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РУДНЄВА ІРИНА СТАНІСЛАВІВНА 

 

Найменування навчальних 

дисциплін ОНП 054 Соціологія, 

які викладає (планує викладати) 

викладач 

Іноземна мова для аспірантів (французька) 

(обов'язкова навчальна дисципліна циклу загальної 

підготовки) 

Кафедра, за якою закріплена 

дисципліна  

Кафедра німецької та французької мов Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна 

Посада викладача (для 

сумісників вказати також 

основне місце роботи) 

Завідувач кафедри німецької та французької мов 

Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна 

Науковий ступінь Кандидат педагогічних наук 

Вища освіта 

Національна юридична академія України  імені 

Я. Мудрого, спеціальність: правознавство, 

кваліфікація: юрист. 

Харківський державний університет імені 

О. М. Горького, 1995р., спеціальність "Французька 

мова та література", кваліфікація: філолог, викладач 

французької мови та літератури, англійської мови та 

літератури, перекладач. 

Тема кандидатської дисертації 

Кандидат педагогічних наук, 13.00.01 – загальна 

педагогіка та історія педагогіки. "Проблема 

організації самостійної роботи студентів 

гуманітарних спеціальностей в університетах Франції 

(друга половина ХХ століття)", 2015 р. 

 

Відомості про підвищення 

кваліфікації  

З 22.03. 2017 по 24.03. 2017 в Університеті Данубіус 

(м. Сладковічево, Словацька Республіка) взяла участь 

у науково-педагогічному стажуванні на тему: 

Педагогічна освіта в сучасному університеті – 

проектний підхід до організації роботи згідно з 

положення Європейських кваліфікаційних рамок 

(досвід Університету Данубіус). 

Публікації (які відповідають 

навчальним дисциплінам, що 

закріплені за викладачем) 

Основні публікації з курсу: 

Руднєва І.С. Особливості організації самостійної 

роботи студентів університетів гуманітарного 

профілю Франції у ХVI – ХVIІІ століттях // Теорія та 

методика навчання та виховання : зб. наук. праць. Х. : 

ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2014. Вип. 36. С. 128-

135. 

Руднєва І. С. Вплив громадських рухів на розвиток 

вищої гуманітарної освіти Франції: історичний аспект 

// Збірник наукових праць Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Умань : ПП Жовтий, 2015. Ч.1.  С. 299-304. 

Руднєва І. С. Питання організації самостійної роботи 



студентів гуманітарних університетів Франції (1970 – 

1987) // Науковий журнал Науковий огляд. – 2015. – 

№ 13 – С. 43-52. 

Руднєва І. С., Рибакова О.В. Робота в підгрупах з 

ціллю підвищення комунікативної компетенції 

студентів при вивчення іноземної мови //Збірник 

наукових праць «Педагогічні науки» Херсонського 

державного університету.- 2017. №75. С.150 – 153. 

Руднєва І. С. Оновлення педагогічних досліджень 

українських освітян як результат реформації освіти в 

Україні // Pedagogical education in modern university – 

project-based approach to the work organization 

according to the guidelines of the European qualifications 

framework, Scientific and pedagogic internship, 

Danubius University, Faculty of Social Studies, 22.03-

24.03.2017. С. 92-94. 

Інше (те, що відповідає 

навчальним дисциплінам, що 

закріплені за викладачем) 

Дискусійні публікації з наукової та 

професійної тематики:  

Особености организаци самостоятельной работы во 

французских университетах гуманитарного профиля / 

И. С. Руднева // Научни скуп Савремене тенденције у 

наставним и ваннаставним активностима на 

учитељским (педагошким) факултетима. Белград, 

2013. С. 10-12. 

2.Особливості організації навчання студентів у 

провідних країнах світу / І. С. Руднєва // Сучасна 

вища і середня освіта в умовах реформування: 

проблеми, теорія, практика. Матеріали науково-

практичної конференції (22 листопада 2013 р.). Х.: 

ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2013. С. 108-109. 

3.Мета та вимоги до системи самостійної роботи 

студентів у гуманітарних університетах Франції / І. С. 

Руднєва // Психолого-педагогічне забезпечення 

професійної підготовки фахівців технічного, 

економічного та гуманітарного профілю. Матеріали 

Всеукраїнської науково-педагогічної конференції. 

Херсон: ФОП Грінь Д.С., 2014. С. 120-122 

4. Традиции и инновании / Руднєва І.С., Маєвська 

Л.Д. // Иностранные языки: инновации, перспективы 

исследования и преподавания [Электронный ресурс] : 

материалы междунар. науч.-практ. конф., Минск, 22–

23 марта 2018 г. / редкол.: Е. А. Пригодич (отв. ред.) 

[и др.]. – Минск : БГУ, 2018.- С.135-139.  

5. Другий міжнародний франкомовний колоквіум в 

Україні «Мови, науки та практики»: 2018, тези 

доповідей Дніпро: Державний вищий навчальний 

заклад Придніпровська державна академія 

будівництва та архітектури», ТОВ «Акцент», 2018. – 

228 с. С.83-84 L‘enseigment du français chez les adults 

Гончаренко О.В., Конопельцева О.Г., Руднєва І.С., 

доц.  03.10-04.10.2018.  

 



ШАМАЄВА ЮЛІЯ ЮРІЇВНА  

 

Найменування навчальних 

дисциплін ОНП 054 Соціологія, 

які викладає (планує викладати) 

викладач 

Іноземна мова для аспірантів (англійська) 

(обов'язкова навчальна дисципліна циклу загальної 

підготовки) 

Керівництво аспірантами (з 

2016 н.р. по т.ч) (так/ні) 

Так 

Кафедра, за якою закріплена 

дисципліна  

Кафедра англійської мови Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна 

Посада викладача (для 

сумісників вказати також 

основне місце роботи) 

Завідувач кафедри англійської мови Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна 

Науковий ступінь Кандидат філологічних наук, спеціальність: 10.02.04 – 

германські мови. 

Вчене звання Доцент 

Вища освіта 

Закінчила Харківський державний університет (1999 

р.), спеціальність «Мова та література», кваліфікація: 

філолог, викладач англійської мови та літератури, 

французької мови, перекладач.  

 

Публікації (які відповідають 

навчальним дисциплінам, що 

закріплені за викладачем) 

Статті у виданнях з імпакт-фактором: 

1. Shamaieva Iu. Cognitive Process of Identifying in 

Researching Concepts of Emotions: Neuronetwork 

Approach / Iuliia Shamaieva // International Journal of 

Scientific and Engineering Research (ISSN 2229-5518). – 

2014. – Vol. 5, Issue 10, Oct.2014. – P. 1435-1439 

(Impact factor 3.2) 

Режим доступу: 

http://www.ijser.org/onlineResearchPaperViewer.aspx?C

ognitive-Process-of-Identifying-in-Researching-

Concepts-of-Emotions.pdf 

2. Shamaieva Iu. Fractal semiotics of the language of 

emotions: a cognitive linguistics dimension / Iuliia 

Shamaieva // International Journal of Advancements in 

Research and Technology (ISSN 2278-7763). – 2014. – 

Vol. 3, Issue 11, Nov. 2014. – P. 169-172 (Impact factor 

2.4) 

Статті у фахових виданнях: 

1.Шамаева Ю. Ю. Фрактальная семиотика языка 

эмоций как интегративной репрезентации знаний 

матричного формата / Ю.Ю. Шамаева // Нова 

філологія. Зб. наук. пр. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – С. 

