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Склад студентів: 
Станом на 30.03.2022 на факультеті навчаються 277 здобувачів, з них на 

ОС бакалавр  
- 216 здобувачів (з них 5 у академвідпустці; 120 - бюджет та 96 - 

контракт); 
ОС магістр  

- 61 здобувачів (з них 2 у академвідпустці; 48 - бюджет та 13 – 
контракт (1 + 4 іноземці та 8 здобувачів заочної форми навчання ОП 
«Прикладна соціологія»)).  

Факультет є одним з найменших в КНУ за кількістю студентів (меншим є 
тільки Інститут управління державної охорони). 

У 2021 р. ми випустили 65 бакалаврів та 26 магістрів. У межах подвійного 
дипломування ОП «Гендерні студії» (гарант доц.. Бабенко С.С.) наші студентки 
А.Молоціян, М.Гохман отримали диплом Лундського університету. 

У І семестрі 2021-2022 р. наша студентка ОС магістр ІІ року навчання ОП 
«Гендерні студії» Соболєва Є. навчалася в Лундському університеті за 
програмою подвійного дипломування. 
 

Набір здобувачів  
На факультеті функціонують 3 ОП ОС бакалавр та 5 ОП ОС магістр. 
В 2021 р. вперше здійснено набір на ОПП ОС магістр «Прикладна 

соціологія», заочної форми. 
Кількість заяв на вступ зменшилася (порівняння з 2020 р.) з 572 до 476 

на ОС бакалавр та збільшилася з 130 до 145 на ОС магістр. 
 
 
 

Конкурс на місця ліцензійного обсягу  у 2021 р. (факультет соціології) 
склав: 

 на ОС бакалавр – 6,64  
 на ОС магістр – 2,18  

 
Що є вище, ніж середній конкурс по університету (6,36 та 1,42  

відповідно). 

ОС  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

бакалавр 937 609 345 360 572 476 

магістр 147 153 150 104 130 145 
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Назва програми 
Зараховані на навчання  2021 р. 

за державним 
замовленням 

на умовах 
контракту всього 

ОС Бакалавр 
Соціологія 6 18 24 
Соціальні технології 3 13 16 
Соціологічне забезпечення 
управлінських процесів 

5 8 13 

всього 14 39 53 
ОС  Магістр  

Соціологія 10 2 12 
Соціальні технології 6 1 7 
Гендерні студії 7 - 7 
Прикладна соціологія  
(з.ф.) 

- 8 8 

Sociology  

- 4 4 (-1  
відрахувався 
відразу) 

всього 23 15 38 
 

Всього зараховано на ОС бакалавр 53 здобувачі (14 - бюджет, 39 - 
контракт), а на ОС магістр – 38 здобувачів (23 - бюджет, 15 - контракт).  

Отже, у 2021 при ліцензійному обсязі на бакалаврат – 100, факультет 
виконав його на 53%.   

Порівнявши результати набору на факультет та ліцензійний обсяг з 2010, 
зокрема, на освітній ступінь бакалавр, можна побачити, що показник 2021 
посідає четверте з низу місце в  абсолютних та відносних показниках. 

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 110 36 33 
2019 125 50 40 
2020 100 95 95 
2021 100 53 53 
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Результатом 2021 р., є зменшення кількості студентів-контрактників. За 
результатами порівняльного аналізу набору на бакалаврат у трьох провідних 
університетах України по підготовці соціологів, констатуємо, що це загальний 
результат для КНУ та НаУКМА. Втім, на нашому факультеті цей результат 
вищий  порівняно з 2017-2019 рр. 
 
Найбільші втрати за кількістю студентів першого та другого освітніх 
рівнів по Університету зазнав факультети соціології (-5,9 %) 

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 
2021 14  39  25  31  33  61 

 
 
Середня кількість здобувачів на освітніх програмах на рівні університету 

за освітнім рівнем бакалавра становить 45 осіб. Але разом з тим є структурні 
підрозділи, де середня кількість здобувачів на освітній програмі не перевищує 
17-20 осіб. Максимальна кількість осіб на одній освітній програмі у 
структурному підрозділі становить 238 осіб. 

