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Факультет сьогодні: 

 6 кафедр 

 55 кандидатів наук, доцентів, 17 докторів наук, 
професорів (штатні працівники: 34 канд.н., доц., 6 д.н., проф.; 
сумісники: 21 канд.н., доц., 11 д.н., проф.) 

 Усього 140 співробітників факультету (98 викладачів (58 
штатні) та 42 – навчально-допоміжний персонал) 

 18 аспірантів (054 Соціологія)  

 3 аспіранти (061 Журналістика)  

 32,95 бюджетних ставки, 33,5 – за рахунок спецфонду 
факультету 

 Середній вік штатних викладачів– 45 років (всіх 
викладачів факультету – 45 років) 
 

 

 



Кількість студентів станом на 10.09.2019 р. 
Показники Кількість Загальна кількість 

студентів  Бюджет Контракт 
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ 

1-го курсу 67 122 189 
2-го курсу 65 92 157 
3-го курсу 43 57 100 
4-го курсу 72 22 94 

1-го курсу магістратури 33 11 44 
2-го курсу магістратури  43 7 50 

РАЗОМ: 323 311 634 

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ 
1-го курсу 1 24 25 
2-го курсу 9 22 31 
3-го курсу 0 34 34 
4-го курсу 0 33 33 
5-го курсу 0 6 6 

1-го курсу магістратури 1 19 20 
2-го курсу магістратури 3 24 27 

РАЗОМ: 14 162 176 
Загальна кількість студентів по 

факультету 
337 473 810 



Результати вступної кампанії 2019 року – 
299 нових студентів та 7 аспірантів 

Бакалавріат 

• 234 студенти 

із них:  

• 166 - на контрактну 
форму навчання 

• 19 - на 2 курс (4 – 
денна, 15 – заочна) 

 

 

Магістратура  

• 65 студентів 

із них: 

• 30 на контрактну 
форму навчання 

• вільними лишилися 15 
бюджетних місць 

 



Бакалавріат (68 б+166к) 

Денна  

(бюджет / 

контракт) 

Заочна 

(бюджет / 

контракт) 

друга вища 

(2 курс, денна / 

заочна)  

на базі 

мол.спец. 

(2 курс, 

денна / 

заочна) 

Всього 

СПМ 

 

8+5=13 0+3=3 1+2=3 1+0=1 20 

ССК 

 

34+24=5

8 

0+2=2 0+1=1 1+1=2 

 
63 

Соціальна 

робота 

12+4=16 ----- 0 2 18 

Політологія 2+14=16 1+1=2 0+1=1 0 19 

СМК 11+76=8

7 

0+18=1

8 

0+3=3 1+5=6 114 



Магістратура (34 б+30 к) 
Денна  

(бюджет / контракт) 

Заочна 

(бюджет / контракт) Всього 

Соціальні 

технології 

15+0=15 0 15 

Соціальний 

менеджмент 

6+0=6 0+2=2 8 

Глобальні студії 

та світова 

політика 

3+1=4 0 4 

Стратегічні 

комунікації та 

нові медіа 

 

2+1=3 0+3=3 6 

Аудіовізуальні 

медіа та 

цифрова 

журналістика  

7+9=16 1+14=15 31 



Науково-дослідна робота 
НДР 

Участь у конкурсах наукових проєктів 

Організація і проведення на базі 
соціологічного факультету конференцій  

Організація і проведення шкіл молодих 
соціологів і соціологів-практиків 

Конкурси, олімпіади 

Міжнародні академічні обміни 

Майстер-класи і лекції-дискусії 

 



Реалізація наукових та освітніх 
проєктів 

• Фундаментальне дослідження «Адаптація соціально 
вразливих категорій студентської молоді в контексті 
медіатизації українського суспільства», за грантом МОНУ, 
2019-2021 рр. (Науковий керівник: В. С. Бакіров). 

• Making Good . Грант Британської Ради. Листопад 2018 р.-
липень 2019 р. Навчальні модулі за темами «Теорія 
соціального підприємництва», «Практика соціального 
підприємництва». Розробка бізнес-планів для реалізації 
соціальних проєктів. Науковий керівник: Солдатенко І.О. 

