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Склад студентів: 
Станом на 26.02.2021 на факультеті навчаються 296 студентів, з них на ОС 

бакалавр 234 студенти (162 - бюджет та 72 - контракт) та 62 студенти 
ОС магістр ОП (55 - бюджет та 7 - контракт).  

 
Факультет є одним з найменших в КНУ за кількістю студентів (меншим є 

тільки Інститут управління державної охорони).  
У 2020 р. ми випустили 62 бакалаври та 42 магістри. У межах подвійного 

дипломування ОП «Гендерні студії» (гарант доц.. Бабенко С.С.) студентка 
Лундського університету А. Крістіанс отримала наш диплом  та наша студентка  
К. Краснікова отримала диплом  Лундського університету.  

У І семестрі 2020-2021 р.  дві наші студентки навчалися в Лундському 
університеті – вони навчаються за програмою подвійного дипломування 
(А.Молоціян, М.Гохман). 

 
Набір здобувачів  
На факультеті відкрито 3 ОП ОС бакалавр та 4 ОП ОС магістр. 
В 2020 р. вперше здійснено набір на ОП «Соціологічне забезпечення 

управлінських процесів». 
Кількість заяв на вступ збільшилася (порівняння з 2019 р.) з 360 до 572 

на ОС бакалавр та з 104 до 130 на ОС магістр. 
 

 

 

Конкурс на місця ліцензійного обсягу  у 2020 р. (факультет соціології) 
склав: 

 на ОС бакалавр – 5,72  
 на ОС магістр – 2,06 

Що є вище, ніж середній конкурс по університету (5,31 та 1,2 відповідно). 
 

Назва програми 
Зараховані на навчання  2020 р. 

за державним 
замовленням 

на умовах 
контракту всього 

ОС Бакалавр 
Соціологія 33 15 48 

ОС  2016 2017 2018 2019 2020 

бакалавр 937 609 345 360 572 

магістр 147 153 150 104 130 



Соціальні технології 10 16 26 
Соціологічне забезпечення 
управлінських процесів 0 21 21 

всього 43 52 95 
ОС  Магістр  

Соціологія 10 1 11 
Соціальні технології 9 3 12 
Гендерні студії 6 2 8 
Sociology 0 1 1 

всього 25 7 32 
 

Всього зараховано на ОС бакалавр 95 здобувачів (43 - бюджет, 52 - 
контракт)., а на ОС магістр – 32 здобувача (25 - бюджет, 7 - контракт).  

Отже, у 2020 при ліцензійному обсязі на бакалаврат – 100, факультет 
виконав його на 95%. Вважаємо, що цей показник є орієнтиром на наступні 
роки.  

Порівнявши результати набору на факультет та ліцензійний обсяг з 2010, 
зокрема, на освітній ступінь бакалавр, можна побачити, що показник 2020 є 
найвищим. 

Рік Ліцензійний 
обсяг 

Набір 
(осіб до наказу) 

Частка використаного 
ліцензійного обсягу (у %) 

2010 75 68 91 
2011 75 45 60 
2012 125 76 61 
2013 125 90 72 
2014 125 76 61 
2015 125 65 52 
2016 125 73 58 
2017 125 74 59 
2018 125 36 33 
2019 125 50 40 
2020 100 95 95 
 

     Ще одним результатом, якого досягнуто у 2020 році, є збільшення кількості 
студентів-контрактників. За результатами порівняльного аналізу набору на 
бакалаврат у трьох провідних університетах України по підготовці соціологів, 
констатуємо, що це загальний результат. Втім, на нашому факультеті цей 
результат найвищий  порівняно з попередніми роками. 
 
 

Рік КНУ НаУКМА ХНУ 
Бюджет Контракт Бюджет Контракт Бюджет Контракт 

2017 61 13 24 38 30 38 



2018 25 12 41 9 45 27 
2019 37 13 38 29 42 29 
2020 43 52 38 37 32 57 

 
 

Якість освіти 
В цілому по факультету у ІІ с. 2019-2020 н.р. показник абсолютної 

успішності вищий за середній по університету, а якісної успішності – близький 
до середнього по університету:  98,2% - абсолютна успішність (по університету 
- 91,9%); 54,8% - якісна успішність (по університету -  55,6%). 