117-120. 

2. Шамаева Ю. Ю. Classifying emotions through 

analyzing nominations of the category EMOTIONS 

components / Ю. Ю. Шамаева // Вісник ХНУ ім. 

В.Н.Каразіна. – 2015. – № 1155. – С. 11-15.  

3. Шамаева Ю. Ю. Прайминг и дефокусирование в 

лингвокогнитивной репрезентации 

интерсемиотического континуума категории 

EMOTIONS / Ю.Ю.Шамаева // Вісник ХНУ ім. В.Н. 



Каразіна «Іноземна філологія. Методика викладання 

іноземних мов». – 2016. – № 84. – С. 91-98. 

4. Shamaieva Iu.Iu. Teaching happiness through teaching 

foreign languages: a methodological dimension // Papers 

of 2017 TESOL-Ukraine National Convention ―Pathways 

to success for contemporary English teachers and their 

learners‖ (Lviv, April 25-26, 2017) / Iu.Iu.Shamaieva. – 

Lviv.: Ivan Franko National University. – 2017. – P. 160-

162.  

5. Shamaieva Iu.Iu. Multimodality of the category 

EMOTIONS: a linguo-cognitive dimension // Advances 

of science. Proceedings of the international scientific 

conference (28.09.18) [Electronic resource] / R.S. 

Chornovol-Tkachenko, Iu.Iu. Shamaieva. – Czech 

Republic, Karlovy Vary: Skleneny Mustek – Ukraine, 

Kyiv, 2018. – P. 1876-1882. UDC 001 BBK 72 D 728 

Інше (те, що відповідає 

навчальним дисциплінам, що 

закріплені за викладачем) 

Член Міжнародної освітньої організації «Global 

Listening Center» 

(https://www.globallisteningcentre.org/global-listening-

board/academia/academic/. 

Член Всеукраїнській асоціації з мовного тестування 

та оцінювання (UALTA). 

Член редакційних колегій наукових видань: 

1) з 2018 р. – член Консультативної Ради наукового 

видання Brolly (Journal of Social Sciences), London 

Academic Publishing Ltd; 2) член редколегії наукового 

видання Applied Linguistics Research Journal (ISSN 

2651-2629); 3) член Міжнародної Консультативної 

Ради наукового видання Sir Syed Journal of Education 

& Social Research (SJESR) (ISSN Center: CIEPS-ISSN); 

4) член редколегії наукового видання International 

Journal of Advance Study and Research Work 

(ISSN:2581-5997), Alborear (OPC) Pvt. Ltd, Thane, 

India; 5) член Консультативної Ради інтегрованого 

освітнього веб-ресурсу Edu.Global 

(https://edu.global/landing/?page=advisory) 

 

 

https://www.globallisteningcentre.org/global-listening-board/academia/academic/
https://www.globallisteningcentre.org/global-listening-board/academia/academic/
https://edu.global/landing/?page=advisory


 

ПЕРЕПЕЛИЦЯ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ 

 

Найменування навчальних 

дисциплін ОНП 054 Соціологія, 

які викладає (планує викладати) 

викладач 

Філософські засади та методологія наукових 

досліджень  

(обов'язкова навчальна дисципліна циклу загальної 

підготовки)  

Керівництво аспірантами  Так 

Кафедра, за якою закріплена 

дисципліна  

Кафедра теоретичної і практичної філософії імені 

професора Й. Б. Шада Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна  

Посада викладача (для 

сумісників вказати також 

основне місце роботи) 

Завідувач кафедри теоретичної і практичної філософії 

імені професора Й. Б. Шада Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна 

Науковий ступінь Доктор філософських наук за спеціальністю 09.00.04 

– Філософська антропологія, філософія культури. 

Вища освіта 

Закінчив Харківський державний університет за 

спеціальністю «Історія», кваліфікація: історик, 

викладач історії та суспільно-політичних дисциплін 

(1999 р.) 

Тема докторської дисертації  
Доктор філософських наук. "Соціокультурні медіації 

просвітництва: обсценні проекції"  

Публікації (які відповідають 

навчальним дисциплінам, що 

закріплені за викладачем) 

Основні публікації за напрямом: 

Перепелица О. Н. Медиумы Просвещения: 

обсценные отклонени. Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 

2014. – 260 с. 

Перепелица О. Н. Материальные упражнения 

философии Просвещени. Вісник Харківського 

національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія 

«Філософія. Філософські перипетії». 2013. № 1064. С. 

24–28.  

Перепелиця О.М. Порно(у)топія маркіза де Сада: 

«Філософія в будуарі» vs «Бенкет». Sententiae. 2016. 

№ 1 (XXXIV). С. 95–110.  

Перепелица О. Н. Топическое определение 

философии. Философия и социальные науки. 2013. № 

2. С. 10–15. 

Перепелиця О.М., Храброва О.В. Гомофобія як 

симптом незавершеності проекту просвітництва. 

Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія “Філософія. 

Філософські перипетії‖. Вип. 52. 2015. С. 23-28. С. 

41-48.  

6. Перепелиця О.М. Буття і насолода: від суб‘єкта 

cogito Декарта до суб‘єкта imago де Сада// Sententiae. 

– 2016. – № 2 (XXXV). – С. 82–93.  

7. Перепелица О.Н., Шильман М.Е. (Э)миссия 

университета // Topos. – 2015, № 2/3. – С. 163-174. 

Інше (те, що відповідає 

навчальним дисциплінам, що 

закріплені за викладачем) 

Член вченої ради філософського факультету 

Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна 



 

 

МУСІЄЗДОВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

Найменування навчальних 

дисциплін ОНП 054 Соціологія, 

які викладає (планує викладати) 

викладач 

Підготовка наукових публікацій та презентація 

результатів досліджень  

(обов'язкова навчальна дисципліна циклу професійної 

підготовки) 

Керівництво аспірантами (з 

2016 н.р. по т.ч) (так/ні) 

Так 

Кафедра, за якою закріплена 

дисципліна  

Кафедра соціології  Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна 

Посада викладача (для 

сумісників вказати також 

основне місце роботи) 

Професор кафедри соціології Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна 

Науковий ступінь Доктор соціологічних наук, 2015 р. 

Вчене звання Доцент кафедри соціології, 2005 р. 

Вища освіта 

Закінчив Харківський державний університет 

1998 р., спеціальність: соціолог, викладач 

соціологічних дисциплін.  