• Проєкт "Корупційні ризики в медичній освіті України". 
Травень-жовтень 2019рр. (за грантом США, проєкт 
реалізовано спільно з Київською школою економіки, 
науковий керівник від факультету: Сокурянська Л. Г.).  

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



• Проєкт «Репродуктивні настанови та сімейні цінності студентства України 
та Республіки Білорусь» (проєкт без фінансування; науковий керівник: 
Сокурянська Л.Г.).  
 

• 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 зустріч-діалогів 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.) 
 

• Дослідницький проєкт «Акомодація регіонального розмаїття в 
Україні». Співпраця Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна та Університету Осло-Мет, Норвегія, 2019-2022 рр.. 
(Керівники від факультету: Мурадян О.С., Філіпова О.А.) 
 



Наукові конференції, семінари, школи 
• XVII Міжнародна конференція "Соціологія у (пост)сучасності", 14-15 березня 2019 р. 
• Якубинська наука сесія, 5 квітня 2019 р. 
• Німецько-українська літня школа для молодих журналістів «Журналістика у зоні 

конфлікту». Міжнародну літню школу для молодих  журналістів організували 
Соціологічний факультет, 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). 

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

• Школа молодого соціолога "Соціолог як експерт: практики та інсайди" (на базі 
Чернігівського національного технологічного університету, 30 вересня - 4 жовтня 2019 р. 

• 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) 

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



Участь студентів факультету у Всеукраїнських 
олімпіадах та конкурсах студентських наукових 

робіт  
• ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Соціологія». 17-19 квітня 2019 

року 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 Тетян 
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. 
 



Підготовка наукових кадрів  

• Успішний захист дисертацій співробітниками (аспірантами) 
факультету у 2019 р.: 

• докторська дисертація: Голіков О. С. 
• кандидатські дисертації: Дикань Л. В., Бойко Д. М., Пак І. В. 
• Підготовка аспірантів. За результатами вступних випробувань 

на перший курс зараховано 7 осіб за спеціальністю 054 
Соціологія і 1 особа - за спеціальністю 061 Журналістика.  

• Розроблено та затверджено: освітньо-наукові програми 
підготовки доктора філософії за третім (освітньо-науковим) 
рівнем вищої освіти, програми фахових випробувань для вступу 
до аспірантури соціологічного факультету з галузі знань 05 
Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 054 Соціологія, 
061 Журналістика, навчальні плани підготовки докторів 
філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки 
спеціальності 054 Соціологія, спеціальності 061 Журналістика.  
 



Підготовлено матеріали про наукові 
дослідження, реалізовані на соціологічному 
факультеті, до Каталогу наукових розробок 
Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна (за 2014-2018 рр.). 



Міжнародні академічні обміни та 
навчання студентів 

1 паралельне навчання у Вільному 
університеті Берліна (м.Берлін, ФРН). 
Навчання в межах програми «Магістратура 
«Соціологія – Європейські суспільства» (ФРН) 
(Черняк Ксенія, кафедра політичної соціології). 

Можливостями програми Еразмус Мундус , 
основною метою якої є активізація 
міжнародного співробітництва та підвищення 
мобільності серед студентів, викладачів, 
наукових працівників вищих навчальних 
закладів, скористалися 5 студентів факультету.  



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 – 
доцент Євдокимова І.А.). 
 
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.) 
  
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.). 



Стан науково-методичного забезпечення 
навчального процесу  

 Кількість проведених відкритих занять: 97 
 Кількість проведених майстер-класів та лекцій-дискусій: 

63 
 Кількість проведених науково-методичних та 

аспірантських семінарів: 27 
 

 Публікації за 2018 рік: 
 89 статтей, з яких 14 міжнародні; 
 117 тез, 5 з яких опубліковані за результатами 

міжнародних конференцій; 
 2 навчальні посібники; 
 2 монографії, одна з яких міжнародна. 



Матеріально-технічна база 

Повноцінне функціонування 5-ти 
факультетських мультимедійних аудиторій 
(№№302, 310, 314, 353, 350а) . 