Результати підсумкового семестрового контролю навчальних досягнень 
свідчать про зниження якісної успішності здобувачів 1 курсу ОС бакалавр.  
За результатами 1 семестру  2020-2021 н.р.  94,7% - абсолютна успішність 

та  43,7% - якісна успішність. 
 
 

Курс АУ ЯУ 

1 курс 92,6% 42,1% 

2 курс 100,0% 56,3% 

3 курс 92,9% 50,0% 

4 курс 98,6% 33,3% 

Всього Бак 95,8% 43,3% 

1 рік магістри 87,5% 53,1% 

2 рік магістри 93,1% 37,9% 

Всього магістри  90,2% 45,9% 

Всього факультет  94,7% 43,9% 

 
• За результатами 1 семестру 2020-2021 н.р. низькі показники якісної 

успішності демонструють здобувачі 4 курсу ОС бакалавр - 33,3% та 2 року ОС 
магістр - 37,9%. 

• Найнижчі результати якісної успішності у розрізі ОП – у здобувачів 1 
курсу ОС бакалавр ОП «Соціологічне забезпечення управлінських процесів» - 
4,8%. 

 
Відрахування здобувачів 

Усього з 1.09.2019 р. по 22.02.2021 р.  відраховано 6 студентів ОС бакалавр (5 – 
навчалися на бюджетній основі та 1 за контрактом). 

Результати підсумкової атестації 2020 р.  
за ОС Бакалавр 



 ОП «Соціологія» - отримали диплом – 35 здобувачів, з них з відзнакою – 
6 (17,1%); 

 ОП «Соціальні технології» - отримали диплом – 27 здобувачів, з них з 
відзнакою – 4 (14,8%); 

за ОС Магістр 
 ОП «Соціологія» - отримали диплом – 24 здобувачів, з них з відзнакою – 

3 (12,5%); 
 ОП «Соціальні технології» - отримали диплом –11здобувачів, з них з 

відзнакою – 4 (36,4%); 
 ОП «Гендерні студії» - отримали диплом – 7 здобувачів, з них з відзнакою 

– 1 (14,3%); 
Всього по факультету отримали диплом – 104 здобувачі, з них з відзнакою – 
18 (17,3%). 

1 здобувач не пройшов підсумкової атестації. Буде її проходити повторно в 
цьому році.  

З 62 здобувачів, які завершили навчання на факультеті за ОС бакалавр, 
продовжили навчання 26 осіб – 42% (22 - бюджет, 4 - контракт). 

 
 

Отримали 
 диплом бакалавра  за спеціальністю   

054  соціологія  у 2020 році 

З них: 
Продовжили  навчання  на факультеті   

у 2020/2021 н.р. 

Всього 

Кількість (осіб) 

Всього 

за ОС "Магістр" 

денній формі навчання 
за державним 
замовленням 

на контрактній 
основі за державним 

замовленням на контрактній основі 

62 58 4 26 22 4 
 

У 2020 р. здійснена перевірка усіх кваліфікаційних робіт ОС магістр на 
наявність  текстових збігів. 

 
Опрацьовано, 
всього 
робіт  

Текстових збігів в опрацьованих роботах, 
% 

Повторно опрацьовано  
(з оплатою здобувачем) 

до 5 до 10 до 15 до 25 до 30 більше 30 робіт, усього % до кількості 

По факультету  

43 77 16 2 5   2 4,7  

По університету 

2029 37 18 12 14 4 11 76 3,6 

77% усіх робіт мали до 5% текстових збігів, що значно менше, ніж в 
середньому по університету (37% робіт мали до 5% текстових збігів).  
 
Проходження практики 

• Значна увага приділяється практичній підготовці в межах ОП.  



• Проведено наскрізний аналіз практик студентів, запропоновано та 
впроваджено новітні підходи до змісту та організації практик на 
факультеті.  

• Оновлено договори з базами практик, враховуючи пропозиції як 
факультету, так і баз практик (керівники практик доц. І. Набруско,               
доц. О.Боровський, доц. О.Олійник).  
 