 

Тема докторської дисертації  

"Міська ідентичність в умовах постсучасного 

суспільства", 2014 р., спеціальність 22.00.04 - 

Спеціальні та галузеві соціології 

Відомості про підвищення 

кваліфікації  

Стажування в Канадському інституті українських 

студій Університету Альберти, Канада з 29 вересня 

2018 р. по 30 листопада 2018 р. (наказ № 0903-2/2274 

від 17 вересня 2018 р.), тривалість – 9 тижнів по 40 

годин (затверджено рішенням Вченої ради 

соціологічного факультету Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна 

16.12.2019 р., протокол №12). 

Досвід роботи (той, що 

відповідає навчальним 

дисциплінам, що закріплені за 

викладачем) 

Керівник проєкту «Традиційні, модерні та 

постмодерні цінності в українському мегаполісі 

(приклад Харкова)». За грантом Президента України 

докторам наук (2017 р.). Державний фонд 

фундаментальних досліджень (ДФФД), Україна.  

Виконавець проєкту: Прикладна НДР "Створення 

системи соціологічного on-line моніторингу 

реформування вищої освіти України" (2016-2017 рр., 

номер державної реєстрації 0116U000837, 

фінансування з держбюджету України). 

Публікації (які відповідають 

навчальним дисциплінам, що 

закріплені за викладачем) 

Мусієздов О. О. Міська ідентичність у 

(пост)сучасному суспільстві: український досвід. 

Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016  348 с. 

Мусієздов О. О. Інформація про дослідження 

«Традиційні, модерні та постмодерні цінності в 

українському мегаполісі (приклад Харкова)». Вісник 

Харківського національного університету імені В.Н. 

Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: 

історичні та філософські науки», 2018. Вип. 26. С. 



165. 

Мусієздов О. О. The city as an environment for 

postmodern values formation: theoretical ground of a 

hypothesis // Український соціологічний журнал. 2015. 

№1-2(13-14). С. 44–50. (Соавт. Helen Khalina)  

Міська ідентичність у (пост)сучасному 

українському місті (приклад Харкова та Львова). 

Соціологія: Теорія. Методи. Маркетинг. 2016. №3. С. 

94–110. 

Мусієздов О.О. Tożsamość miejska: pomiędzy 

autentycznością a konstruowaniem // Rzeszowskie Studia 

Socjologiczne. – 2015. NR 5. S. 49–56. 

Мусієздов О.О. «Город в сознании его 

жителей»: работа Ф. Знанецкого в контексте 

разработки социологической концепции городской 

идентичности. Вісник Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна «Соціологічні 

дослідження сучасного суспільства: методологія, 

теорія, методи». 2016. № 36. С. 36-41. 

Мусієздов О. О. Городская идентичность и 

постмодерный урбанизм. Вісник Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна 

«Соціологічні дослідження сучасного суспільства: 

методологія, теорія, методи». 2015. № 35. С. 7-13. 

Мусієздов О. О. Пам'ять та міська 

ідентичність: спроби поєднання у контексті концепції 

уявлених спільнот. Вісник Львівського університету. 

Серія соціологічна. 2015. – Вип. 9. С. 44-53. 

Мусієздов О., Лісовенко Д. Особливості 

екологічної свідомості населення України. Людина 

та довкілля. Проблеми неоекології. 2015. № 1-2. С. 

129-133.  

Мусієздов О.О. Мультикультурность города в 

глобальном обществе: пример Харькова. 

Методологія, теорія та практика соціологічного 

аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових 

праць. Харків: Видавничий центр Харківського 

національного університету ім. В. Н. Каразіна, 2015. 

С. 167–173. 

Мусієздов О. О. Місто та міський спосіб 

життя: радянська соціологія як втілення веберівського 

підходу до аналізу міської ідентичності. Вісник 

Харківського національного університету імені В.Н. 

Каразіна «Соціологічні дослідження сучасного 

суспільства: методологія, теорія, методи». 2015. № 

1148. С. 15–20. 

Мусієздов О. О. «Спільна мова тротуару»?: 

Критика дискурсу публічних просторів. Український 

соціологічний журнал. 2014. № 1-2. С. 18-22.  

Мусієздов О. О. Історія української  

соціології: Навчальний  посібник до курсу «Історія 

класичної  соціології». Х.: Харківський національний 



університет імені В. Н. Каразіна, 2018. 88 с. 

Мусієздов О. О. Територіальний вимір 

сучасного суспільства: Навчально-методичний 

посібник. Х.: Харківський національний університет 

імені В. Н. Каразіна, 2017. 40 с. 

Інше (те, що відповідає 

навчальним дисциплінам, що 

закріплені за викладачем) 

Член Соціологічної Асоціації України.  

 

 



 

 

ГОЛІКОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ 

 

Найменування навчальних 

дисциплін ОНП 054 Соціологія, 

які викладає (планує викладати) 

викладач 

Соціологія XXI століття 

(обов'язкова навчальна дисципліна циклу професійної 

підготовки)  

 

Епістемологія соціального 
(планує викладати)  

(навчальна дисципліна за вибором циклу професійної 

підготовки) 

 

Керівництво аспірантами (з 

2016 н.р. по т.ч) (так/ні) 

Так. 

Д.М. Бойко (захистив дисертацію 4.06.2019 року). 

Б.О. Дикань (заплановане завершення аспірантури 

31.08.2021 року) 

М.В. Приступа, К.О. Білозеров (заплановане 

завершення аспірантури 31.08.2023 року) 

Кафедра, за якою закріплена 

дисципліна  

Кафедра соціології Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна  

Посада викладача (для 

сумісників вказати також 

основне місце роботи) 

Доцент кафедри соціології Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна 

Науковий ступінь Доктор соціологічних наук, 2019 р. 

Вчене звання Доцент кафедри соціології, 2015 р.  

Вища освіта 

Закінчив Харківський національний університет імені 

В. Н. Каразіна, 2006 р., спеціальність: соціолог, 

викладач соціологічних дисциплін.  

Тема кандидатської дисертації 

Кандидат соціологічних наук. «Особливості 

конструювання культурного капіталу сучасного 

українського студентства", 2010 р., спеціальність 

22.00.01 – історія та теорія соціології.  

Тема докторської дисертації  

Доктор соціологічних наук. "Фабрикація порядку. 

Знання в конституюванні соціального", 2019 р., 

спеціальність 22.00.01 – теорія та історія соціології. 

Відомості про підвищення 

кваліфікації  

Успішне закінчення докторантури. Захист 

докторської дисертації, 2019 р. 

Досвід роботи (той, що 

відповідає навчальним 

дисциплінам, що закріплені за 

викладачем) 

Керував підготовкою команд соціологічного 

факультету на соціологічні профільні олімпіади 

(2017; 2018; 2019 рр.). Керував науковою роботою 

студентів-переможців Всеукраїнських олімпіад з 

соціології (Д. Бойко; Б. Дикань; В. Тягло; К. Черняк; 

Д. Лісовенко).  

Публікації (які відповідають 

навчальним дисциплінам, що 

закріплені за викладачем) 

Голіков О. С. Фабрикація порядку. Знання в 

конституюванні соціального. Х.: Харківський 

національний університет імені В. Н. Каразіна, 2018. 

592 с.  