Середня кількість здобувачів на освітній програмі у розрізі 
структурних підрозділів (освітній рівень бакалавра, набір 2021 року) на 
факультеті соціології складає 18 осіб, що є найнижчим показником по 
університету.  

 
Середня кількість здобувачів на освітніх програмах на рівні 

університету за освітнім рівнем магістра становить 16 осіб. Але разом із 
тим є структурні підрозділи, де середня кількість здобувачів на освітній 
програмі становить 5-7 осіб. Максимальна кількість осіб на одній освітній 
програмі у структурному підрозділі – 92 особи. 

На факультеті соціології середня кількість здобувачів на освітній 
програму (освітній рівень магістра, набір 2021 року)  - 8,5 осіб. 

Найнижчі показники у ННІ «Інститут геології» - 5,6 осіб. 
 

Якість освіти 
В цілому по факультету у ІІ с. 2020-2021 н.р. показник абсолютної 

успішності вищий за середній по університету, а якісної успішності – близький 
до середнього по університету:  99,0 % - абсолютна успішність (по університету 
- 93,4 %); 45,0 % - якісна успішність (по університету -  56,0%). 

Результати зимового семестрового контролю за підрозділами, 
2021/22навчальний рік (денна форма здобуття освіти)  

За результатами 1 семестру  2021-2022 н.р.  96,6%- абсолютна успішність 
та  54,5% - якісна успішність. 
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•  
Курс АУ ЯУ 

1 курс 100,0% 67,9% 

2 курс 98,8% 56,6% 

3 курс 98,0% 44,0% 

4 курс 96,2% 42,3% 

Всього Бак 98,6% 54,7% 

1 рік магістри 86,7% 60,0% 

2 рік магістри 92,3% 46,2% 

Всього магістри  89,3% 53,6% 

Всього факультет  96,6% 54,5% 
 
За результатами 1 семестру 2021-2022 н.р. низькі показники якісної 

успішності демонструють здобувачі 4 курсу ОС бакалавр - 42,3% та 3 курсу ОС 
бакалавр - 44,0%. 

• Найнижчі результати якісної успішності у розрізі ОП – у здобувачів 2 
курсу ОС бакалавр ОП «Соціологічне забезпечення управлінських процесів» - 
21,1% (а на І курсі - 61,5%); на другому місці ОП «Соціальні технології» ОМ 
магістр, 2 рік - 30,0%. 

Найвищі показники  якісної успішності продемонстрували ОП «Соціальні 
технології» ОС бакалавр, 1 курс - 75,0%  якісна успішність. 

ОП «Прикладна соціологія» (Заочна, ОС магістр, 1 рік: 100,0% - абсолютна 
успішність та 62,5% - якісна успішність. 

 
Відрахування здобувачів 
Усього з 1.09.2020 р. по 28.02.2022 р.  відраховано: 
ОС бакалавр 

- 8 студентів (5 – навчалися на бюджетній основі та 3 за контрактом): 
4 курс – 2 здобувачі бюджетної форми навчання (ОП «Соціологія», ОП 
«Соціальні технології»); 3 здобувачі контрактної форми навчання (ОП 
«Соціологія», ОП «Соціальні технології»);  
2 курс -  1 здобувач бюджетної форми навчання (ОП «Соціологія»); 
1 курс – 2 здобувачі бюджетної форми навчання (ОП «Соціологічне 
забезпечення управлінських процесів» та ОП «Соціальні технології»). 
Всі відраховані за неуспішність. 
ОС магістр  

- 11 студентів (10 - навчалися  на бюджетній основі та 1 за 
контрактом): 

Контракт: 
1 маг. – 1 за власним бажанням (ОП «Соціологія»); 
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Бюджет: 
1 маг. – 2 здобувачі ОП «Соціологія», 1здобувач ОП «Гендерні студії» - за 
власним бажанням; 3 здобувачі ОП «Соціальні технології», 1 здобувач ОП 
«Соціологія» - за  неуспішність; 
2 маг. – 1 здобувач – відрахований за неуспішність ОП «Гендерні студії»; 
2 маг. – 2 здобувачі - не пройшли підсумкову атестацію ОП «Соціологія» та ОП 
«Гендерні студії». 
 