Закуплено мультимедійну техніку для 
ауд.351, ауд.312. 

Кожна кафедра має у користуванні мінімум 
один мультимедійний проєктор та ноутбук. 

Оновлено комп’ютерний клас (ауд.353), 
введено в дію функціонування третього 
комп'ютерного класу (ауд.350а) 



Профорієнтаційна робота 
Викладачі факультету  відвідали  школи міста Харкова та області, а також 

розповсюдили інформацію про факультет у школах 9 областей України. 

Створено рекламний контент про всі спеціальності факультету, який з 

лютого 2019 року розповсюджувався у мережі Інтернет (презентаційні 

матеріали, оновлення відеоматеріалів освітньо-професійних програм 

2018 року) 

Інформація про всі значні події факультету поширюється у соцмережах, 

а також надсилається абітурієнтам, що були присутні на Днях відкритих 

дверей факультету. 

Постійно проводяться консультації для школярів та їх батьків щодо 

вступу до факультету. 

 

 

 



Програма розвитку 
соціологічного факультету на 

2019/2020 навчальний рік 
 



Навчально-методична робота 

Перегляд змісту та переробка навчальних програм дисциплін та 
практик,  використання інноваційних методичних підходів 
викладання для формування у студентів компетентностей у 
відповідності до стандартів освіти, що досі розробляються. 

 
Продовження роботи з розробки та проведення сертифікації 

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

 
Продовження впровадження комплексу заходів щодо 

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

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



Наукова робота  
Участь у конкурсах на фінансування наукових розробок. Пошук 

джерел фінансування наукових досліджень факультету на 
підставі договірних відносин з підприємствами, установами. 

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

Сприяння збільшенню кількості публікацій в іноземних 
виданнях. 

Розширення міжнародних наукових зв`язків факультету. 
Представлення наукових публікацій викладачів, студентів 

факультету у Репозитарії Університету. 
Проведення Міжнародної наукової конференції «Харківські 

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

Розширення міжфакультетського співробітництва у науковій та 
навчальній роботі. 

Акредитація підготовки докторів філософії в аспірантурі за 
спеціальностями 054 Соціологія та 061 Журналістика.  
 



Матеріально-технічна база 

Оновлення комп’ютерного класу в ауд.312 

Мобільна аудіосистема 

Система кондиціювання повітря у ауд.310 

Розширення системи wi-fi (в т.ч. для 
проведення майстер-класів, Skype-
конференцій та самостійних занять 
студентів) 

Дообладнання кімнати для проведення 
фокус-груп (ауд. 334) 

 

 



Виховна робота 
Сприяння розвитку студентського 

самоврядування 

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

Сприяння роботи кураторів 

Проведення заходів до 30-річчя 
соціологічного факультету 



Організаційна робота  

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

Створення умов для підвищення кваліфікації 
професорсько-викладацького складу факультету. Вчасний 
захист дисертацій на здобуття ступеню доктора філософії з 
соціології та журналістики. 

Проведення профорієнтаційної роботи серед 
старшокласників. 

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

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

розвитку факультету 
Покращення матеріально-технічних умов для ефективної 

навчальної, наукової та виховної діяльності факультету. 



Завдання за напрямом І Стратегії розвитку університету «Університетська 

наука» 
1 Здійснити модернізацію науково-технічної бази. Оновлення комп’ютерного 

класу.   

2 Створення творчих колективів для подання на 

отримання університетських, українських та 

міжнародних грантових проєктів. 

Подання заявок на три 

наукових проєкти.  

3 За науковими напрямами створити банк 

співробітників, які володіють англійською мовою, 

мають англомовні публікації і досвід роботи в 

українських і міжнародних грантових проєктах. 

Англомовна інформаційна 

сторінка на сайті факультету. 

4 Визначити перелік заходів, що можуть бути проведені 

із залученням грантових коштів, спонсорської 

підтримки в партнерстві з професійними 

міжнародними організаціями з запрошенням 

іноземних учасників (конференції, форуми, конгреси). 

Проведення літньої 

міжнародної школи, двох 

міжнародних семінарів. 