Голиков А.С. Образование после майдана-

2013: практики, ожидания, (при)зна(ва)ния. Ideology 

and Education in Post-Soviet Countries. 2019. Is. №2 



(13). pp. 104-128. 

Голиков А. С. Норберт Элиас в знаниевом 

дизайне: возможности исследования Социального. 

Вісник Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження 

сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». 

2016. Вип. 37. С. 27-36. 

Голиков А.С. Метапорядок категорий vs/and 

Метакатегория порядка. Вісник Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна. 

Серія «Соціологічні дослідження сучасного 

суспільства: методологія, теорія, методи». 2019. 

Вып. 43. С. 16-25. 

Голиков А.С., Сокурянская Л.Г. Дискурс 

социального субъекта и субъект социального 

дискурса: возможность знаниевых теорем. Science and 

Education a New Dimension. Humanities and Social 

Sciences. 2016. IV (17). Issue 108. pp. 58-65. 

Голиков А.С. Идентичности (без?) знаниевых 

оснований: беседуя с Роджерсом Брубейкером. Вісник 

Харківського національного університету імені В.Н. 

Каразіна «Соціологічні дослідження сучасного 

суспільства: методологія, теорія, методи». 2015. 

№ 1148. Вып. 34. С. 9-14. 

Голиков А. С. Эвристики концепта 

«социальная активность» в интерпретации Елены 

Якубы: взгляд из социологии знания и 2019 года. 

Украинский социологический журнал. 2019. Вип.21.  

№ 1. С. 7-15. 

Голиков А. С. Искусство как форма 

общественного сознания: идентичность, знание, 

общественное согласие // Аспекти історичного 

музикознавства – VIII: Вища мистецька освіта як 

інструмент збереження культурної ідентичності: зб. 

Наук. Ст. / Харк. Нац. Ун-т мистецтв імені 

І.П.Котляревського ; ред.-упоряд. Л.В. Русакова. Х : 

«Водний спектр Джі-Ем-Пі», 2016. С. 92-105 

Голіков О. С. Аналітика соціальних процесів. 

Навчально-методичний посібник. Х.: ХНУ імені В.Н. 

Каразіна, 2015. 52 с. 

Інше (те, що відповідає 

навчальним дисциплінам, що 

закріплені за викладачем) 

Член Експертної ради МОН з експертизи 

проектів наукових робіт, науково-технічних 

(експериментальних) розробок молодих вчених. 

Член редакційної колегії видання "Вісник ХНУ 

імені В.Н. Каразіна". 

Член Соціологічної Асоціації України.  

Постійний учасник ряду дослідницьких проектів 

кафедри соціології та міжнародних проектів 

("Постмілітарний транзит ідентичності ветеранів 

АТО/ООС як складова їхньої соціальної адаптації до 

цивільного середовища"; 2020-2022; наук.керівник – 

д.с.н., проф. Л.Г. Сокурянська; "Діалог та відмінності", 



разом з George Mason University, травень-грудень 

2019 року; "Місія сучасних університетів", березень-

травень 2019 року; проект "Реформа медичної освіти 

у сприйнятті учасників освітнього процесу", травень-

липень 2019 року; проект "Ризики корупційних 

практик у закладах вищої медичної освіти в 

українських умовах", липень-серпень 2019 року).  

Активний учасник заходів САУ (співорганізатор ряду 

Шкіл молодого соціолога та автор численних 

майстер-класів в межах Школи); 

Лауреат Каразінської премії Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна (2019 

рік) та стипендіат Харківської міської ради стипендії 

для найкращих молодих вчених (2010 рік). 



 

 

КІЗІЛОВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 

 

Найменування навчальних 

дисциплін ОНП 054 Соціологія, 

які викладає (планує викладати) 

викладач 

Методологія та методи соціологічного дослідження 

(обов'язкова навчальна дисципліна циклу професійної 

підготовки)  

 

Керівництво аспірантами Під науковим керівництвом О. І. Кізілова успішно 

захистили кан.дис. 2 аспірантки.  

Кафедра, за якою закріплена 

дисципліна  

Кафедра методів соціологічних досліджень 

Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна 

Посада викладача (для 

сумісників вказати також 

основне місце роботи) 

В.о. завідувача кафедри методів соціологічних 

досліджень Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна. 

Науковий ступінь Кандидат соціологічних наук, спеціальність 054 - 

соціологія 

(22.00.06 Соціологія культури, освіти, науки), 1993 р. 

Вчене звання Старший науковий співробітник зі спеціальності 

«Теорія та історія соціології», 1999 р. 

Вища освіта 

Закінчив Харківський державний університет імені 

М. Горького, 1983 р., політична економія, викладач 

політ-економії, економіст-соціолог. 

Тема кандидатської дисертації 

"Соціально-економічна свідомість вузівських 

працівників і студентів в умовах трансформації 

суспільних структур", 1993 р. 

Досвід роботи (той, що 

відповідає навчальним 

дисциплінам, що закріплені за 

викладачем) 

1. 2016-2019 рр. – керівник соціологічного 

моніторингу "Громадська думка студентів та 

викладачів Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна"; 

2. 2019 – керівник соціологічної групи в Україні в 

рамках сьомої хвилі міжнародної дослідницької 

програми "EUROSTUDENT"; 

3. 2015 – керівник дослідницького проекту 

"Академічна культура українського студентства: 

основні чинники формування та розвитку" (грант 

міжнародного фонду "Відродження"); 

4. 2014 року – керівник групи збору даних в Україні в 

рамках п'ятої хвилі міжнародної дослідницької 

програми "EUROSTUDENT"; 

5. 2013 – керівник дослідницького проекту "Вища 

школа України: моніторинг правових механізмів 

функціонування" (грант міжнародного фонду 

"Відродження"); 

6. 2010-2011 рр. - керівник дослідницького проекту 

"Викладання історії в школі: на шляху до 

толерантності" (грант міжнародного фонду 

"Відродження"); 

7. 2009-2012 рр. – співкерівник дослідницького 

проекту HITT-CIS "Здоров'я за часів переходу: 

тенденції у здоров'ї населення та політиці з охорони 



здоров'я в країнах СНД" (грант ЄС) та ін. 

Публікації (які відповідають 

навчальним дисциплінам, що 

закріплені за викладачем) 

Bakirov V., Kizilov A. Ethnic groups and 

minorities in Ukraine: identity formation and models of 

integration into the ukrainian society //Ukranian 

Sociology in 21
st
 Century: Theory, Methods, Research 

Results – Kharkiv: V. N. Karazin Kharkiv National 

University, 2018. – pp. 323-354 

Бакиров В. С., Кизилов А. И., Даниленко И. В. 

Онлайн-опрос в системе социологического 

мониторинга высшей школы Украины // Вестник 

ХНУ имени В.Н. Каразина. Серия "Социология". –  № 

39. – 2017. 

Haerpfer С., Kizilov О., Kizilova К. Population 

happiness, lifesatisfactionandwell-

beingintransitionalsocieties //  Український 

соціологічний журнал.– 2015.– № 1–2. –С.16-27. 