Факультет має 15 договорів з базами практик. У звіті ректора факультет 
відзначили як такий, що має найвищу частку довгострокових договорів. 
Важливо продовжувати співпрацю з роботодавцями в межах організації  

У 2020-2021 н.р. були внесені зміни в графік проведення практик у зв’язку 
з карантином та специфікою організації проведення дослідження УніДос в 
межах практики. 

Факультет продовжує проводити загально університетське дослідження 
УніДос. 
Навчально-методичне забезпечення 

У нас значна  кількість робочих навчальних програм та НМК на сайті (193 
одиниць) (переважно 2016, 2017 р.), але немає на сайті наших навчальних 
посібників та підручників.  

У зв’язку із затвердженням та підготовкою до затвердження нових 
редакцій описів ОП нагальним завданням постає підготовка навчально-
методичних матеріалів відповідно до усіх навчальних планів ОП (за старими та 
новими редакціями). 

 
Склад Науково-педагогічних працівників 

У нас 35 ставок - 36 штатних викладачі (без І. Набруско).  
У 2020 р. був переведений на посаду соціолога асистент Корж К.М., на 

його місце зараховано асистента А. Дейнеку;  
відрахована за власним бажанням у 2021 р.  доцент  Набруско І.Ю. 
У 2020 р. на факультеті один з найнижчих показників віку доцентів та зав. 

кафедрою, досить високий показник віку професорів. 
 факультет університет 
зав. кафедри 55 60 
професор 64 59 
доцент 39 49 
усі  НПП 48 48 

 
Якісний склад науково-педагогічних працівників факультету,  

питома вага посад, % 

2019 2020 

Зав. каф., професор Доцент Асистент Зав. каф., професор Доцент Асистент 

По факультету 

27 57 17 25 55 20 

По університету 



24 44 32 23 46 31 
 

На факультеті відносно більша частка посад доцента, порівняно з 
середніми показниками по університету (55% - по факультету; 46% - по 
університету) та менша частка асистентів (20% - по факультету; 31% - по 
університету).  

 
Навантаження 
У 2019-2020 н.р. на факультеті «найбільш рівномірно години навчальних 

занять були розподілені між штатними науково-педагогічними працівниками 
(різниця між максимальним і мінімальним середнім значенням годин 
навчальних занять – 47 год.)…».  

Середнє навчальне навантаження на 1 штатного НПП у 2020-2021 н.р. на 
факультеті - 439 години, з них 264 годин навчальних занять.  

В університеті середнє навчальне навантаження на штатного НПП у 2020-
2021 н.р. - 490 години, з них 336 годин навчальних занять.  

Отже, у нас нижче, ніж середнє навантаження по університету.  
Навантаження (навчальні заняття)  за посадами (2020-2021 н.р.):  

максимальне  мінімальне 

завідувач 
кафедри  

професор доцент асистент  завідувач 
кафедри  

професор доцент асистент  

По факультету 

261 212 336 374 224 233 237 290 

По університету  

568 542 584 598 150 200 200 250 

 
Серед кафедр, які мають в межах університету  мінімальне середнє 

навчальне навантаження штатних НПП (100 % ставки) у 2020-2021 н. р. (план), 
у звіті ректора названа кафедра Теорії та історії соціології - 384 год. 

При плануванні навантаження в 2020-2021 н.р. більше третини годин 
навчальних занять (33,7 %) за освітніми програмами факультету було 
направлено до інших факультетів / інститутів. 

У 2019-2020 н. р. до освітнього процесу на факультеті було залучено 2 
науково-педагогічних працівників – громадян інших держав. У 2020-2021 н.р. 
не залучали НПП -  громадян інших держав. 

 
У 2021-2022 н. р. факультет буде акредитувати 6  освітніх програм.   
ОС ОП 

ОС бакалавр «Соціологія» 

 «Соціальні технології» 

ОС магістр  «Соціологія» 



 «Соціальні технології» 

 «Гендерні студії» 

 «Sociology» 
 

У 2019-2020 н.р. успішно пройшла акредитацію освітньо-наукова програма 
доктора філософії «Соціологія» (гарант О.Д.Куценко).. 
 

У зв'язку із затвердженням стандарту спеціальності 054 Соціологія для 
ОС бакалавр були внесенні відповідні зміни до ОП «Соціологія», ОП 
«Соціальні технології» та затвердженні нові редакції описів ОП, оновлені 
навчальні плани,  які запроваджені з 2020-2021 н.р..  