 
Результати підсумкової атестації 2021 р.  
за ОС Бакалавр 
 ОП «Соціологія» - отримали диплом – 48 здобувачів, з них з відзнакою – 

6 (12,5%); 
 ОП «Соціальні технології» - отримали диплом – 17 здобувачів, з них з 

відзнакою – 0 (0%); 
за ОС Магістр 
 ОП «Соціологія» - отримали диплом – 15 здобувачів, з них з відзнакою – 

1  (6,6%); 
 ОП «Соціальні технології» - отримали диплом –8 здобувачів, з них з 

відзнакою – 0 (0%); 
 ОП «Гендерні студії» - отримали диплом – 5 здобувачів, з них з відзнакою 

– 0 (0%); 
Всього по факультету отримали диплом – 93 здобувачі, з них з відзнакою – 7 
(7,5%). 

5 здобувачів не пройшли підсумкової атестації. Будуть її проходити 
повторно в цьому році.  

1 здобувач (із числа випускників минулих років) отримав диплом після 
проходження повторної атестації. 

З 65 здобувачів, які завершили навчання на факультеті за ОС бакалавр, 
продовжили навчання 24 осіб – 37% (17 - бюджет, 6 – контракт (2 - денна та 4 - 
заочна форма навчання)). 

 
 

Отримали 
 диплом бакалавра  за 

спеціальністю   
054  соціологія  у 2021 році 

З них: 

Продовжили  навчання  на факультеті   
у 2021/2022 н.р. 

Всього 

Кількість (осіб) 

Всього 

за ОС "Магістр" 

денній формі навчання 

за державним 
замовленням 

на контрактній 
основі за державним 

замовленням 
на контрактній 

основі 
65 62 3 24 17 6 
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У 2021 р. здійснена перевірка усіх кваліфікаційних робіт ОС магістр та ОС 

бакалавр на наявність  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. 
 
Факультет має 27 чинних 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 виробничих та науково-дослідної практик. 

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. У 2021-2022 н.р. цю практику було продовжено, що позитивно 
вплинуло на якість організації регулярного університетського дослідження 
УніДос. 
 
Навчально-методичне забезпечення 

У зв’язку з підготовкою до проходження акредитації було оновлено 
інформацію про ОП на сайті і розміщено програми усіх ОК (ВК) за новими та 
старими редакціями для ОС магістр ОП «Соціологія», «Соціальні технології», 
«Гендерні студії /GenderStudies (програма з можливістю подвійного 
дипломування з Лундським університетом, Швеція)», ОП «Соціологія (мова 
навчання англійська) /Sociology».  

Доопрацьовують та розміщують на сайті РНП для ОС бакалавр ОП 
«Соціологія» та «Соціальні технології». 

Потребує завершення підготовка РНП для ОС бакалавр ОП 
«Соціологічне забезпечення управлінських процесів» та ОС магістр ОП 
«Прикладна соціологія». 

У зв’язку із необхідністю внести зміни до освітніх програм ОС бакалавр 
відповідно до Концепції вивчення іноземної мови – знову потрібно буде 
оновлювати РНП.  

На факультеті в 2020-2021 н.р.  опубліковано  від 10,78 д. а. підручників і 
посібників на одного штатного науково-педагогічного працівника (порівняно з 
минулим роком – 5,42 д.а.). Це - один із найкращих показників по 
Університету.  
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Склад Науково-педагогічних працівників 

У нас 34 ставки - 36 штатних викладачів.  
 

Кафедра 

зав. 
кафедро
ю 

професо
р 

доцен
т 

асистен
т Всього ставок 

СССВ 1 2 5,5 2 10,5 
ГС 1 1,5 4,5 1 8 
ММСД 1 2 4 2 9 
ТІС 1 1 3,5 1 6,5 
Всього ставок 4 6,5 17,5 6 34 

 
 
У 2021 р. на факультеті один із найнижчих показників віку доцентів та зав. 

