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ПРОТОКОЛ 

засідання кафедри соціології 
 

16.03.2018     №8                                  м. Мелітополь 
 
Голова: зав. кафедри соціології к.філос.н., доц. Афанасьєва Л.В. 

Секретар: старший лаборант Петровська І.А. 

Присутні: д.с.н., доц. Глебова Н.І., к.філос.н., доц. Букрєєва І.В., к.філос. н., 

доц. Глинські Л.Ф., к.с.н., доц. Ідрісов Б.А. 

Присутні: член ГО «ЦеГрін Таврія», к.псих.н., доц. Денисов І.Г., директор 

«Центру стратегічного розвитку територій», к.філос.н., доц Орлов А.В., 

інженер Андрющенко О.Ю., здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти Марченко О., Марченко Є., Пачіна О., Горушкіна А. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про включення роботодавців до робочих проектних груп з метою 

розробки та узгодження освітньої програми.  

2. Про проведення відкритих занять викладачами кафедри соціології у 

2017- 2018н.р. (повідомляє доцент кафедри соціології Глинська Л.Ф.) 

3. Про участь здобувачів вищої освіти в тренінгових програмах. 

 

1. СЛУХАЛИ: Про включення роботодавців до робочих проектних груп з 

метою розробки та узгодження освітньої програми. 

ВИСТУПИЛИ: доц. Глебова Н.І. зазначила, що на етапі внесення змін в ОП 

від стейкхолдерів надійшли наступні пропозиції: врахувати при підготовці 

фахівців компетентності, пов’язані з аналізом культурної, соціальної, 



освітньої, управлінської сфер громад, розробляти базові рекомендації для 

покращення функціонування та розвитку зазначених сфер.  

Представники ТОВ «Центр стратегічного розвитку територій» що фахівець 

соціолог має реалізовувати такі функції: формувати альтернативні стратегії 

розвитку підприємства, організації, установ; розвивати та застосовувати 

критичне мислення; розробляти стратегії розвитку громад та територій.  

https://drive.google.com/file/d/1ARxIKDYvk8J6eomC-

urHn5aeuWamgQVw/view 

Представники Виконавчого комітету Мелітопольської міської ради 

Запорізької області зазначили, що фахівець соціолог має реалізовувати такі 

функції як: формулювання управлінських рішень, оцінювання їх 

альтернативи, застосування знань з різних методів роботи із сучасними 

інформаційними технологіями на практиці. 

https://drive.google.com/file/d/1RlNzPlWt_A3XPFshtUO12tdBy4RnCepo/view -  

На виконання рекомендацій стейкхолдерів було уточнено предметну область 

ОП з об’єктом вивчення – управління; також, дисципліни «Соціологія 

управління», «Соціологія організацій» було об’єднано в освітній компонент 

«Соціологія управління та організацій» зі збільшенням кредитів і введено у 

цикл обов’язкових компонентів.  

УХВАЛИЛИ: об’єднати в освітній компонент «Соціологія управління та 

організацій» зі збільшенням кредитів і введено у цикл обов’язкових 

компонентів.  

 

2. СЛУХАЛИ: Про проведення відкритих занять викладачами кафедри 

соціології в 2017- 2018 н.р. 

ВИСТУПИЛИ: Глинська Л.Ф. доповіла, що викладачами кафедри соціології 

проводилися відкриті заняття згідно затвердженого графіка. 

УХВАЛИЛИ: прийняти інформацію до відома. 

 

 



3. CЛУХАЛИ:  про участь здобувачів вищої освіти в тренінгових програмах. 

ВИСТУПИЛИ: Афанасьєва Л.В. відмітила, що креативність та нешаблонний 

підхід до навчання – не просто риса, а компетенція, котру потрібно 

випрацьовувати студентам, аби згодом бути гідно оціненими на ринку праці. 

Тому, одним з пріоритетів роботи нашої кафедри є наступний підхід: додати 

до академічних занять ще більше сучасних кейсів, запрошувати до себе 

цікавих гостьових лекторів чи брати в позанавчальний час участь в 

тренінгових проектах, які проводять наші партнери. Наразі наші студенти 

взяли участь в проекті «Школа місцевого самоврядування», ініційованого 

управлінням молоді та спорту Мелітопольської міської ради за підтримки 

структурних підрозділів Мелітопольської міської ради. Метою даного 

проекту є навчання молоді основам самоврядування та практичне стажування 

їх в органах місцевої влади. Більш детально про це розкажуть наші здобувачі. 

Марченко Олександра зазначила, що вона, разом з шістьма 

студентками нашої спеціальності прослухала дуже цікавий сертифікований 

курс. Ми ознайомились зі схемою роботи органів місцевого самоврядування, 

познайомились з дуже активною молоддю, молодіжними лідерами, 

представниками виконавчої влади. Прослухали дуже цікаві лекції про історію 

розвитку самоврядування в Україні, законодавчу базу самоврядування, 

організаційну схему місцевого самоврядування, тощо. Незвичайним для нас 

було те, що ці лекції вели заступник міського голови І.С. Федоров, депутатка 

К. І. Засторожникова, голова ГО «Цегрін-Таврія», І. М. Славова. 

Пачіна Олена зазначила: ми безпосередньо ознайомились з роботою 

управлінь та відділів Мелітопольської міської ради та виконавчого комітету, 

особисто мене це дуже зацікавило, все було прозоро й зрозуміло. 

Горушкіна Анастасія: цікавим в цьому проекті було те, що в кінці 

проходження «Школи» студентами складався творчий звіт. Нами 

презентувалась ідея стратегії розвитку туристичного потенціалу міста 

Мелітополя гурман-тур «Етнохата-багата». Багато цікавих й незвичайних 

ідей з благоустрою й розвитку міста було запропоновано іншими 