З 2020-2021 н.р. запроваджено нову ОП «Соціологічне забезпечення 
управлінських процесів» ОС бакалавр. 

Розпочата робота із затвердження нової редакції описів ОП «Соціологія», 
ОП «Соціальні технології», ОП «Гендерні студії», ОП «Sociology» за ОС 
магістр у зв'язку із затвердженням стандарту спеціальності 054 Соціологія для 
ОС магістр. 

Розроблено та розміщено для обговорення та пропозицій проект нової 
освітньо-професійної програми «Прикладні соціальні дослідження» зі 
спеціальності 054 Соціологія, освітнього ступеня магістр, заочної форми 
навчання. 

 
Підвищення кваліфікації (у 2019/2020 н.р.) 

Назва кафедри / 
циклової комісії 

НПП, які пройшли 
стажування у 2019/2020 н.р. 

(осіб) 

Кількість працівників інших 
ЗВО, які проходили 

стажування в університеті 
(осіб) 

з відривом су без відриву  з відривом  без відриву  
ТІС 1  
ММСД  1 
ГС  1 3 
СССВ   2  
 Всього по 
факультету  1 2 2 3 
 

У 2019-2020 н.р. пройшли підвищення кваліфікації 3 НПП нашого 
факультету та 5 працівників інших ЗВО, які проходили стажування на 
факультеті. 

Кращим викладачем у 2019-2020 н.р, відповідно до рішення Вченої ради 
від 30.06.2020 р. визнана  Юзва Людмила Леонідівна – кандидат 



соціологічних наук, доцент кафедри методології та методів соціологічних 
досліджень. 

 
ІІ. НАУКОВА РОБОТА 
Науково-дослідна робота 

1.1.  Науково-дослідні теми 
Наразі на факультеті відсутні наукові теми, фінансовані з коштів 

державного бюджету або грантодавчих організацій. Однак троє викладачів 
факультету залучені до виконання міждисциплінарних наукових тем, що 
реалізуються на базі інших структурних підрозділів університету: 

 
 доц. Червінська Т. Г. «Фінансова стабілізація класичних університетів в 

умовах прояву глобальних наслідків пандемії COVID-19» 
(міждисциплінарний науковий проект, що здобув підтримку 
Національного фонду досліджень України в рамках конкурсу «Наука для 
безпеки людини та суспільства» і виконується на базі економічного 
факультету КНУ; термін виконання – 2 роки) 

 доц. Петренко-Лисак А.О. «Стресогенні елементи латентного впливу 
реальних медійних повідомлень про пандемію COVID-19 на соціальні 
групи» (міждисциплінарний науковий проект, що здобув підтримку 
Національного фонду досліджень України в рамках конкурсу «Наука для 
безпеки людини та суспільства» і виконується на базі Інституту 
журналістики КНУ; термін виконання – 2 роки) 

 Доц. Боровський О.О. залучений у виконання міжнародного грантового 
проекту «Workshop on assessment of landslide hazards and impact on 
communities», що проводився на базі ННІ Інститут геології КНУ 
 

1.2.  Кафедральні наукові теми 
Продовжується робота наукових груп на кафедрах. У 2020 році кафедри 

реалізували очікувані результати на рік і продовжили виконання поточних 
наукових тем до кінця 2021 року. 

 

Кафедра Тема Кількість 
публікацій 

Теорії та історії 
соціології 

«Тематичний та 
концептуальний розвиток 
сучасної соціологічної 
теорії» 

19 

Методології та методів 
соціологічних 
досліджень 

«Методологічні основи та 
методи емпіричних 
соціологічних досліджень» 

22 

Галузевої соціології «Соціологія третього 
тисячоліття: знання, 17 



виклики, перспективи»  
Соціальних структур та 
соціальних відносин 

«Нерівності, конфлікти та 
соціальна відповідальність в 
умовах суспільної 
невизначеності» 

35 

 
1.3.  Грантова діяльність 

Протягом 2020 року факультетом у співпраці з Науковим парком КНУ 
подано три грантові заявки на проведення досліджень: 

 

Грантодавець Назва проекту Керівник 
проекту Результат 

Міністерство 
закордонних справ 
Фінляндії (Гельсінкі, 
Фінляндія), Європейська 
Комісія (Брюссель, 
Бельгія), «Learning 
Together» 

Effectiveness of New 
Ukrainian School Reform 
Implementation 
(Ефективність 
впровадження реформи 
«Нова українська 
школа») 

Цимбал 
Т.В. 