кафедрою, досить високий показник віку професорів. 
 факультет університет 
зав. кафедри 56 58 
професор 60 58 
доцент 46 49 
усі  НПП 47 49 

 
Якісний склад науково-педагогічних працівників факультету,  

питома вага посад, % 
2020 2021 

Зав. каф., 
професор 

Доцен
т 

Асисте
нт 

Зав. каф., 
професор 

Доцен
т 

Асисте
нт 

По факультету 

25 55 20 23 54 23 

По університету 

23 46 31 24 47 29 
 
На факультеті відносно більша частка посад доцента, порівняно з 

середніми показниками по університету (54% - по факультету; 47% - по 
університету) та менша частка асистентів (23% - по факультету; 29% - по 
університету).  

 
Навантаження 
У 2020-2021 н.р. «найбільш рівномірно години навчальних занять були 

розподілені між штатними науково-педагогічними працівниками хімічного 
факультету (різниця між максимальним і мінімальним середнім значенням 
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годин навчальних занять – 57 год.), факультету соціології (58 год.) і на 
механіко-математичному факультеті (63 год.) 

Середнє навантаження науково-педагогічних працівників, 2020/21 
навчальний рік (год., факт) на 1 штатну одиницю (з урахуванням погодинників 
КНУТШ) всього - 472 години,  з них - 285 годин навчальних занять. 

Середнє навантаження науково-педагогічних працівників, 2020/21 
навчальний рік (год., факт) на 1 штатного викладача на повну ставку всього -  
439 години, з них  - 260 годин навчальних занять. 

 
В університеті середнє навантаження науково-педагогічних працівників, 

2020/21 навчальний рік (год., факт) на 1 штатну одиницю (з урахуванням 
погодинників КНУТШ) всього - 524 години, з них - 372 годин навчальних 
занять. 

В університеті середнє навантаження науково-педагогічних працівників, 
2020/21 навчальний рік (год., факт) на 1 штатного викладача на повну ставку 
всього -  490 годин, з них  - 341 година 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  276  336  374 220 228  237 290 

По університету  

523  443  563  590  150  200 200 250 
 

 
Диспропорції у кількості навчальних занять  штатних

 НПП факультету  2020/21 навчальний рік 
Найменш "навантажені" кафедри
  

Найбільш "навантажені" кафедри 

назва кафедри навч. занять 
на 1 штатного 
викладача 
(100 % 
ставки) 

назва кафедри навч. занять 
на 1 
штатного 
викладача 
(100 % 
ставки) 

Теорії та історії 
соціології  

229 Методології та методів 
соціологічних 
досліджень  

287 
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При плануванні навантаження в 2020-2021 н.р. біля третини годин 

навчальних занять (29,2%) за освітніми програмами факультету було 
направлено до інших факультетів / інститутів.  У 2021-2022  н.р.  передали 
28,8%. 

У 2020-2021 н.р. та 2021-2022 н.р. до освітнього процесу на факультеті не 
залучали НПП -  громадян інших держав. 

 
Середнє навантаження по факультету у 2021-2022 н.р. 459- навчальних 

год. З них -310 год. навчальних занять. По університету середнє - 497 
навчальних год. Та з них  350 год. навчальних занять. 

 
У 2021-2022 н. р. факультет акредитує  6  освітніх програм.   
ОС ОП ЕТАП процесу 

акредитації  

ОС бакалавр «Соціологія» Завантажено ВСО 
 

«Соціальні технології» Завантажено ВСО 

ОС магістр  «Соціологія» Акредитація  
 

«Соціальні технології» Акредитація 
 

«Гендерні студії» Рішення ГЕР 
 

«Sociology» Рішення ГЕР 
 

У 2020-2021 н.р. успішно пройшли акредитацію освітньо-наукові програми 
ОС магістр «Соціологія» (гарант Сидоров М.В.) та «Соціальні технології» 
(гарант Безрукова О.А.) 
 
 

У 2022-2023 н. р. факультет планує акредитувати 1  освітню програму  
ОС ОП 

ОС магістр  «Прикладна соціологія » 
 

У зв'язку із затвердженням стандарту спеціальності 054 Соціологія для 
ОС магістр були внесенні відповідні зміни до ОНП «Соціологія», «Соціальні 
технології», «Гендерні студії», «Sociology» та затвердженні нові редакції 
описів ОНП, оновлені навчальні плани,  які запроваджені з 2021-2022 н.р.  

