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Матеріали  
 

до звіту декана факультету соціології 
 

Київського національного Університету імені Тараса Шевченка 
 

Горбачика А.П. 
 

про роботу факультету у 2016 році 
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Теорії та історії соціології 
7.29 7 465 

(251) 3 3  1 1  1 - 

Методології та методів 
соціологічних досліджень 10.58 10.5 551 

(319) 1 5.5 4 -  - - 

Галузевої соціології 9.2 9 479 
(286) 4 5 - 1  1 - 

Соціальних структур та 
соціальних відносин 10.2 
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425 
(279) 4 5 1 1  - 1 

Всього по факультету 37.27 36.5 482 
(287) 12 18.5 6 3  2 1 
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СТУДЕНТИ (станом на 01.01.2017) 
 

ОР бакалавр 
1 курс    60Б + 11К  = 71 
2 курс    58Б + 5К  = 63 
3 курс    65Б + 8К  = 73 
4 курс    59Б + 16К  = 76 (1 іноземець) 
 
ОР магістр 
1 курс   49Б + 1К  = 50  
2 курс   29Б + 1К = 30 (1 іноземець) 
 
Всього зараз на факультеті навчається 363 студенти (з них 41 за контрактом та 2 іноземці) 
 
 
Випуск 2016 р 
 
ОР Бакалавр     72 (з них 7 з відзнакою) 
ОР Магістр     39 (з них 4 з відзнакою) 
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Вступна кампанія 2016 року 
 
 
ОР «бакалавр» 
ОП "Соціологія" : ліцензія 75, бюджет заявка 50, подано заяв 660, конкурс 13.2,  
рекомендовано 47, зараховано 42 
 
ОП "Соціальні технології": ліцензія 50, бюджет заявка 25, подано заяв 276, конкурс 11.04, 
рекомендовано 28, зараховано 31 
 
ОР «магістр» 
Бюджет 49 (30 ОП "Соціологія" + 19 ОП "Соціальні технології") 
Подадали заяви 74 абітурієнти, більшість подавали на обидві програми 
Зараховано 49 за державним замовленням та 1 за контрактом  
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Навчально-методична робота та заходи підвищення якості освіти 

 

 Іспити приймають два викладачі. На вимогу університету, з метою підвищення 

об’єктивності.  

 Проводяться вхідні (для 1-го курсу) контрольні роботи. 

 Проводяться контрольні роботи для вимірювання залишкових знань. 

 Випускники вдруге отримали диплом Київського національного університету. 
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 Реалізується змінений навчальний план для ОП "Соціологія" (ОР «бакалавр» та ОР 

«магістр») з урахуванням вимог нового закону про вищу освіту:  

o зменшений обсяг навчального кредиту 

o зменшення аудиторного навантаження на студента та викладача 

o можливість студентам обирати дисципліни для навчання (25% кредитів) 

 За новим навчальним планом ОП «Соціальні технології» розпочалося навчання у вересні 

2016 р. 

 Введено ще 2 спеціалізацій до програми «Соціологія» рівня "бакалавр" (тепер маємо 9 

спеціалізацій),  2 спеціалізацій до програми «Соціальні технології» рівня «бакалавр» та 2 

спеціалізації до програми «Соціальні технології» рівня "магістр".  

 Вперше проведено набір на ОП "Соціальні технології" (ОР "бакалавр" – гарант доц.. 

Мазурик О.В., ОР "магістр" – гарант проф. Чепак В.В.).  
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 Отримана ліцензія на підготовку докторів філософії. Вперше проведено набір на нову 

програму підготовки доктора філософії (PhD) з соціології (гарант проф. Куценко О.Д.) 

 Діє магістерська програма "Соціологія" англійською мовою. Зараз на програмі навчається 

одна студентка з Нігерії. 

 Розроблено нову ОП «Гендерні студії» (Gender Studies) – англійською мовою, подвійне 

дипломування з університетом м. Лунд (Швеція), гарант програми доц. Бабенко С.С. 

Оголошений набір на цю ОП в 2017 р. 