Вихід у фінал 
конкурсу, 
проект 
відтерміновано 
через 
епідеміологічну 
ситуацію 

Facebook (США), 
«Foundational Integrity 
Research: Misinformation 
and Polarization» 

Application of opinion-
group approach to 
modelling affective 
polarization: comparison 
of highly contentious and 
conformist societies 

Кириченко 
Р.О. 

Проект 
відхилено 

Міністерство соціальної 
політики України (Київ), 
тендер UA-2020-06-11-
003779-b 

Соціологічне 
дослідження впливу 
збройної агресії 
Російської Федерації на 
жінок і дівчат, чоловіків 
та хлопців 

Цимбал 
Т.В. 

Перемога в 
тендері, однак 
пропозицію 
відхилено з 
юридичних 
причин 

 
Навчальною лабораторією соціологічних та освітніх досліджень подано 

заявку на грант «Інституційний розвиток університетських аналітичних 
центрів» від МФ «Відродження», однак її було відхилено на першому етапі 
конкурсу. 

 
1.4. Публікаційна активність співробітників факультету 

Протягом звітного періоду співробітниками факультету було 
опубліковано: 

Тип публікації Кількість 
Наукових статей 40 
Із них статей у Scopus 4 
Монографій 5 



Підручників 0 
Тез виступів на конференціях 29 

 
 
Порівняння публікаційної активності факультету в 2020 році з іншими 

навчальними підрозділами КНУ (впорядковано за показником «Статті у Scopus 
у розрахунку на одного співробітника»): 
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го

 с
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Хімічний факультет 167 555 3,32 495 2,96 
Фізичний факультет 195 605 3,10 470 2,41 
Інститут високих технологій 72 105 1,46 99 1,38 
Механіко-математичний факультет 121 142 1,17 117 0,97 
Інститут геології 89 122 1,37 74 0,83 
Інститут біології та медицини 253 334 1,32 195 0,77 
ФРЕКС 175 203 1,16 130 0,74 
Факультет інформаційних технологій 126 304 2,41 90 0,71 
Факультет комп’ютерних наук та 
кібернетики 153 221 

1,44 
97 

0,63 
Географічний факультет 110 111 1,01 55 0,50 
Економічний факультет 231 590 2,55 56 0,24 
Факультет психології 104 206 1,98 25 0,24 
Військовий інститут 92 95 1,03 15 0,16 
Інститут права 279 423 1,52 44 0,16 
Факультет соціології 37 40 1,08 4 0,11 
Інститут журналістики 124 57 0,46 8 0,06 
Філософський факультет 163 240 1,47 8 0,05 
Історичний факультет 114 217 1,90 2 0,02 
Інститут міжнародних відносин 223 211 0,95 5 0,02 
Інститут філології 595 625 1,05 6 0,01 

 
Наукові конференції 

Протягом 2020 року на факультеті було проведено три наукові 
конференції:  



1. Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених 
«Шевченківська весна – 2020» (соціологія) (24 квітня 2020 року) 

2. ХIІI Міжнародна конференція студентів та молодих науковців 
«Соціологія та сучасні соціальні трансформації» (19-20 листопада 
2020 року) 

3. XVII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми 
розвитку соціологічної теорії: Концептуальні стратегії дослідження 
соціальних наслідків пандемії COVID-19» (18–19 грудня 2020 року) 

 
Всі три конференції були проведені в онлайн-форматі. 
 

Назва конференції Кількість 
учасників 

Учасників 
з інших 

міст 

Учасників із 
інших країн 

«Шевченківська весна – 
2020» 38 5 1 

«Соціологія та сучасні 
соціальні трансформації» 64 11 1 

«Проблеми розвитку 
соціологічної теорії: 
Концептуальні стратегії 
дослідження соціальних 
наслідків пандемії COVID-
19» 

82 14 2 

Загалом 184 30 4 
 

За результатами конференцій, проведених у 2019–2020 роках  протягом 
звітного періоду,  було опубліковано п’ять збірок матеріалів конференцій, які 
проходили наукове редагування та перевірку в університетській Системі 
виявлення та запобігання академічному плагіату. 
 