З 2021-2022 н.р. запроваджено нову освітньо-професійну програму 
«Прикладна соціологія» зі спеціальності 054 Соціологія, освітнього ступеня 
магістр, заочної форми навчання для якої теж розроблено та затверджено 
опис та навчальний план.. 
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Підвищення кваліфікації (у 2020/2021 н.р.) 

Назва кафедри / 
циклової комісії 

НПП, які пройшли 
стажування у 2020/2021 н.р. 

(осіб) 

Кількість працівників інших 
ЗВО, які проходили 

стажування в університеті 
(осіб) 

з відривом су без відриву  з відривом  без відриву  
ТІС 0 1   
ГС 0 1  1 
СССВ 2 3   
ММСД 0 7   
 Всього по 
факультету  2 12  1 
 

У 2020/21 навчальному році 561 штатний науково-педагогічний працівник 
пройшов стажування (зокрема, 66 осіб – з відривом від навчального процесу та 
495 – без відриву), що на 222 особи більше, ніж у 2019/20, 8 працівників 
отримали педагогічне звання. Найбільша частка викладачів пройшли 
стажування: з ННЦ «Інститут біології та медицини» (52,7 %), з географічного 
(40,5 %), економічного (37,3 %), соціології (35,3 %).  

Кращим викладачем у 2020-2021 н.р, відповідно до рішення Вченої ради 
від 20.05.2021  р. визнана  доцент кафедри теорії та історії соціології, к.соц.н. 
Тетяна Григорівна Червінська. 
 
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 викладачі 
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 
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безпеки людини та суспільства» і виконується на базі Інституту 
журналістики КНУ; термін виконання – 2 роки). 
 
1.2.  Кафедральні наукові теми 
Продовжується робота наукових груп на кафедрах. У 2021 році кафедри 

реалізували очікувані результати на рік і продовжили виконання поточних 
наукових тем. 

Кафедра Тема Кількість 
публікацій 

З 
розрахунку 
на одного 

працівника 
кафедри 

Теорії та історії 
соціології 

«Тематичний та 
концептуальний 
розвиток сучасної 
соціологічної теорії» 

23 3,3 

Методології та 
методів 
соціологічних 
досліджень 

«Методологічні основи 
та методи емпіричних 
соціологічних 
досліджень» 

47 5,2 

Галузевої соціології «Соціологія третього 
тисячоліття: знання, 

виклики, перспективи» 
10       1,1 

Соціальних 
структур та 
соціальних 
відносин 

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

10 1 

 
1.3.  Грантова діяльність 
Протягом 2021 року факультетом подано дві грантові заявки на 

проведення досліджень: 

Грантодавець Назва проекту Керівник 
проекту Результат 

Національний 
фонд 
досліджень 
України 

Сучасна українська військова 
література як ансамбль індикаторів 
соціальних змін 

Мазурик 
Олег 
Володимиро
вич 

Очікування 
на 
результат 

МОН України Технологія проведення 
соціологічного 
моніторингу щодо оцінки суспільно-
політичної обстановки в умовах 
ведення гібридної війни 

Мазурик 
Олег 
Володимиро
вич 

Очікування 
на 
результат 
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1.4. Публікаційна активність співробітників факультету 
 
Протягом звітного періоду співробітниками факультету було 

опубліковано: 
Тип публікації Кількість 

Наукових статей 46 
Із них статей у Scopus 
та/або Web of Science 

11 

Із них статей у Index 
Copernicus 

15 

Монографій 1 
Підручників 3 
Тез виступів на 
конференціях 

57 

 
 
 
 

Наукові конференції 

Протягом 2021 року на факультеті було проведено п’ять наукових 
конференцій та конкурсів:  

1. Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених 
«Шевченківська весна – 2021» (соціологія) (16 квітня 2021 року) 

2. Всеукраїнська студентський конкурс з міжнародною участю «Аналіз 
соціальних даних – 2021» (24 квітня 2021 року) 