 Оновлено низку навчальних дисциплін на ОП "Соціологія" . Підготовлені плани для 

навчальних дисциплін в рамках ОП "Соціальні технології". 

 Робота науково-методичного семінару (проф. Цимбалюк Н.М., доц. Кузьменко Т.М.), 

робота методичного гуртка "Академічна майстерня" (доц. Бабенко С.С.) 

 З метою рекламування факультету та популяризації соціологічних знань факультет 

долучився до проекту "Суспільний університет" на телебаченні (доц. Петренко-Лисак А.О.) 
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 ЗАВДАННЯ на 2017 рік: 

o розробка та запровадження організаційного, навчального та методичного забезпечення 

спеціалізацій для ОП "Соціологія" (9 для рівня "бакалавр" та 7 для рівня "магістр") 

o розробка та запровадження організаційного, навчального та методичного забезпечення 

ОП "Соціальні технології" та підготовка цієї програми (рівень "бакалавр" – 2 

спеціалізації, та рівень "магістр" – 2 спеціалізації) 

o підготовка до акредитації магістерської програми ОП «Соціологія» 
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ПРАКТИКА 

 Студенти, що навчаються за програмою рівня "магістр" пройшли виробничу практику на базах 
практики за межами університету, зокрема на таких базах практики: 

Інститут соціології НАНУ 
Інститут економіки та прогнозування НАНУ 
Інститут Київський міжнародний інститут соціології 
Фонд «Демократичні ініціативи» імені І.Кучеріва 
Український інститут соціальних досліджень ім. О.Яременка  

 
 Студенти 3 та 4 курсу рівня "бакалавр" пройшли практику у вересні 2016 року в навчальній 

лабораторії з прикладних соціологічних досліджень на факультеті. В рамках практики проведено 

вибіркове опитування студентів 2-6 років навчання та суцільне опитування студентів 1 курсу 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Звіт за проведеним опитуванням 

переданий керівництву університету та факультетів. 
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Аспірантура та докторантура 
 

 До докторантури було подано дві заявки. Зараховано 1 докторант з Чернівців 

 Зараховано га програму доктора філософії 5 аспірантів (подано заяв 8) 

 В докторантуру конкурс склав 2, в аспірантуру конкурс склав 1.6  

 Навчається 2 іноземні аспірантки (з Південної Кореї та з Нігерії) 

 Успішно працює загальнофакультетський науковий семінар 

 З 09.03.2016 на факультеті почала працювати оновлена спеціалізована рада Д.26.00.30 із 
захисту дисертацій. Відбулося 9 засідань. 

 Протягом 2016 р. захистилися 4 аспірантів факультету різних років навчання та 2 
аспарантки захистилися у січні 2017 р. 
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НАУКОВА РОБОТА 

 

Розпочалося виконання держбюджетної наукової теми «Методика моніторингу стану та 
відмінностей соціальної напруженості в регіонах України» (н.к. проф. Судаков В.І.).  
Був проведений набір за конкурсом співробітників для виконання теми. 
 

Були підготовлені до МОН України заявка на відкриття наукової теми "Соціальна інтеграція 
внутрішньо переміщених осіб в Україні як інклюзивний процес" (н.к. проф. Куценко О.Д.) 

Тема пройшла конкурсний відбір та отримала високу оцінку. 
 

 За участю викладачів та співробітників факультету протягом року було організовано 7 
наукових конференцій/семінарів (з них 3 міжнародних).  

 Протягом року зроблено 80 доповіді на наукових конференціях (в тому числі 11 за 
кордоном та 41 на міжнародних конференціях в Україні) 

 Протягом року опубліковано 197 наукових робіт 
 Виладачі, співробітники, аспіранти факультету стали лауреатами конкурсу "Кращий 

молодий соціолог року 2016" (Фонд Н.Паніної" та САУ) – А.Марченко, Л.Кожекіна, 
І.Локтєва 
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На факультеті виходять фахові наукові видання 
 

 "Вісник Київського університету. Серія: соціологія", протягом року вийшов 1 випуск 
 "Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки", протягом року вийшло 4 

випуски 
Наукові конференції, проведені на факультеті 

 
 ХIII Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Проблеми 

розвитку соціологічної теорії: Порівняльні соціологічні дослідження: Виклик соціологічній 
теорії та практиці", 19-20.05.2016 

 IX Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Соціологія та 
сучасні соціальні трансформації», 24-25.11.2016 

 Проведений круглий стіл спільно з фондом Карітас 
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Наукова робота студентів 

 
 Студенти факультету брали участь у республіканському турі олімпіади з соціології та у 

республіканському турі конкурсу студентських наукових робіт з соціології. 