Кізілов О.І., Лісніча Т. В., Розгон О.В. Освітні 

правовідносини у вищій школі у питаннях та 

відповідях: науково-практичний посібник. – X.: Вид-

во ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 288 с. (за 

підтримки Міжнародного фонду «Відродження»). 

Alexander Kizilov, Adrianna Murphy, Bayard 

Roberts, Catherine McGowan, Kseniya Kizilova, Tim 

Rhodes & Martin McKee. One for all: Workplace social 

context and drinking among railway workers in Ukraine. 

Global Public Health, 2014. 

http://dx.doi.org/10.1080/17441692.2014.979856 

Кізілов О.І., Рапопорт А.В., Кізілова К.О. 

Академічна мобільність українських студентів: 

наміри, залучення та перешкоди // Методологія, 

теорія та практика соціологічного аналізу сучасного 

суспільства. Збірник наукових праць. – Харків: 

видавничий центр Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна. – Випуск 20. –

2014.–С.327-334. 

Кизилов А., Маликова Н., Рапопорт А., 

Терещенко Е. Система здравоохранения Украины: 

основные тенденции развития // Здоровье населения и 

социальные перемены в постсоветских государствах / 

редкол.: П. Бригадин [и др.].  – Минск, ГИУСТ БГУ, 

2013. – С.305-326. 

Murphy, A., Roberts, B., Kizilov, A., Rotman, D., 

Haerpfer, C., McKee M.  Social capital and problem of 

drinking in the former Soviet Union. – UK, 2012. 

Кізілов О.І., Лісніча Т. В., Розгон О.В. Освітні 

правовідносини у вищій школі у питаннях та 

відповідях: науково-практичний посібник. – X.: Вид-

во ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2014. – 288 с.  

Інше (те, що відповідає 

навчальним дисциплінам, що 

закріплені за викладачем) 

Кізілов О.І. – керівник наукової школи "Методи 

дослідження актуальних проблем сучасного 

суспільства", що функціонує на соціологічному 

факультеті Харківського національного університету 



імені В. Н. Каразіна. 

Директор Центру соціально-гуманітарних досліджень 

Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна. 

Член Соціологічної Асоціації України. 

 



 

 

БАКІРОВ ВІЛЬ САВБАНОВИЧ 

 

Найменування навчальних 

дисциплін ОНП 054 Соціологія, 

які викладає (планує викладати) 

викладач 

 

Соціальні комунікації у сучасному світі  

(дисципліна за вибором циклу професійної 

підготовки) 

Керівництво аспірантами (з 

2015 н.р. по т.ч) (так/ні) 

З 2015 р. по т. ч. аспірантами під керівництвом 

В. С. Бакірова захищено 2 кандидатські дисертації 

(Буданова О.Б., 2015 р.; Кравченко А.С., 2016 р.) і 1 - 

докторська дисертація (Хижняк О. В., 2018 р.) 

Кафедра, за якою закріплена 

дисципліна  

Кафедра прикладної соціології та соціальних 

комунікацій 

Посада викладача (для 

сумісників вказати також 

основне місце роботи) 

В.о. завідувача кафедри прикладної соціології та 

соціальних комунікацій (за сумісництвом). 

Ректор Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна (основна робота) 

Науковий ступінь Доктор соціологічних наук, 1991 р. 

Вчене звання Професор, академік Національної академії наук 

України 

Вища освіта 
Закінчив Харківський юридичний інститут, 1970 р., 

"Правознавство", юрист. 

Тема докторської дисертації  

Доктор соціологічних наук, спеціальність 054 – 

соціологія (22.00.01. – теорія, методологія, історія 

соціології). "Ціннісна свідомість як об'єкт 

соціологічного аналізу (теоретичні та методологічні 

проблеми)", 1991 р. 

Відомості про підвищення 

кваліфікації  

Стажування у межах роботи Шкіл соціолога 

(затверджено рішенням Вченої ради соціологічного 

факультету Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна 16.12.2019 р., протокол №12).  

Досвід роботи (той, що 

відповідає навчальним 

дисциплінам, що закріплені за 

викладачем) 

Бакіров В. С. – керівник наукових проєктів:  

Фундаментальна НДР "Студент у сучасному 

комунікативному просторі" (2020-2022 рр., номер 

державної реєстрації 0120U101802, без 

фінансування). 

Фундаментальна НДР "Адаптація соціально 

вразливих категорій студентської молоді в 

контексті медіатизації українського суспільства" 

(2019-2021 рр., номер державної реєстрації 

0119U101762, фінансування з держбюджету України). 

Прикладна НДР "Створення системи 

соціологічного on-line моніторингу реформування 

вищої освіти України" (2016-2017 рр., номер 

державної реєстрації 0116U000837, фінансування з 

держбюджету України) 

Фундаментальна НДР "Інститут освіти у 

системі забезпечення інформаційної безпеки 

держави" (2015-2017 рр., номер держаної реєстрації 

0115U000491, фінансування з держбюджету України). 

Прикладна НДР "Проблеми впровадження 



технологій електронного навчання в українській 

вищій школі" (2015-2016 рр., номер державної 

реєстрації 0115U000503, фінансування з 

держбюджету України).  

Прикладна НДР "Розробка методики 

вимірювання соціальних резервів управління 

персоналом та заходів щодо удосконалення 

соціального розвитку підприємства" (2015 р., номер 

державної реєстрації: 0115U001700).  

Прикладна НДР «Розробка заходів щодо 

удосконалення соціального розвитку підприємства як 

фактор підвищення ефективності виробництва» 

(2014 р., номер державної реєстрації: 0114U001905). 

Фундаментальна НДР "Інституціональні та 

соціокультурні моделі модернізації вищої освіти: 

світовий та український досвід" (2012-2014 рр., 

номер державної реєстрації 0112U002150) та ін.  

Публікації (які відповідають 

навчальним дисциплінам, що 

закріплені за викладачем) 

Bakirov V. University as the Space of 

Intercultural Communication // Jagiellonian Ideas 

Towards Challenges of Modern Times / ed. Leszek 

Korporovicz, Sylwia Jaskula, Malgozata Stefanovic, 

Pawel Plichta. Jagiellonian Library. Krakov, 2017. 

P. 233–244. 

Бакіров В. С., Ушакова Н. І., Хижняк Л. М. 

Міжкультурна комунікація в університеті: історичний 

досвід і виклики сучасності. Вісник Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна. 

Серія: Соціологічні дослідження сучасного 

суспільства: методологія, теорія, методи. 2017. Вип. 

39. С. 286–293. 

Bakirov V., Sokurianska L. Sociology in Ukraine: 

institutional status and research agenda. Український 

соціологічний журнал. 2019. Вип. 22. С. 7-15. 

Liudmyla Sokurianska, Ekaterina Bataeva and Vil 

Bakirov. Ukrainian Veterans in Higher Education: 

Military Identity and Educational Practices (Eng) // 

Ideology and Education in Post-Soviet Countries. Issue 

№ 2(13), 2019, Рр.167-184. 