3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Контент-аналіз: між 
дослідженнями текстів та суспільства» (27 травня 2021 року) 

4. XVIIІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми 
розвитку соціологічної теорії: Суспільство та держава: 30 років 
незалежності України» (24–25 вересня 2021 року) 

5. ХIV Міжнародна конференція студентів та молодих науковців 
«Соціологія та сучасні соціальні трансформації» (11-12 листопада 
2021 року) 

 
 

Всі наукові заходи були проведені в онлайн-форматі, крім конференції 
«Контент-аналіз: між дослідженнями текстів та суспільства», яка відбулася в 
змішаному форматі. 
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Назва конференції Кількість 
учасників 

Учасників 
з інших 

міст 

Учасників 
із інших 

країн 
«Шевченківська весна – 
2021» 34 1 0 

«Аналіз соціальних даних – 
2021» 10 3 0 

«Контент-аналіз: між 
дослідженнями текстів та 
суспільства» 

13 4 0 

«Соціологія та сучасні 
соціальні трансформації» 33 3 1 

«Проблеми розвитку 
соціологічної теорії: 
Суспільство та держава: 30 
років незалежності України» 

58 8 0 

Загалом  у 2021 році 148 19 1 
У 2020 році 184 30 4 

 
За результатами конференцій, проведених у 2021 році, протягом звітного 
періоду планувалося опублікувати три збірки матеріалів конференцій, які 
проходили наукове редагування та перевірку в університетській Системі 
виявлення та запобігання академічному плагіату. Однак на момент укладення 
звіту опубліковано лише одну: 

Назва 
конференції 

Дати 
проведення 

Дата 
публікації 

Формат 
видання 

Загальна 
кількість 

тез 

Кількість тез 
співробітників 
та здобувачів 

ФС КНУ 
«Шевченківська 
весна – 2021» 16.04.2021 24.11.2021 електронний 30 27 

«Соціологія та 
сучасні соціальні 
трансформації» 

11-
12.11.2021 - паперовий 23 18 

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

24-
25.09.2021 - паперовий 46 12 

Всього:    99 57 
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Співробітники факультету також взяли участь в організації чотирьох 
конференцій за межами університету: 

Назва конференції Місто та дата 
проведення 

Організатори (установа, 
підрозділ) 

IV Конгрес Соціологічної асоціації 
України «Трансформація 
соціальних інститутів в 

інформаційному суспільстві» 

Харків, 28-29 
жовтня 2021 р. 

Соціологічна асоціація 
України 

XV Соціологічні читання пам’яті 
Н.В.Паніної та В.Є.Хмелька 
«Глобальні і локальні кризи:  
переосмислюючи українське 

суспільство»,  

Київ, 10 грудня 
2021 р. 

Інститут соціології НАН 
України 

Всеукраїнська конференція «Чому 
без моніторингу та оцінювання 
неможливо побудувати якісну 

політику» 

Київ, 14-17 
грудня 2021 р. 

Українська асоціація 
оцінювання 

ІІІ Всеукраїнська науково-
практична конференція 

«Міжкультурна комунікація і 
глокалізаційні процеси у 
соціологічному вимірі» 

Маріуполь, 16 
квітня 
2021 р. 

Маріупольський державний 
університет 

 
 

Молодіжна наука 

Наукові роботи чотирьох студентів факультету були подані до участі в 
другому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 
соціології та Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 
гендерних досліджень, із яких одна стала переможцем конкурсу: 

 

Прізвище, ім’я, по батькові Назва заходу Відзнака 

Носова Олена 

 Всеукраїнський 
конкурс 

студентських 
наукових робіт із 

соціології 

Диплом І-го 
ступеня 

 
Наукове товариство студентів та Рада молодих вчених факультету взяли 

активну участь в організації наукових конференцій молодих науковців 
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«Шевченківська весна – 2021», «Соціологія та сучасні соціальні 
трансформації», «Контент-аналіз: між дослідженнями текстів та суспільства» та 
«Проблеми розвитку соціологічної теорії». Загалом до складу організаційних 
комітетів конференцій було залучено 13 студентів та 5 аспірантів факультету. 
До збірок матеріалів конференцій увійшло 43 публікації студентів факультету 
та 6 публікацій аспірантів факультету. Слід відзначити зниження публікаційної 
активності аспірантів факультету майже удвічі порівняно із попереднім звітним 
періодом попри збереження кількісного складу контингенту аспірантів (13 
осіб). 

