
ПЛАН 
наукової роботи соціологічного факультету 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
на 2021/2022 навчальний рік

№ 
пп

Назва заходу Термін 
виконання

Відповідальний

1 2 3 4
Науково-дослідні роботи

1. Продовжити виконання НДР, що мають номер 
державної реєстрації:

1) "Адаптація соціально незахищених категорій 
студентської молоді в контексті медіатизації 
українського суспільства"; фундаментальна тема, 
науковий керівник НДР: д.соціол.н., акад. 
В.С. Бакіров, номер державної реєстрації:
0119U101762. (2019-2021рр.). Підготувати анотований 
звіт.

Протягом н.р. Бакіров В. С.,
Калашнікова А. О.

2) "Соціолого-математичне моделювання ефективності 
управління соціально- епідемічними процесами для 
забезпечення національної безпеки України", прикладне 
дослідження, науковий керівник НДР - к.соц.н., доц., 
декан соціологічного факультету Мурадян 0. С., 
номер державної реєстрації: 0121U109814 (2020-2022 
рр-)-
Підготувати анотований звіт.

Протягом н.р. Мурадян О. С.

3) "Студент у сучасному комунікативному 
просторі"; фундаментальна тема, без фінансування, 
науковий керівник НДР: д.соціол.н., акад. В.С. 
Бакіров, номер державної реєстрації: 0120U101802 
(2020-2022рр.). Підготувати анотований звіт.

Протягом н.р. Бакіров В. С., 
Голіков О.С.

4) "Актуальні напрями менеджменту соціальних 
служб”, фундаментальна тема, без фінансування, 
науковий керівник НДР: канд.соціол.н., доц. І. А. 
Євдокимова, номер державної реєстрації:
0121U108311 (2021-2023рр.). Підготувати
анотований звіт.

Протягом н.р. Євдокимова І. А., 
Бутиліна О. В.

2. Продовжити виконання НДР
за міжнародними науковими грантами:

1) Проект 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

Протягом н.р. Мурадян О. С., 
Філіппова О. А.

2) Making Good (Зроби добре). Грант 
Британської ради. Програма підтримки
підприємництва у вищій освіті "Творча іскра - клуби 
англійської мови". Науковий керівник - доц. 
Солдатенко І. А. 2019-2020 рр.

Протягом н.р. Солдатенко І. О.

3) «Українські міста на лінії геополітичного 
розлому: міська ідентичність, геополітика та міська 
політика». Науковий керівник - доц. Мусієздов О.О.

Протягом н.р. Мусієздов О.О.

4) Виконання проекту FUSILLI «Сприяння 
трансформації міської системи харчування через

Протягом н.р. Мурадян О.С.



впровадження інноваційних лабораторій життя» 
(проект фінансується за програмою досліджень та 
інновацій Європейського Союзу «Горизонт 2020» 
відповідно до грантової угоди № 101000717; Н2020- 
CE-FNR-07-2020) (керівник проекту - декан 
соціологічного факультету Мурадян О.С., учасники 
від кафедри політичної соціології - Литовченко А.Д., 
Нікулін В.С., Бойко Д.М., Яппсіна Д.Д., 
Запорожченко P.O.; учасники від кафедри соціології 
управління та соціальної роботи - Горбунова-Рубан 
С.О., Євдокимова І.А., Бойко В.О., учасники від 
кафедри прикладної соціології та соціальних 
комунікацій - Хижняк О.В., учасники від кафедри 
соціології - Філіппова О. А.).

1

5) продовжити виконання міжнародного 
освітнього проекту «Діалог та розмаїття» разом із 
університетом Мейсон (СІЛА) (керівник
дослідницької групи Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна - доцент Філіппова 
О.А.)

Протягом н.р. Філіпова О.А.

6) продовжити виконання міжнародного 
освітнього проекту «Розвиток молодіжного лідерства 
у зміцненні громад через стажування в місцевих 
адміністраціях та НУ О» (із університетом Мейсон, 
США) (керівник дослідницької групи Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна - 
доцент Філіппова О. А.);

Протягом н.р. Філіпова О.А.

7) продовжити виконання індивідуального 
проекту «Травматичні кордони» у межах 
міжнародного проекту разом із університетом 
Східної Фінляндії (виконавець - доцент Філіппова 
О.А.);

Протягом н.р. Філіпова О.А.