Назва 
конференції 

Дати 
проведення 

Дата 
публікації 

Формат 
видання 

Загальна 
кількість 

тез 

Кількість тез 
співробітників 
та здобувачів 

ФС КНУ 
«Шевченківська 
весна – 2019» 12.04.2019 28.01.2021 електронний 20 20 

«Соціологія та 
сучасні 
соціальні 
трансформації» 

14-
15.11.2019 21.02.2020 паперовий 44 34 

«Шевченківська 
весна – 2020» 24.04.2020 28.01.2021 електронний 31 27 

«Соціологія та 19- 28.01.2021 паперовий 51 36 



сучасні 
соціальні 
трансформації» 

20.11.2020 

«Проблеми 
розвитку 
соціологічної 
теорії: 
Концептуальні 
стратегії 
дослідження 
соціальних 
наслідків 
пандемії 
COVID-19» 

18-
19.12.2020 28.01.2021 паперовий 69 27 

Всього:    215 144 
 

Співробітники факультету також взяли участь в організації двох 
конференцій за межами університету: XІV Міжнародні соціологічні читання 
пам’яті Н.В. Паніної та Міжнародна онлайн-конференція «Соціальні, 
економічні та політичні наслідки пандемії COVID-19 у Польщі та в Україні». 

 
Молодіжна наука 

Наукові роботи трьох студентів факультету були подані до участі в 
другому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, із яких 
дві стали переможцями: 

 

Прізвище, ім’я, по батькові Назва заходу Відзнака 

Крименюк О.С. 
 Всеукраїнський конкурс 
студентських наукових 

робіт із соціології 

Диплом ІIІ-го 
ступеня 

Янько А.О. 
 Всеукраїнський конкурс 
студентських наукових 

робіт із соціології 

Диплом ІІ-го 
ступеня 

 
Наукове товариство студентів та Рада молодих вчених факультету взяли 

активну участь в організації наукових конференцій молодих науковців 
«Шевченківська весна – 2020», «Соціологія та сучасні соціальні трансформації» 
та «Проблеми розвитку соціологічної теорії». Загалом до складу організаційних 
комітетів конференцій було залучено 15 студентів та 6 аспірантів факультету. 
До збірок матеріалів конференцій увійшло 52 публікації студентів факультету 
та 14 публікацій аспірантів факультету. 



Аспіранти факультету залучалися до участі в проектах, що подавалися на 
здобуття дослідницьких грантів. Одна із заявок була розроблена і подана 
аспірантом (Кириченко Р.О.). 

У квітні 2020 року на факультеті був проведений черговий всеукраїнський 
студентський конкурс із аналізу даних «Social Data Analysis» (М.В.Сидоров), 
переможцями якого стали студенти факультету. 

 
Аспірантура (PhD програма) 

Склад здобувачів вищої освіти 3-го рівня 
 

Рік перебування Кількість 
здобувачів 

1 3 
2 1 
3 2 
4 2 

Перебувають в академвідпустках 3 
Навчаються за програмою підготовки 
кандидатів наук 2 

Всього: 13 
 
 
Публікаційні показники аспірантів за 2020 рік: 
 

Кафедра Кількість 
аспірантів 

Кількість 
публікацій 

З них у 
WoS або 
Scopus 

Теорії та історії 
соціології 3 3 0 

Методології та 
методів соціологічних 
досліджень 

3 2 0 

Галузевої соціології 3 3 0 
Соціальних структур 
та соціальних 
відносин 

4 12 0 

Загалом: 13 20 0 
 
 

Спеціалізована вчена рада 

Протягом звітного періоду спеціалізована вчена  рада Д 26.001.30, що 
функціонує на факультеті, провела шість засідань, на яких здійснено захист 



однієї докторської (спеціальність 22.00.04) та трьох кандидатських дисертації 
(дві – за спеціальністю 22.00.01, одна – за спеціальністю 22.00.02). Також 
прийнято до захисту чотири дисертації (дві – за спеціальністю 22.00.01, одна – 
за спеціальністю 22.00.02  і одна – за спеціальністю 22.00.04), на попередньому 
розгляді перебуває одна кандидатська дисертація (за спеціальністю 22.00.03). 

