
ВИТЯГ 

з протоколу засідання кафедри соціології та політології 

№ 11 від 26 жовтня 2021 р. 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: 13 з 17 членів кафедри. 

На засідання запрошенні стейкхолдери: представник бізнес-парку 

високих технологій «Екополіс ХТЗ» А. Коваль, представник TOB «Старік енд 

море» А. Гнутов. 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Стейкхолдера, представника бізнес-парку високих технологій «Екополіс 

ХТЗ» А. Коваль. Було зазначено, що ОП «Соціологічне забезпечення 

економічної діяльності» зі спеціальності 054 “Соціологія” за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти є досить актуальна. Організаціям потрібні 

фахівці здатні розв’язувати складні задачі й проблеми  інноваційного 

характеру у сфері економічної діяльності. Тому необхідно внести деякі 

корективи до ОП щодо формування цілей та програмних результатів. 

2. Стейкхолдера, представника TOB «Старік енд море» А. Гнутова (випускник 

ОП), який підтримав колегу з бізнес парку високих технологій «Екополіс ХТЗ» 

та додав, що має можливість залучитися до проведення практичних занять зі 

студентами з вирішення задач інноваційного характеру.  

УХВАЛИЛИ:  

1.Інформацію стейкхолдерів прийняти до відома. 

2.Гаранту ОП «Соціологічне забезпечення економічної діяльності», 

доктору соціологічних наук, професору Калагіну Ю.А. під час формулювання 

цілей та програмних результатів навчання ОП «Соціологічне забезпечення 

економічної діяльності» врахувати необхідність готувати фахівця здатного 

розв’язувати складні задачі й проблеми інноваційного характеру у сфері 

соціології економічної діяльності. 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно. 

 

Голова          Володимир МОРОЗ 

Секретар     Оксана СУТУЛА 

  



ВИТЯГ 

з протоколу засідання кафедри соціології та політології 

№ 1 від 26 січня 2021 р.  

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Засідання відбувається в режимі on-line (платформа Zoom) 

 

Присутні: 14 з 15 членів кафедри. 

На засіданні присутні:  

1. Студенти групи СГТ-517: Вєцу Н.М., Прокопенко А.С., Віцота І.Ю., 

Захарченко О.В., Залата А.А., Кізіло А.С., Лащенко О.О., Тер-Акопов А.Г. 

2. Студентка групи СГТ-М520 Дигун К.Г. 

 

СЛУХАЛИ: 

Студентку групи СГТ-М520 ОП «Соціологічне забезпечення 

економічної діяльності» К. Дигун, яка звернула увагу на актуальну 

особливість сучасності – знання та володіння європейськими мовами. 

Зазначила, що на харківський ринок праці активно заходять міжнародні 

компанії, а наші студенти часто шукають роботу саме в таких кампаніях. К. 

Дигун виступила з пропозицією збільшити кількість навчального часу на 

іноземну мову.  

 

УХВАЛИЛИ: 
1. Виступ Дигун К. взяти до відома. 

2.  Доручити викладачам внести певні зміни у програму в бік збільшення 

годин, які надаються на вивчення іноземних мов. 

3. Враховуючи пропозицію Дигун К. запропонувати лекторам розробити ОК 

«Іноземна мова за професійним спрямуванням». 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно. 

 

 

Голова    Юрій КАЛАГІН 

 

Секретар      Сергій СОЛОМІН 

  



ВИТЯГ 

з протоколу засідання кафедри соціології та політології 

№ 13 від 21 грудня 2021 р. 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: 16 з 17 членів кафедри. 

На засідання присутні: випускниця ОП «Соціологічне забезпечення 

економічної діяльності» К. Швачка. 

 

СЛУХАЛИ: 

Випускницю ОП «Соціологічне забезпечення економічної діяльності» 

Швачку К., яка запропонувала кафедрі розглянути можливість розширити 

практичну підготовку магістрів стосовно управління поведінкою індивіда в 

організації. Це надає можливість здобути компетентності, необхідні для 

подальшої професійної діяльності.  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відому. 

2. Доручити доц. Шанідзе Н.О. внести певні зміни до навчального плану 

підготовки другого (магістерського) рівня вищої освіти ОП «Соціологічне 

забезпечення економічної діяльності», а саме розширити практичну 

підготовку магістрів освітньої компоненти «Практикум з дослідження 

організаційної поведінки». 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно. 

 

Голова   Володимир МОРОЗ 

 

 

Секретар   Оксана СУТУЛА 

  



ВИТЯГ 

з протоколу засідання кафедри соціології та політології 

№ 1 від 26 січня 2021 р. 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Засідання відбувається в режимі on-line (платформа Zoom) 

 

Присутні: 14 з 15 членів кафедри. 

На засіданні присутні:  

1. Студенти групи СГТ-517: Вєцу Н.М., Прокопенко А.С., Віцота І.Ю., 

Захарченко О.В., Залата А.А., Кізіло А.С., Лащенко О.О., Тер-Акопов А.Г. 

2. Студентка групи СГТ-М520 Дигун К.Г. 

 

СЛУХАЛИ: 

Гаранта ОП проф. Ю.А. Калагіна, який зазначив, що аналіз результатів 

моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми «Соціологічне 

забезпечення економічної діяльності» вказав на необхідність посилення 

соціальної складової економічної діяльності у змісті освітніх компонентів 

програми. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відому. 

2. Враховуючи пропозицію проф. Калагіна Ю.А., запропонувати 

лекторам осучаснити зміст освітніх компонентів ОП «Соціологічне 

забезпечення економічної діяльності», особливий акцент зробити на соціальну 

складову економічної діяльності. 

 

 

Голова   Юрій КАЛАГІН 

 

Секретар      Сергій СОЛОМІН 

 