Bakirov V., Sokurianska L. Sociology in Ukraine: 

institutional status and research agenda. Український 

соціологічний журнал. 2019. Вип. 22. С. 7-15. 

Bakirov V., Kizilov A. Ethnic groups and 

minorities in Ukraine: identity formation and models of 

integration into the ukrainian society // Ukranian 

Sociology in 21
st
 Century: Theory, Methods, Research 

Results Kharkiv: V. N. Karazin Kharkiv National 

University, 2018. pp. 323-354. 

Социокультурные барьеры модернизации 

высшей школы Украины: коллективная монография 

/ Под ред. В. С. Бакирова. Х., 2015. 424 с.  

Інше (те, що відповідає 

навчальним дисциплінам, що 
Бакіров В.С. – керівник наукової школи 

"Соціальні комунікації у світі, що змінюється", що 



закріплені за викладачем) функціонує на соціологічному факультеті 

Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна. 

Голова Правління Соціологічної Асоціації 

України.  

Член-кореспондент Національної академії 

педагогічних наук. 

Заслужений діяч науки і техніки України.   

Академік Академії наук вищої школи України.   

Голова Ради ректорів вищих навчальних 

закладів Харківського регіону. 

У 1990 році організував і очолив перший в 

Україні соціологічний факультет. З 1998 року по т/ч – 

ректор Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна (основна робота). 

Бакіров В. С. нагороджений орденом князя 

Ярослава Мудрого V ступеня; має почесне звання 

Заслужений діяч науки і техніки України, почесний 

професор Московського державного університету 

імені М. В. Ломоносова, почесний доктор 

Дніпропетровського національного університету імені 

О. Гончара, почесний професор Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова; 

заслужений професор Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна; відзначений 

медаллю Національної академії наук України 

«За наукові досягнення», медаллю Академії 

педагогічних наук України імені К. Д. Ушинського, 

вищою відзнакою Болгарської Академії наук – 

медаллю Марина Дринова на стрічці. Почесний 

громадянин Харкова. 

 



 

 
СОКУРЯНСЬКА ЛЮДМИЛА ГЕОРГІЇВНА 

 

Найменування навчальних 

дисциплін ОНП 054 Соціологія, 

які викладає (планує викладати) 

викладач 

Теоретико-методологічні засади дисертаційного 

дослідження  

(дисципліна за вибором циклу професійної 

підготовки) 

Керівництво аспірантами  За керівництва Л. Г. Сокурянської захищено 15 

кандидатських та 4 докторських дисертації.  

 

Кафедра, за якою закріплена 

дисципліна  

Кафедра соціології Харківського національного 

університету імені В.Н.Каразіна 

Посада викладача (для 

сумісників вказати також 

основне місце роботи) 

Завідувачка кафедри соціології Харківського 

національного університету імені В.Н.Каразіна 

Науковий ступінь Доктор соціологічних наук, спеціальність 054 

Соціологія (22.00.04 – спеціальні та галузеві 

соціології). 

Вчене звання Професор кафедри соціології 

Вища освіта 

Закінчила Харківський національний університет 

імені О. М. Горького, 1971 р., філолог, викладач 

російської мови та літератури. 

Тема докторської дисертації  

"Ціннісна детермінація становлення соціальної 

суб‘єктності студентства в умовах соціокультурної 

трансформації", спеціальність 22.00.04 – спеціальні та 

галузеві соціології, 2007 р. 

Відомості про підвищення 

кваліфікації  

Стажування у Центрі соціально-гуманітарних 

досліджень Харківського національного університету 

імені В.Н.Каразіна з 17 квітня 2017 року по 1 червня 

2017 року відповідно до розпорядження від 4 квітня 

2017 року № 3301-11/002. 

 

Стажування у межах роботи Шкіл соціолога 

(затверджено рішенням Вченої ради соціологічного 

факультету Харківського національного університету 

імені В.Н.Каразіна 16.12.2019 р., протокол №12).  

Досвід роботи (той, що 

відповідає навчальним 

дисциплінам, що закріплені за 

викладачем) 

 2010 – 2019 – проведення 12 майстер-класів в 

рамках програми САУ "Школа молодого соціолога" 

(Луцьк, Дрогобич, Запоріжжя, Умань, Черкаси, 

Чернівці, Івано-Франківськ, Ужгород, Тернопіль, 

Чернігів та інших містах). 

 заступниця головного редактора Вісника 

Харківського національного університету імені  

В. Н. Каразіна "Соціологічні дослідження сучасного 

суспільства: методологія, теорія, методи" та 

"Українського соціологічного журналу". 

 членкиня редколегії трьох фахових наукових 

видань з соціології (Україна) та чотирьох закордонних 

(Польща, Угорщина) видань. 

 2002 – по теперішній час – членкиня Правління 



Соціологічної асоціації України (САУ). 

 голова Харківського регіонального відділення 

САУ 

 2007 – по теперішній час – віце-президентка 

Соціологічної асоціації України (САУ). 

 2013 – 2019 – членкиня експертної ради МОН 

України з філософських, політологічних і 

соціологічних наук. 

 2016 – по теперішній час – членкиня Науково-

методичної комісії МОН України з соціальних наук і 

журналістики (підкомісія "Соціологія" 054). 

 2019 – по теперішній час – членкиня Наукової 

Ради МОН України. 

 2006 – по теперішній час – членкиня Вченої ради 

Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна. 

 2007 – по теперішній час – членкиня 

спеціалізованої вченої ради Д 64.051.15 у 
Харківському національному університеті імені 

В. Н. Каразіна; 

 2001 – по теперішній час – членкиня Вченої ради 

соціологічного факультету.  

Публікації (які відповідають 

навчальним дисциплінам, що 

закріплені за викладачем) 

Liudmyla Sokurianska, Ekaterina Bataeva and 

Vil Bakirov UKRAINIAN VETERANS IN HIGHER 

EDUCATION: MILITARY IDENTITY AND 

EDUCATIONAL PRACTICES (Eng) // Ideology and 

Education in Post-Soviet Countries―Issue №2(13), 2019, 

Рр.167-184. 

Сокурянская Л.Г. Студенчество как источник 

преподавательских кадров украинской высшей школы 

// Youth in Central and Eastern Europe. Sociological 

Studies. 2015. n 2(4). C. 6–16. URL: 

http://www.youthjournal.eu/Youth%20Yournal%204–

2015.pdf  

Lyubov Agamiryan, Lyudmila Sokuryanska. 

Practices of leisure of teenage youth of Central and 

Eastern europe‘s borderlands as a space of their value 

preferences realization / [Електронний ресурс] // Youth 

in Central and Eastern Europe. Sociological Studies. 

2016. no 2 (6). Pp. 51–65.  

Sokuryanska L. Perspectives of Development of 

Ukraine‘s Situation in Perception of Ukrainian and Polish 

Students: the factor determinance. Український 

соціологічний журнал. Вип. 15-16. № 1–2/2016. С.31-

36. 

Bakirov V., Sokurianska L. Sociology in 

Ukraine: institutional status and research agenda. 