3 Продовжити виконання НДР 
на замовлення органів місцевого самоврядування:

1) Дослідження «Сучасна харківська сім’я у 
вимірі соціології» на замовлення департаменту сім’ї 
молоді та спорту Харківської міської ради 2020. 
Науковий керівник - проф. Сокурянська Л.Г.; 
учасник - к.с.н., доц. кафедри соціології управління та 
соціальної роботи С.М. Вакуленко.

2) Дослідження «Старшокласник-2020» (за 
підтримки департаменту освіти та науки Харківської 
міської ради). Науковий керівник - проф. Сокурянська 
Л. Г.

3) дослідження «Ставлення до Харківської 
обласної організації профспілки працівників 
соціальної сфери України та її діяльності» в межах 
Договору про співробітництво між Харківським 
національним університетом імені В. Н. Каразіна та 
відділенням Національної служби посередництва та 
примирення в Харківській області за участі 
Профспілки працівників соціальної сфери (липень 
2021 року; учасники - к.с.н., доц. І.А. Євдокимова,

Протягом н.р. Сокурянська Л.Г., 
Вакуленко С.М.

Сокурянська Л.Г.

Євдокимова І.А.,
Шкребець С.М.

Дейнеко О.О.
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ст.викл. С.М. Шкребець)

Сокурянська Л.Г., 
Мусієздов О.О.

Дейнеко О.О.

4) розпочати участь у проекті «Соціолого- 
математичне моделювання ефективності управління 
соціально-епідемічними процесами для забезпечення 
національної безпеки України» (2021-2022 рр., проект 
за грантом МОН України; участь у проекті: доцент 
Дейнеко О.О. - дослідник);

5) продовжити участь у проекті «Постмілітарний 
гранзит ідентичності ветеранів АТО/ООС» (з 
01.01.2020 р. по 31.12.2022 р., за рахунок видатків 
загального фонду державного бюджету, Сокурянська 
Л.Г. - керівник проекту, Мусієздов О.О. 
відповідальний виконавець проекту; Голіков О.С., 
Романенко П.О. - виконавці проекту);

6) продовжити і завершити участь у проекті 
«Адаптація соціально незахищених категорій 
студентської молоді в контексті медіатизації 
українського суспільства» (2019-2021 рр., доцент 
Дейнеко О.О. брала участь в інтерпретації результатів 
дослідження).

4. Кафедрам факультету визначити тематику
проведення науково-дослідної роботи співробітників 
у позанавчальний час та зареєструвати науково- 
дослідні проекти (номер державної реєстрації, без 
фінансування)

Протягом н.р. Завідувачі 
кафедрами. 
Керівники 
наукових шкіл

5. Брати участь у конкурсах науково-дослідних робіт, у 
т.ч. міжнародних (за науковими грантами), а також 
відповідно до наказів МОН України

Протягом н.р. Мурадян О. С., 
Філіппова О. А., 
Голіков О.С., 
зав.кафедрами

Підготовка кадрів найвищої кваліфікації
6. Продовжити роботу теоретичного семінару

аспірантів та докторантів факультету
Протягом н.р., 

щомісяця
Хижняк Л. М.,
Голіков О. С.

7. Провести вступну кампанію до аспірантури та 
докторантури за спеціальностями 054 та 061 на 
2020/2021 н.р.

Квітень- 
вересень 
2021 р.

Мурадян О. С., 
Голіков О.С.,
зав.кафедрами

8. Аспірантам та молодим викладачам факультету (до 
35 років, за умовою організаторів) взяти участь у 
конкурсі "Кращий молодий соціолог року" (Інститут 
соціології НАН України, м. Київ). Організувати 
підготовку матеріалів для участі в Конкурсі.

10 грудня 
2021 р.

Мурадян О. С., 
СНТ факультету, 
зав.кафедрами

9. Розпочати та провести перші етапи вступної кампанії 
до аспірантури та докторантури за спеціальностями 
054 та 061 на 2021/2022 н.р.

Квітень- 
жовтень 2021 р.