Серед захищених на спеціалізованій вченій раді дисертацій три були 
виконані здобувачами факультету, з яких дві – співробітниками факультету 
Шелухіним В.А. та Дейнекою А.В. 

 
ІІІ.МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ 

 
Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними 
організаціями 

Країн
а 

парт
нер 

Установа - 
партнер 

Тема 
співробітниц

тва 

Документ, в 
рамках якого 
здійснюється 

співробітництво, 
термін його дії 

Практичні 
результати від 
співробітництв

а за звітній 
періоди 

Авст 
ралія 

Технологічний 
університет 

Сіднея 

Обмін 
студентами та 
співробітника

ми, спільна 
дослідницька 

діяльність 

Меморандум про 
взаєморозуміння, 

07.06.2019-
07.06.2024 

Грант на 
дослідницьке 
стажування 

співробітника 
факультету (ас. 
Дейнека А.В.) 

Швец
ія 

Лундський 
університет 

Подвійне 
дипломування 
за освітньою 
програмою 
«Гендерні 

студії» 

Угода про 
співпрацю від 

27.04.2017 
(поновлюється 

щорічно) 

1. Захищено 
магістерську 

дипломну 
роботу і здобуто 
диплом магістра 

студенткою 
факультету 
соціології в 
Лундському 

університеті; 2. 
Захищено 
дипломну 

магістерську 
роботу на 
факультеті 
соціології 

студенткою 
Лундського 

університету; 3. 



Двоє студентів 
магістратури 
факультету 
соціології 
навчалися 
протягом 
осіннього 
семестру в 

Лундському 
університеті 

 
Навчання здобувачів з інших країн 

У 2020 році факультет здійснив перший набір на магістерську ОП 
«Sociology» (англійською мовою для іноземних громадян). Через обмеження на 
міжнародну мобільність на освітню програму вступив лише один здобувач із 
Федеративної Республіки Нігерія. Триває оформлення документів ще однієї 
здобувачки освіти з Федеративної Республіки Нігерія, що також навчатиметься 
за цією програмою. 

На магістерській ОП «Соціологія» продовжує навчатися здобувач освіти із 
Республіки Ірак. 

Протягом осіннього семестру на факультеті перебувала учасниця програми 
обміну Erasmus+ із Республіки Греція, яка вивчала дисципліни з ОП «Гендерні 
студії». 

За програмою подвійного дипломування з Лундським університетом на 
факультеті була захищена магістерська дипломна робота здобувачки із Данії, 
яка на початку 2021 року отримала диплом КНУ. 

 
Міжнародна мобільність викладачів факультету 

У зв’язку з несприятливою епідеміологічною ситуацією протягом звітного 
періоду відбулося лише одне закордонне відрядження співробітника 
факультету (проф. Куценко О.Д., США, Penn State University). 
 

ІV.Вчена рада факультету соціології  
      За 2020-2021 рік було проведено 15 засідань Вченої ради факультету 
соціології. У зв’язку із введенням з березня 2020 року в Україні карантинних 
умов та переходом на дистанційні форми організації навчального процесу, 12 
засідань Вченої ради були організовані та проведені із застосуванням 
дистанційних технологій на платформі Googlemeet. 



       Склад вченої ради за період 2020/21 рр. зазнав певних змін у зв’язку із 
завершенням контракту деяких членів ради на посадах завідувачів кафедр та 
переобранням (у серпні 2020 року) складу Вченої ради у зв’язку із завершенням 
5-річного терміну функціонування. Наявний склад Вченої ради факультету був 
сформований у серпні 2020 року та затверджений розпорядженням декана 
строком на п’ять років.  

      Станом на січень 2021 року до складу Вченої ради входять 13 членів. З  них 
за посадами: 8 осіб (3 - декан та заступники декана, 4 – завідувачі кафедрами, 1 
– голова НМК). Обрані конференцією трудового колективу представники від 
наукових, педагогічних кадрів та представників  допоміжного складу – 3 особи. 
Голова профбюро факультету – 1 особа. Керівник виборних органів 
студентської первинної профспілкової організації – 1 особа. Наразі у складі 
Вченої ради відсутній представник від керівних органів студентського 
самоврядування (студпарламенту), у зв’язку із неможливістю за карантинних 
умов проведення виборів голови студпарламенту факультету.  