Український соціологічний журнал. 2019. Вип. 22. С. 

7-15. 

Sokuryanskaya L. The value grounds of the 

personal actualization of lifelong Learning // Continuous 



education through the lens of time: monography / arr. 

E.V. Astakhova, N.A. Lobanov; sci. ed. N.A. Lobanov, 

V.N. Skvortsov; Pushkin Leningrad State University; Res. 

Inst. Soc., Ec., Ped. Probl. Of Cont. Educ. SPb.: Pushkin 

LSU; Kharkiv: 2014. 208 p. P. 136-152. 

Sokuryanska L. Educational reform in Ukraine: 

the risks of irresponsibility actualization (Реформа 

образования в Украине: риск актуализации 

безответственности) // Stugia nad wiedza. Tom. VI. 

Wiedza a instytucjonalizacja nieodpowiedzialności 

(Знання та інституціоналізація безвідповідальності) / 

Red. Mariusz Zemło, Arkadiusz Jabłoński, Jan 

Szymczyk. Lublin : Ratol / uniwers Jana Pawla II, 2014. 

С. 379-388.  

Сокурянська Л. Г. Бар‘єри модернізації вищої 

освіти в Україні // Ціннісна складова модернізаційних 

процесів у сучасному соціумі України : кол. моногр. / 

[Балакірєва О.М., Геєць В.М., Сіденко В.Р. та ін.] ; 

НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН 

України". К., 2014. 340 с. С.280-305. 

Сокурянская Л.Г. Ценностная значимость 

образования как фактор его модернизации // 

Социокультурные барьеры модернизации высшей 

школы Украины : коллективная монография / под ред. 

В. С. Бакирова. Х : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. 

424 с. С. 65-88. 

Сокурянська Л. Г. Вступ до соціології : 

навчальний посібник. Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 

2011. 156 с. 

Інше (те, що відповідає 

навчальним дисциплінам, що 

закріплені за викладачем) 

Сокурянська Л.Г. – керівник наукової школи 

"Молодь та освіта в інформаційному суспільстві", 
що функціонує на соціологічному факультеті 

Харківського національного університету імені 

В.С.Каразіна. 

 2012-2014 – провідний науковий співробітник 

за темою "Інституціональні та соціокультурні моделі 

модернізації вищої освіти: світовий та український 

досвід" (номер державної реєстрації 0112U002150) 

 2013 – керівник регіонального дослідження 

"Життєві цінності та повсякденні практики 

підліткової молоді Харківщини" 

 2015 – співкерівник міжнародного дослідження 

(Україна - Польща - Угорщина) "Підліткова молодь 

на пограниччях Центральної та Східної Європи" 

 2015-2016 – співкерівник міжнародного 

(українсько-польського) дослідження "Ціннісні 

орієнтації та життєві плани сучасної студентської  

молоді" 

 2016-2017 – провідний науковий співробітник 

за темою "Створення системи соціологічного on-line 

моніторингу реформування вищої освіти України" 

(2016-2017рр., номер державної реєстрації: 



0116U000837) 

 2016 – відповідальний виконавець 

загальнонаціонального дослідження "Реформування 

вищої освіти в Україні в оцінках учасників освітнього 

процесу", здійсненного за фінансової підтримки 

Міжнародного фонду "Відродження" 

 2017 – відповідальний виконавець 

загальнонаціонального дослідження "Соціальні 

нерівності: сприйняття українським суспільством", 

здійсненного за фінансової підтримки Міжнародного 

фонду "Відродження" 

 2019 – співкерівник загальнонаціонального 

дослідження "Корупційні ризики в системі медичної 

освіти в Україні", здійсненого на замовлення проекту 

USAID "Підтримка реформи охорони здоров‘я"  

 2019 – керівник загальнонаціонального 

дослідження "Місія сучасних університетів", 

здійсненого на замовлення Світового банку 

 2019 – керівник українсько-білоруського 

дослідження "Сімейні цінності та репродуктивні 

установки сучасного студентства" 

 2019-2021 – провідний науковий співробітник 

за темою "Адаптація соціально вразливих категорій 

студентської молоді в контексті медіатизації 

українського суспільства" (номер державної 

реєстрації 0119U101762). 

 2020 – керівник загальноукраїнського 

дослідження "Старшокласник – 2020»"  

 1994 – по теперішній час – організатор 

щорічної Міжнародної наукової конференції 

"Харківські соціологічні читання" 

 2004 – по теперішній час – організатор 

щорічної Міжнародної науково-практичної 

конференції "Якубинська наукова сесія" 

 2009, 2013, 2017 – організатор трьох Конгресів 

Соціологічної Асоціації України. 

 

 



 

 

ДУБЛІКАШ ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА 

 

Найменування навчальних 

дисциплін ОНП 054 Соціологія, 

які викладає (планує викладати) 

викладач 

Українські революції у порівняльній перспективі, 

Європейські студії  

 (дисципліни за вибором циклу професійної 

підготовки) 

Керівництво аспірантами (з 

2016 н.р. по т.ч) (так/ні) 

Так. Музильов О.В. (завершення аспірантури у 

2021 р.), Іванова А.К. (завершення аспірантури у 

2023 р.) 

Кафедра, за якою закріплена 

дисципліна  

Кафедра політичної соціології, кафедра соціології 

Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна 

Посада викладача (для 

сумісників вказати також 

основне місце роботи) 

В.о. завідувача кафедри політичної соціології 

Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна 

Науковий ступінь Кандидат соціологічних наук,  спеціальність 054 - 

соціологія (22.00.01 – теорія та історія соціології) 

Вчене звання Доцент кафедри політичної соціології  

Вища освіта 

Закінчила Харківський державний університет імені 

М. Горького, 1996 р., спеціальність: прикладна 

соціологія, соціолог, викладач соціологічних 

дисциплін. 

Магістр соціології Центрального Європейського 

університету (CEU). 

Тема кандидатської дисертації 

Кандидат соціологічних наук. "Соціальна зрілість 

груп сучасного українського суспільства в умовах 

трансформації", спеціальність  22.00.01 - теорія та 

історія соціології, 2002 р. 

Інші види освіти  (які 

відповідають навчальним 

дисциплінам, що закріплені за 

викладачем) 

Університет Ланкастеру/ Центрально-Європейський 

Університет, МА ―Суспільство та політика‖, 1997 р.  

Досвід роботи (той, що 

відповідає навчальним 

дисциплінам, що закріплені за 

викладачем) 

Дублікаш Т.М. – виконавиця наукових 

проєктів: 

"Процеси соціальної інтеграції та дезінтеграції 

у сучасному світі: радікалізм в ідеологіях та 

практиках", 2016-2018 рр. (№ державної реєстрації 

0115U001936),  

―Соціологічний аналіз практик політичного 

екстремізму в сучасній Україні та країнах Східної 

Європи‖ (2009-2011 рр.) (номер державної реєстрації 

0109U000553). 