У квітні 2021 року на факультеті був проведений черговий всеукраїнський 
студентський конкурс із аналізу даних «Social Data Analysis» (Микола 
Сидоров), більшість фіналістів якого склали студенти факультету. 
Аспірантура (PhD програма) 

Склад здобувачів вищої освіти 3-го рівня 
 

Рік перебування Кількість 
здобувачів 

1 4 
2 3 
3 1 
4 2 

Перебувають в академвідпустках 3 
Навчаються за програмою підготовки 
кандидатів наук 0 

Відраховані протягом року 1 
Всього навчаються: 13 

 
Публікаційні показники аспірантів за 2021 рік: 

Кафедра Кількість 
аспірантів 

Кількість 
публікацій 

З них у 
WoS або 
Scopus 

Теорії та історії 
соціології 5 2 0 

Методології та 
методів соціологічних 
досліджень 

3 8 1 

Галузевої соціології 1 1 0 
Соціальних структур 
та соціальних 
відносин 

4 2 0 

Загалом: 13 13 1 
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Спеціалізована вчена рада 

 
Протягом звітного періоду спеціалізована вчена  рада Д 26.001.30, що 

функціонувала на факультеті, провела 12 засідань, на яких здійснено захист 
однієї докторської (спеціальність 22.00.04) та 5 кандидатських дисертації (дві – 
за спеціальністю 22.00.01, одна – за спеціальністю 22.00.03, дві – за 
спеціальністю 22.00.04). Також проведено два захисти дисертацій на здобуття 
ступеня PhD, на одному з яких було захищено дисертацію здобувачки 
факультету (Руслана Москотіна). 

Серед захищених на спеціалізованій вченій раді дисертацій чотири були 
виконані здобувачами факультету, з яких три – співробітниками 
факультету Євгенією Яворською, Іриною Щиголь та Русланою 
Москотіною. 

 
Відзнаки 

Протягом звітного року одинадцять співробітників факультету отримали 
відзнаки за наукові та освітні здобутки: 

Тип відзнаки 
Кількість 

нагороджених 
співробітників 

Відзнаки КНУ 7 
Відзнаки МОН 2 
Відзнаки НАНУ 1 
Відзнаки САУ 1 

 
ІІІ. МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ 
1. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними 

організаціями 

Країна 
партнер 

Установа - 
партнер 

Тема 
співробітниц

тва 

Документ, в 
рамках якого 
здійснюється 
співробітницт

во, термін 
його дії 

Практичні результати 
від співробітництва за 

звітній періоди 

Австралія 

Технологіч
ний 

університет 
Сіднея 

Обмін 
студентами та 
співробітника

ми, спільна 
дослідницька 

діяльність 

Меморандум 
про 

взаєморозумінн
я, 07.06.2019-

07.06.2024 

Грант на дослідницьке 
стажування співробітника 
факультету (ас. Дейнека 
А.В.) (відтерміновано у 

зв’язку з обмеженнями на 
в’їзд до Австралії) 
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Швеція Лундський 
університет 

Подвійне 
дипломування 
за освітньою 
програмою 
«Гендерні 

студії» 

Угода про 
співпрацю від 

27.04.2017 
(поновлюється 

щорічно) 

1. Захищено дві 
магістерські дипломні 

роботи і здобуто дипломи 
магістра студентами 

факультету соціології в 
Лундському університеті; 
2. Студентка магістратури 

факультету соціології 
навчалася протягом 
осіннього семестру в 

Лундському університеті 
 
 

Навчання здобувачів з інших країн 

 
У 2021 році факультет здійснив другий набір на магістерську ОП 

«Sociology» (англійською мовою для іноземних громадян). На освітню 
програму вступили три здобувачі із Федеративної Республіки Нігерія, Індії та 
Іраку. 