       Головою Вченої ради на першому засіданні було обрано декана факультету 
соціології – професора Чепак Валентину Василівну, вченим секретарем – 
доцента Соболевську Марину Олександрівну. 

      На проведених засіданнях було розглянуто більше півсотні питань: із 
організації навчального, наукового, виховного процесу, організації 
міжнародного співробітництва та студентського самоврядування, кадрові 
питання тощо - згідно затверджених планів роботи Вченої ради. 

 

V.Відзнаки, нагороди 
    За звітний період члени трудового колективу факультету були відзначені як 
нагородами і відзнаками Університету, так і  Міністерства освіти і науки, 
наукових установ і академій. Були також відзначені провідні фахівці Інституту 
соціології НАНУ за плідну співпрацю з університетом і факультетом. 

Почесна Грамота Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка  

Ворона Валерій Михайлович – академік НАНУ, директор Інституту соціології 
НАНУ. 

Головаха Євген Іванович- член-кореспондент НАНУ, заступник директора 
Інституту соціології НАНУ. 

Грамота Київського національного університету імені Тараса Шевченка  



Малес  Людмила Володимирівна- докторка соціологічних наук, професорка 
кафедри теорії та історії соціології. 

 Савельєв  Юрій Борисович - доктор соціологічних наук, доцент  кафедри 
методології та методів соціологічних досліджень.  

Макеєв Сергій Олексійович - доктор соціологічних наук, завідувач відділу 
соціальних структур Інституту соціології НАНУ. 

 Подяка Київського національного університету імені Тараса Шевченка  

 Мазурик Олег Володимирович - доктор соціологічних наук, завідувач 
кафедри соціальних структур та соціальних відносин.  

Нагрудний знак МОН України "Відмінник освіти" 

Куценко Ольга Дмитрівна - докторка соціологічних наук, завідувач кафедри 
соціальних структур та соціальних відносин.  

Чепак Валентина Василівна - докторка соціологічних наук, декан факультету 
соціології. 

Нагрудний знак МОН України "За наукові та освітні досягнення" 

Сидоров Микола Володимир-Станіславович – кандидат фізико-
математичних наук, завідувач кафедри методології та методів соціологічних 
досліджень. 

Подяка МОН України  

Цимбал Тарас Володимирович – кандидат соціологічних наук, заступник 
декана факультету соціології. 

Почесна грамота Президії НАН України 

Аза Лариса Олександрівна - докторка соціологічних наук, професорка 
кафедри соціальних структур та соціальних відносин. 

Відзнака НАН України "За підготовку наукової зміни" 

Судаков Володимир Іванович - доктор соціологічних наук, завідувач кафедри  
теорії та історії соціології. 

Відзнака НАН України "За наукові досягнення" 

Туленков Микола Васильович - доктор соціологічних наук, професор 
кафедри галузевої соціології. 

 

VI. Завдання на 2021 
Освітня діяльність: 



- Здійснити набір на перший курс ОС бакалавр в обсязі не менше 90% від 
ліцензованого обсягу та на перший курс ОС магістр – не менше 60% від 
ліцензованого обсягу. 

- Успішно завершити підготовку документів та затвердити на Вченій раді 
університету ОП «Прикладні соціальні дослідження» зі спеціальності 054 
Соціологія ОС магістр, заочної форми навчання та провести перший 
набір студентів на цю програму. 

- Акредитувати всі ОП бакалаврського і магістерського ступенів. 

Наукова робота: 

- Провести чотири наукові конференції, з яких дві – для молодих 
науковців. 

- Відновити наукове періодичне видання на факультеті. 
- Підготувати і подати дослідницький проект на конкурс НФДУ. 

Міжнародні зв’язки: 

- Здійснити набір на  магістерську ОП “Sociology” (мінімум 5 здобувачів). 
- Укласти угоду про можливість подвійного дипломування з Лундським 

університетом (Швеція) для магістерської ОП «Соціологія». 

Поліпшувати матеріально-технічне забезпечення факультету. 

 