Мурадян О. С., 
Голіков О.С., 
зав.кафедрами

10. Організувати роботу аспірантів і докторантів 
факультету:
- розклад занять,
- затвердження робочих програм для аспірантів 1 та 2 
років навчання, а також навчально-методичного 
забезпечення підготовки аспірантів;

організація та проведення асистентської 
педагогічної практики,

Протягом н.р. Мурадян О. С.,
Голіков О.С.,
зав.кафедрами



- проведення підсумкового контролю знань під час 
зимової та літньої сесій.

и. Затвердження звітів аспірантів та докторантки 
факультету про виконання індивідуальних планів.

Вересень 
2021 р.

Мурадян О. С., 
Голіков О.С., 
зав.кафедрами

12. Розробити та винести для публічного обговорення на 
сайт факультету ОНП зі спеціальностей 054 
Соціологія та 061 Журналістика за третім (освітньо- 
науковим) рівнем вищої освіти

Лютий 
2021 р.

Мурадян О. С., 
Голіков О.С., 
зав.кафедрами

13. Оновити та затвердити ОНП за третім (освітньо- 
науковим) рівнем вищої освіти зі спеціальностей 054 
Соціологія та 061 Журналістика, навчальні плани 
підготовки докторів філософії, Програму вступних 
іспитів до аспірантури зі спеціальностей 054 
Соціологія та 061 Журналістика на 2021/2022 н.р.

Березень 
2021 р.

Мурадян О. С.,
Голіков О.С., 
зав.кафедрами

14. Забезпечити процес випуску здобувачів четвертого 
року навчання (Б.О. Дикань, О.В. Музильов, А.Є. 
Жовнір) та підготовку передумов для захистів їхніх 
дисертацій

Протягом 
навчального 

року.

Мурадян О. С., 
Голіков О.С..
зав.кафедрами, 
наукові керівники

Науково-організаційна робота
15. Організувати та провести наступні наукові 

конференції:
• Міжнародна наукова конференція студентів, 

аспірантів та молодих вчених „Соціологія у 
(пост)сучасності”

18-19 березня 
2021 р.

Мурадян О. С., 
Хижняк Л. М., 
СНТ факультету, 
зав.кафедрами

16. Продовжити роботу по організації проведення IV 
Конгресу САУ "Трансформація соціальних
інститутів в інформаційному суспільстві" (28-29 
жовтня 2021 р.).

Протягом н/р Бакіров В. С.,
Мурадян О. С.,
Сокурянська Л. Г., 
Остроухова Г.С.

17. Здійснити підготовку до видання Програму IV 
Конгресу Соціологічної асоціації України, а також 
збірник тез за результатами роботи IV Конгресу САУ

Вересень- 
жовтень 2021 р.

Мурадян О. С.,
Сокурянська Л. Г. 
Остроухова А. С. 
Аніпченко С. М., 
Модератори секцій 
та круглих столів.

18. Організувати та провести Школу молодого соціолога 
в онлайн-режимі на тему «Нові протоколи 
соціологічних досліджень: онлайн як спокуса та 
загроза»

Квітень 
2021 р.

Бакіров В. С., 
Мурадян О. С., 
Сокурянська Л. Г.

19. Організувати роботу спеціалізованої вченої ради 
Д.64.051.15 із захисту кандидатських і докторських 
дисертацій зі спеціальностей 22.00.01, 22.00.03. 
22.00.04

Протягом н.р. Бакіров В. С., 
Голіков О.С.

20. Проводити роботу з обдарованою учнівською 
молоддю.
Організувати і провести обласний тур конкурсу 
наукових учнівських робіт МАЙ по секції 
"Соціологія"

січень-лютий 
2021 р.

Мурадян О. С., 
Сокурянська Л. Г.

21. Результати наукової роботи студентів факультету 
презентувати
а) на щорічному факультетському конкурсі 
студентських наукових робіт

січень 2021 р.

Мурадян О. С.,
Голіков О.С.,>• б) на щорічному Всеукраїнському конкурсі березень 2021 р
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студентських наукових робіт з напрямів 
"Соціологія", "Соціальна робота"

зав. кафедрами,
Голова СНТ

в) на регіональному Конкурсі студентських наукових 
робіт

квітень 2021р.

Співробітництво з іншими ЗВО, факультетами, кафедрами, організаціями
22.

л'■ >.