Протягом осіннього семестру на факультеті перебувала учасниця програми 
обміну Erasmus+ із Констанцького університету (Німеччина) Ребека Неве, яка 
вивчала дисципліни з магістерського рівня. 

 
Міжнародна мобільність студентів факультету 

Студентка факультету Єлізавета Соболєва скористалися можливістю 
навчання протягом семестру в Лундському університеті, яка надається 
програмою з можливістю подвійного дипломування «Гендерні студії» (гарант – 
Світлана Бабенко). 

Студентки цієї ж ОП Анастасія Молоціян та Маргарита Гохман отримали 
дипломи Лундського університету. 

Двоє студентів факультету взяли участь у програмі обмінів Erasmus+: 
Мілена Бельцер (3 курс ОС «Бакалавр» навчається за обміном в 
Люксембурзькому університеті, а Яна Чикиринда (1-й курс, ОС «Магістр») – в 
Університеті Миколаса Ромеріса (Литва). 

 
Міжнародна мобільність викладачів факультету 

Протягом звітного періоду двоє викладачів факультету перебували у 
відрядженнях за межами України: 
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№ 
за/п 

П.І.Б., 
науковий 
ступінь, 

вчене 
звання 

Кафедра, 
НДЛ тощо 

Організація 
та місце 

перебування 

Час 
перебування 

Мета 
поїздки 

(стажування 
чи наукові 

дослідження)  

1 

Бабенко 
Світлана 
Сергіївна, 

к.соц.н., доц. 

кафедра 
соціальних 
структур і 
соціальних 
відносин 

Європейський 
університет 
Відаріна, м. 
Франкфурт-

на-Одері, 
Німеччина 

25.11.2021-
28.11.2021 

наукові 
дослідження 

 

2 

Юзва 
Людмила 

Леонідівна, 
к.соц.н., доц. 

кафедра 
методології та 

методів 
соціологічних 

досліджень 

Краківський 
університет, м. 

Краків, 
Польща 

27.09.2021-
02.10.2021 

наукові 
дослідження 

 

 
 

Візити зарубіжних учених до факультету 

Протягом звітного періоду факультет відвідав один зарубіжний учений: 
 

ПІБ  Посада  
Організація 

(англійською 
мовою) 

Країна Мета поїздки  Дата 

Ulrich von 
Wedelstaedt професор University of 

Konstanz Німеччина 

проведення 
циклу 

семінарів 
"Advances in 

(Video-
)Interaction 
Analysis – 

Contemporary 
Studies and 
Student’s 
Projects" 

11.10.2021-
15.10.2021 

 
 
 
 
  



19 
 

VI. Завдання на 2022 рік 
 
Освітня діяльність: 

- Здійснити набір на перший курс ОС бакалавр в обсязі не менше 60% 
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 зі спеціальності 028 Менеджмент 
соціокультурної діяльності ОС бакалавр, денної форми навчання та 
провести перший набір студентів на цю програму. 

- Акредитувати ОП «Прикладна соціологія» ОС магістр (заочна форма 
навчання)  

- У зв’язку із прийняттям Стандарту вищої освіти з підготовки 
докторів філософії за спеціальністю 054 Соціологія, затвердити нову 
редакцію ОНП «Соціологія» для третього (освітньо-наукового) рівня 
вищої освіти. Затвердити навчальний план. 

- Внести зміни та затвердити нові редакції ОС бакалавр ОП 
«Соціологія», «Соціальні технології», «Соціологічне забезпечення 
управлінських процесів». Затвердити навчальний план. 

- Підвищувати кваліфікацію викладачів через залучення до різних 
програм у вітчизняних та закордонних університетах, наукових 
установах тощо. 

Наукова діяльність: 

-   Підвищити показники публікаційної активності викладачів кафедр 
та аспірантів,  передусім у виданнях, що індексуються в науково 
метричних базах даних. 

-     Підвищити показники участі  викладачів і студентів у 
факультетських конференціях.  

-      Активізувати роботу по підготовці наукових проектів до 
міжнародних організацій, фондів, університетів. 

- Активізувати роботу з міжнародної мобільності викладачів. 
 