 Студенти факультету брали участь в конференції "Шевченківська весна" (організатори 

секції з соціології) 

 Протягом року 40 студентів факультету опублікували 47 статей (з них 1 у фахових 

виданнях). Зроблено 68 виступів на наукових конференціях. 

 Студенти та аспіранти видають часопис "Своє" (міжнародний грант) 

 За ініціативою студентів проведений соціологічний Хакатон -2016 (голова 

студпарламенту Н.Сьомкіна) 
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МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 

 Продовжується співпраця з університетом м. Констанц ФРН). Проведений на факультеті в 
Києві навчальний семінар "Analysis of Spatial Data " (жовтень 2016, лектор - T.Wohler). 

 Продовжується успішна співпраця із групою вивчення проблем вищої освіти в університеті 
м. Констанц (ФРН) 

 Ведуться роботи з вивчення сприйняття корупції з університетом штату Айова (США) – 
проф. В.Хеслі (почесний доктор КНУ) та проф. В.Рейзингер (проректор університету штату 
Айова) 

 Співпраця з НМЦ КНУ та факультетом кібернетики у виконанні програми TEMPUS 
ALIGN (координатор в КНУ проф. Заславський В.А.) 

 Спільно з університетом м. Лунд (Швеція) підготовлена англомовна ОП "Гендерні студії" з 
можливістю подвійного дипломування (гарант ОП доц. Бабенко С.С.) 
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 Підписана угода про співпрацю в програмі Erasmus+ в напрямку «соціологія» з 
університетом м. Щецин (Польща)  

 На факультеті навчається два іноземні аспіранти – з Південної Кореї (н.к. доц.. Чудовиська 
І.А.) та з Нігерії (н.к. доц. Бабенко С.С.) та одна студентка з Нігерії навчається на 
англомовній магістерській програмі 
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Матеріально-технічне забезпечення 
 

 На факультеті функціонує локальна мережа з 92 комп’ютерів (з них 20 комп’ютерів у 
навчальному комп’ютерному класі) та мережа доступу до Інтернет через канал wi-fi. 
Протягом року сайт факультету переглянуло близько 150 000 відвідувачів з різних країн 
світу. 

 Для тиражування анкет при проведенні загально університетського дослідження UniDos 
(практика студентів 3 та 4 курсів) активно використовується різограф  

 Нового обладнання протягом року не купували. 

 Потрібні ремонтні комплекти для наявних комп’ютерів. 
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Робота із студентами 
 

 Переобраний студпарламент факультету 

 Адміністрація співпрацює із студрадою в гуртожитку, із студрадою студмістечка (доц. 
Жуков В.І.) 

 За спільною ініціативою студентів та Вченої ради організується зустріч студентів з 
роботодавцями 

 Проводиться міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів «Соціологія та 
сучасні соціальні трансформації» 

 Студенти організують секцію "Соціологія" в міжнародній науковій студентській 
конференції "Шевченківська весна" 

 Студенти видають журнал «Своє» (міжнародний грант, асп. Шелухін В.) 

 Регулярно проводяться спортивні змагання з різних видів спорту, кубок декана з фут залу, 
змагання з волейболу тощо. 

 Студенти займаються самодіяльністю: концерти, конкурси, команда КВК 

 Традиційне свято вручення студентських квитків першокурсникам, відвідування 
першокурсниками музею Київського університету 

 Традиційне свято вручення дипломів випускникам 
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Д Я К У Ю   З А  У В А Г У ! 
 
 


