестрі 2020/2021 навчального 
року відповідно до критеріїв оцінювання якості освітньої програми та 
заповнити аркуші самооцінювання (Додаток 1 до Розпорядження проректора). 

Термін виконання: 20 січня 2021 року. 
 

2. Гарантів освітніх програм спеціальностей 054 Соціологія,                    
061 Журналістика, 231 Соціальна робота надіслати на е-пошту декана 
факультету (socio@karazin.ua) заповнені аркуші самооцінювання (Додаток 1 до 
Розпорядження проректора). 

Термін виконання: до 20 січня 2021 року. 
 

3. Завідувачів кафедр та декана факультету обговорити на засіданні 
Вченої ради соціологічного факультету результати самооцінювання якості 
освітніх програм та затвердити план заходів з покращення якості освітніх 
програм. 

Термін виконання: до 31 січня 2021 року. 
 

4. Декана факультету МУРАДЯН Олену Сергіївну надати в електронному 
вигляді до Управління якості освіти (на е-пошту gla@karazin.ua) результати 
самооцінювання якості освітніх програм та план заходів з покращення якості 
освітніх програм (Додаток 1 до Розпорядження проректора). 

Термін виконання: 31 січня 2021 року. 
 

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 
 
 
 
 
 

 Декан (оригінал підписано)  Олена МУРАДЯН 