Продовжити співробітництво факультету та кафедр, а 
також індивідуальне співробітництво фахівців 
факультету з провідними вітчизняними ЗВО та 
дослідницькими центрами (Інститут соціології НАН 
України, Львівський національний університет імені 
Івана Франка, Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка, Одеський національний 
університет імені І.Мечнікова, Ужгородський 
державний університет та ін.).

Протягом н.р. Мурадян 0. С., 
зав. кафедрами

23.
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Продовжити співробітництво факультету, а також 
індивідуальне співробітництво фахівців факультету з 
провідними закордонними ЗВО та дослідницькими 
центрами (Центр соціологічних та політичних 
досліджень Білоруського державного університету 
(Мінськ, Білорусь); Ягелонський університет 
(м. Краків, Польща), Шведський Інститут
(м.Стокгольм, Швеція); Інститут інноваційних 
наукових досліджень (Institute for Advanced Studies) 
(м.Відень, Австрія); Абердинський Університет 
(м. Абердин, Шотландія); Східноєвропейський
Інститут (м. Мюнхен, Німеччина); Науково- 
дослідний інститут Оксфорд-ХХІ (м. Оксфорд, 
Велика Британія); Католицький університет імені 
Іоанна Павла II у Любліні, університет ім. Марії 
Кюрі-Склодовскької у Любліні (м. Люблін, Польща), 
Арієльський університет (Ізраїль) та ін.

Протягом н.р. Мурадян 0. С.,
Філіпова 0. А., 
зав. кафедрами

Публікаційна діяльність
24. Розробити та організувати виконання Плану видання 

наукової літератури викладачами та співробітниками 
факультету.

Протягом н.р. Мурадян 0. С.,
Голіков О.С.,
зав.кафедрами.

25.■
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Підготувати до друку чергові номери фахових видань 
з соціології «Український соціологічний журнал», 
«Вісник Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні
дослідження сучасного суспільства: методологія, 
теорія, методи», а також видання "Соціопростір".

Протягом н.р. Бакіров В. С.,
Сокурянська Л. Г. 
Євдокимова І. А.

26. Підвищити публікаційну активність викладачів, 
аспірантів, студентів факультету, у тому числі 
заохочувати публікації студентів та аспірантів у 
співавторстві з викладачами

Протягом н.р. Мурадян 0. С.,
Голіков О.С.,
зав.кафедрами, 
СНТ факультету

Комунікаційна діяльність
27. Вносити дані про наукову роботу на факультеті в 

електронну базу «Наука в університеті»' ’І» • . V Z _ . . . ...
Протягом н.р. Нехаєнко 0. В.,

Хижняк Л. М., 
зав. кафедрами

28. Підтримувати роботу сайту Соціологічної асоціації 
України

Протягом н.р. Сокурянська Л. Г.

29. Висвітлювати в мас-медіа результати наукової 
діяльності студентів, аспірантів, докторантів,

Протягом н.р. Мурадян 0. С., 
зав.кафедрами
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затверджений на засіданні Вченої ради

.«»яЙ!Ий»і
викладачів і співробітників факультету

-

ЗО. Висвітлювати в соціальних мережах результати 
наукової діяльності студентів, аспірантів,
докторантів, викладачів і співробітників факультету

Протягом н.р. Мурадян 0. С., 
зав.кафедрами, 
Кудоярова В.

31. Організувати проведення наукової роботи
співробітників, студентів, аспірантів факультету on
line під час карантинних обмежень

Термін 
карантинних 

обмежень 
протягом н/р

Мурадян 0. С., 
Голіков О.С..
зав.кафедрами, 
СНТ факультету

32. Оновити на сайті факультету розділи "Наука", 
"Аспірантура"

Грудень 2021 р. Мурадян 0. С.,
Голіков О.С.,
зав.кафедрами

Організація зворотного зв’язку
33. Здійснювати постійний контроль виконання даного 

Плану наукової роботи факультету, зокрема, на 
засіданнях кафедр та Вченої ради факультету 
заслуховувати звіти про виконання Плану.

Протягом н.р. Мурадян 0. С., 
Голіков О.С.,
зав.кафедрами.

План наукової роботи соціологічного ( 
факультету №10 від ЗО серпня 2021 р/о

Декан соціологічного факуль Олена МУРАДЯН
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