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Звіт 
про роботу факультету соціології КНУ імені Тараса Шевченка в 2018 р. 

Тези виступу декана факультету А.Горбачика 
на зборах трудового колективу 30.01.2019 

 
#1. Навчальна робота 
Склад студентів:  
Станом на 01.12.2018 на факультеті навчаються 322 студенти, з них 235 
бакалаврські ОП (206 бюджет та 29 контракт) та 87 магістерські ОП (81 бюджет 
та 6 контракт). Факультет є одним з найменших в КНУ за кількістю студентів 
(меншим є тільки Інститут високих технологій, де навчається 298 студентів). У 
нас навчається лише один іноземець – це дуже мало. 
В 2018 р. ми випустили 68 бакалаврів та 48 магістрів 
 
На факультеті відкрито 2 ОП рівня бакалавр та три ОП рівня магістр.  
В 2018 р. здійснено набір на ОП Гендерні студії. В 2019 р. має бути семестр 
навчання англійською мовою на цій ОП. При вступі на ОП магістр студенти 
складали ЗНО з іноземної мови (за програмою середньої школи). 
 
Найбільша проблема року - за результатами вступної кампанії 2018 чисельність 
студентів на факультеті зменшилася на 13%. Це найбільші (у відсотках) втрати 
кількості студентів на факультетах в університеті.  
Кількість заяв на вступ зменшилася (порівняння з 2017 р.) з 609 до 345 
 
Склад викладачів: 
У нас 33 штатних викладачі. Один з найнижчих показників віку викладача та зав. 
кафедрою в КНУ – це добре. 
В 2018 р. на факультеті почали роботу д.н. доц. Безрукова та к.н. ас. Тащенко. 
Єдина можливість збільшення складу викладачів - збільшення складу студентів. 
 
Багато відрахованих студентів контрактників (більше 10% від загальної 
кількості) 
 
У нас один з найвищих відсотків студентів магістрів, що мають публікації (18%). 
Це добре і важливо для формування основи майбутнього дослідницького 
університету 
 
Забезпеченість методичними матеріалами 
У нас досить велика кількість РП та НМК на сайті (155 одиниць), але немає на 
сайті навчальних посібників та підручників. Потрібно більше начальних 
матеріалів для самостійної роботи студентів. Можливо навіть робочих 
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матеріалів, таких що змінюються з часом (як змінюються і РП). Видані на папері 
книги це дуже важливо, але і робочі матеріали потрібні. Викладач все більше 
стає тим, хто готує матеріали (вибудовує логічну послідовність), дає завдання, 
перевіряє результат, консультує. На жаль, поки що така робота мало оцінюється 
в годинах навантаження (головне - лекції та семінари) 
 
Якість освіти 
У нас високий рівень абсолютної успішності: 
зима 2017-2018 (95% абсолютна, 53% якісна), в університеті абсолютна 
успішність від 98% до 84% та якісна успішність від 68% до 30% 
літо 2018 р. маємо 98% абсолютна успішність (найвищий рівень в КНУ) та 54% 
якісна успішність (в КНУ від 29% до 62% ) 
Ми почали працювати за новим Положенням про організацію навчального 
процесу. 
Ми продовжуємо заміри якості викладання на факультеті (проводить навчальна 
лабораторія) 
Продовжуємо проводити дослідження УніДос в рамках практики 
 
Потрібно більше орієнтації на практичні компетенції, зокрема приділити нам 
всім більше уваги організації та проведенню практики 
 
Навантаження 
Середнє навантаження на викладача штатного на факультеті 502 години, з них 
298 аудиторних 
В КНУ : загальне 425 – 566 години, аудиторне 249-390 годин 
Отже, у нас середній для КНУ рівень 
 
Розподіл навантаження між кафедрами досить рівномірний  
Мінімальне середнє аудиторне навантаження на кафедрі СССВ - 287 год., а 
максимальне на кафедрі ММСД – 308 год. 
Це один з найбільш рівномірних розподілів навантаження між кафедрами на 
факультетах КНУ 
 
Результати приймальної кампанії ми почали розглядати вже в серпні, почали 
створювати план реагування на таку ситуацію.  
Вступна кампанія, бак = 25 бюдж + 12 контракт; маг 43 бюдж + 5 контракт 
Роботу продовжили в вересні. План був прийняти у вересні та переданий 
проректору. План був схвалений керівництвом університету. На виконання 
плану 
- участь в університетському дні відкритих дверей (Жуков, Дейнека, 
Соболевська, студенти та колеги) 
- реклама в мережах (Дейнека, Сидоров, Цимбал) 
- лекторій для школярів (Соболевська, Петренко, Мороз, Цимбал, Червінська)   
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- По новому пройшла посвята першокурсників (запрошені гості - віце-прем'єр 
І.О.Климпуш-Цинцадзе, проректор П.О.Бех, директор Дем ініціатив 
І.Е.Бекешкіна, О.Кузяків, К.Лінцова) 
 
#2. НАУКА 
Завершена тема наукова (керівник проф. В.Судаков) 
Не відкрита нова тема наукова (але треба подякувати О.Д.Куценко за підготовку 
проекту, що отримав високу оцінку) 
Необхідно готувати публікації у видання, що включені до СКОПУС 
Ми провели дві конференції –   
XV Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми розвитку 
соціологічної теорії: Модернізація суспільства та соціальні технології"  
та 
 Студентська  XІ Міжнародна конференція студентів та молодих науковців 
"Соціологія та сучасні соціальні трансформації"  
 
Провели Семінар спільно з офісом проекту ESS 20.09.2018 
 
Наукові публікації - 9 монографій, 40 статей; в цьому році немає публікацій у 
виданнях, що включені до СКОПУС 
 
Аспірантура 18 (ефективність 60%, середня в КНУ 68%), докторантура 4 
(ефективність 75%, середня в КНУ 71%) 
 
Студентська олімпіада 12.04.2018 – Степанченко 3 місце  
Конкурс студентських робіт 23.03.2018 - Хелашвілі 1 місце, Сазонова 1 місце, 
Степанченко 3 місце 
 
Робота спецради відновилася (О.Куценко, Ю.Тарабукін, О.Мазурик) 
  
В стратегічному плані розвитку КНУ зазначено створення центру соціологічних 
досліджень в КНУ та долучення факультету до створення системи моніторингу 
якості освіти 
 
Участь факультету в міжнародному проекті QUAERE  "Система  забезпечення  
якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів і 
рекомендацій" (керівник робочої групи в КНУ проректор В.Бугров) 
 
У нас у вересні працювали викладачі з університету м. Констанц (ФРН) 
 
А.Горбачик отримав медаль САУ ім. Богдана Кістяківського 
 



4 
 

Підписано ряд договорів про співпрацю. Зокрема з Інститутом економічних 
досліджень та політичних консультацій  
 
21.04.2018 пройшов конкурс "Social Data Analysis 2018" (М.Сидоров, 
А.Горбачик), переміг Р.Кириченко 
 
Активно працює студпарламент 
 
Матеріально-технічне забезпечення 
- Потрібні нові принтери 
- Потрібно оновити комп’ютери 
- Утеплення корпусу розпочнеться за тиждень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