5 Сформувати групу підвищення рівня знань іноземних 

мов для співробітників. 

Закінчити курси з іноземної 

мови у Центрі мовної 

сертифікації Університету чи 

10 викладачам. 



Завдання за напрямом ІІ Стратегії розвитку університету «Освітня діяльність» 
1 Збереження кількості абітурієнтів, які вступили на 

навчання за рахунок юридичних та фізичних осіб 

на бакалаврські та магістерські програми 

підготовки на факультет. 

Подальший розвиток успішних практик 

профорієнтаційної роботи. 

Створення інфографічного та рекламного 

промовідео нових спеціальностей, а також 

медіапрезентації про факультет (українською та 

англійською мовами). 

2 Корегування змісту компонентів освітньо-

професійних програм та їх логічну послідовність 

для максимально продуктивної реалізації. 

Оновлення робочих  планів освітньо-

професійних програм. 

3 Контроль в питаннях підвищення якості освітнього 

процесу. 

Проведення пілотного дослідження серед 

студентів 1, 4 та 5 курсів. 

4 Формування програми взаємодії з випускниками. Створення аналітичної групи. 

Регулярне оновлення окремих сторінок «Кращі 

випускники» на сайті факультету. 

5 Забезпечення доступу студентів денної та заочної 

форм навчання до якісних електронних освітніх 

ресурсів. 

Забезпечення індивідуальних освітніх траєкторій 

навчання якісними електронними ресурсами 

(дистанційними курсами) – 20%. Сертифікація 4 

курсів. 

6 Підвищення рівня володіння англійською мовою 

серед викладацького складу, науковців, 

адміністрації та студентів факультету; збільшення 

кількості співробітників, що мають сертифікати B2, 

С1 для пожвавлення міжнародного 

співробітництва та публікацій у закордонних 

виданнях. 

Наявність мінімум 10% співробітників із 

сертифікатами B2 (або підтвердження знання 

іноземної мови на високому рівні стажуваннями 

та публікаціями) . 



Завдання за напрямом ІІІ Стратегії розвитку університету «Каразінський університет у 

глобальному науково-освітньому просторі» 

1 Ефективно функціонуюче веб-

представництво факультету. 

Тримовний розділ сайту факультету про 

міжнародну діяльність; присутність у 

соціальних мережах; база даних партнерів 

факультету. 

2 Створення системи ефективної 

взаємодії з випускниками, які 

працюють в іноземних установах та 

випускниками-іноземцями. 

Створення бази випускників факультету, які 

працюють або продовжують навчання за 

кордоном (вихідців з України та інших держав). 

3 Стимулювання участі 

викладачів і науковців всіх кафедр у 

міжнародних проєктах та грантових 

програмах. 

Підвищення кваліфікації щодо грантової 

роботи. Написання та подання 2 спільних 

заявок. Залучення представників кафедр до 

реалізації існуючих наукових тем та проєктів. 

4 Залучення іноземних громадян до 

навчання на факультеті. 

Розробка та реклама освітньої програми для 

іноземців. 



Завдання за напрямом ІV Стратегії розвитку університету «Інфраструктура 

Каразінського університетського життя» 
1 Популяризація фізичної культури та спорту серед 

студентів та викладачів факультету. 

Проведення двох турнірів (з 

настільного тенісу та міні-

футболу). 2 тенісних столи, 

спортивна форма для 

збірної команди факультету 

з міні-футболу. 

2 Комфортні умови роботи, навчання, дозвілля та 

мешкання. 

Придбання кондиціонеру у 

ауд.310,  реставраційний 

ремонт у деканаті та 

ауд.310. Заміна вікон у 

ауд.358 (2 вікна), 359а (2 

вікна), 363. 

Зміна дверей в ауд.348, 351, 

352. 

Завдання за напрямом V Стратегії розвитку університету «Університетський 

менеджмент» 
1 Вжиття заходів, спрямованих на формування та 

розвиток 

корпоративної культури факультету. 

Моніторинг соціально-

психологічної атмосфери в 

колективі. Зберігання 

корпоративних традицій. 



Дякую за увагу! 

 

Дякую за вашу роботу! 