Жовтень 1997 - Лютий 2003 року - молодший 

науковий співробітник Національного інституту 

стратегічних досліджень (Харківська філія), Рада 

національної безпеки 

Публікації (які відповідають 

навчальним дисциплінам, що 

закріплені за викладачем) 

Средневековые корни Европейского Союза/ 

Т.М.Дублікаш //Український соціологічний журнал 

Випуск 19–20 (No 1–2 /2018). - 100 с. — С.64-72  



Мейнстрімізація крайніх правих в Європі: чи є 

загроза?/ Т.М.Дублікаш // Міжнародний науковий 

форум: соціологія, психологія, педагогіка, 

менеджмент: зб. наукових праць. Київ: Вид-во НПУ 

імені М.П. Драгоманова, 2011. 259 с. С. 89-99. 

Вплив ревізіоністських течій сучасної 

соціогуманітарної думки на ставлення до крайніх 

політичних сил в Європі / Т.М.Дублікаш // Вісник 

Харківського національного університету імені 

В.Н.Каразіна «Соціологічні дослідження сучасного 

суспільства: методологія, теорія, методи». 2011. № 

948. С.91 - 94.  

Польща у Євросоюзі: аналіз протиріч – урок 

для України/ Т.М.Дублікаш // Методологія, теорія та 

практика соціологічного аналізу сучасного 

суспільства : зб. наукових праць. У 2-х т. Т. 2. Х.: 

Вид. центр Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна, 2006. 514 с. С.31-38.  

Вашингтонський та пост-Вашингтонський 

консенсус: дискусії та інституціональні наслідки для 

країн Східної Європи / Т.М.Дублікаш // Методологія, 

теорія та практика соціологічного аналізу сучасного 

суспільства: зб. наукових праць. Х.: Вид. центр 

Харківського національного університету імені В.Н. 

Каразіна, 2004. 621 с. С. 258-261.  

Радикализм в идеологиях и практиках 

поддержки интеграционных и дезинтеграционных 

проектов в разделенных обществах/ Т.М.Дублікаш, 

Литовченко А.Д.,Мурадян Е.С.,Никулин В.С. // 

Методология, теория и практика социологического 

анализа современного общества. Сборник научных 

трудов.Вип. 21. Х.: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2015. С. 

38 – 45.  

Стратегії виживання радикальних ідеологій: 

крайні праві у сучасних демократичних суспільствах / 

Т.М.Дублікаш // Вісник Харківського національного 

університету імені В.Н.Каразіна "Соціологічні 

дослідження сучасного суспільства: методологія, 

теорія, методи". 2010. № 889. С.103-106.  

Політичні кризи у обмежених демократіях: 

Туреччина під тінню військового перевороту/ 

Т.М.Дублікаш // Методологія, теорія та практика 

соціологічного аналізу сучасного суспільства: зб. 

наукових праць. Х.: Видавничий центр Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна,  

2007. С.86-93. 

Інше (те, що відповідає 

навчальним дисциплінам, що 

закріплені за викладачем) 

Членкиня Соціологічної Асоціації України.  

Участь у міжнародному проекті  V-Dem: Varieties of 

Democracy, Швеція, у якості експерта. 



 

 

ФІЛІППОВА ОЛЬГА АРКАДІЇВНА 

 

Найменування навчальних 

дисциплін ОНП 054 Соціологія, 

які викладає (планує викладати) 

викладач 

Європейські студії  

 (дисципліна за вибором циклу професійної 

підготовки) 

Керівництво аспірантами (з 

2016 н.р. по т.ч) (так/ні) 

Так 

Кафедра, за якою закріплена 

дисципліна  

Кафедра соціології Харківського національного 

університету імені В.Н.Каразіна 

Посада викладача (для 

сумісників вказати також 

основне місце роботи) 

Доцент кафедри соціології Харківського 

національного університету імені В.Н.Каразіна 

Науковий ступінь Кандидат соціологічних наук, спеціальність 054 – 

соціологія (22.00.01 - теорія та історія соціології), 

1996 р. 

Вчене звання Доцент по кафедрі соціології 

Вища освіта 

Закінчила Харківський державний університет, 

1983 р., спеціальність: історик, викладач історії та 

суспільствознавства 

Тема кандидатської дисертації 

Болдецька О.А. (Філіппова О.А.). "Етнічна 

самосвідомість в українсько-російському 

прикордонні", спеціальність 22.00.01 - теорія та 

історія соціології., 1996 р.  

Відомості про підвищення 

кваліфікації 

Стажування у межах міжнародного проєкту,що  

реалізувався спільно з університетом Дж. Хопкінса 

(США). Сертифікат участі від 31.05.2017р. Школа 

Здоров‘я університету Дж.Хопкинса 

Досвід роботи (той, що 

відповідає навчальним 

дисциплінам, що закріплені за 

викладачем) 

Науковий керівник дослідницької групи 

Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна:  

1. міжнародний проект «Дослідження гендерно 

зумовленого доступу до ВІЛ та наркологічних 

послуг з метою покращення програм для жінок», 

що отримав грант Інституту здоров‘я США та 

здійснюється   в Україні разом із Школою охорони 

здоров‘я університету Джона Хопкінса (США) 

2017-2019рр. 

2. міжнародний проект "Акомодація регіонального 

розмаїття в Україні" (ARDU), що реалізується 

спільно з університетом ОслоМет (Норвегія) 2018-

2021рр. 

3. міжнародний освітній проєкт "Діалог та 

розмаїття» разом із університетом Мейсон (США) 

"Accommodation of Regional Diversity in Ukraine",  

2019-2020рр. 

4. міжнародний проект ―Euroborderscape‖ (Сьома 

рамкова програма ЄС) 2012-2016рр. 

Участь у міжнародному дослідницькому проєкті 

"Гнучка етнічність", разом із Університетом Східної 



Фінляндії. 2014-2015 рр.  

Публікації (які відповідають 

навчальним дисциплінам, що 

закріплені за викладачем) 

Owczarzak, J, Phillips, S., Filippova, O., and all.  

Outcome Evaluation of a Bottom-Up, Approach to 

Developing HIV Prevention Interventions in Ukraine // 

Drug and Alcohol Dependence  - 2019 – V.199- pp.18-26. 

Owczarzak J., Phillips S., Filippova O., and all 

―Common Factors‖ Approach to Developing Culturally 

Tailored HIV Prevention Interventions // Health 

Education & Behavior, 2015. pp.2-11. 

Owczarzak J., Phillips S, Filippova O. A novel, 

bottom-up approach to promote evidence-based HIV 

prevention for people who inject drugs in Ukraine: 

protocol for the MICT (‗Bridge‘) HIV prevention 

exchange project // Implementation Science. 2014, pp. 

9:18  

Taras R., Filippova O., Pobyeda N. Ukraine‘s 

Transnationals, Far-away Locals, and Xenophobes: The 

Prospect for Europeaness. Europe-Asia Studies. 2004 

Vol.56(6).  

Filippova O., Kazmina O. Re-Imagination of 

Religion in Post-Soviet Societies: Challenges and 

Responses (Russian and  Ukrainian Case Studies).   

Journal of American Academy of religion. Vol. 73, No. 4 

pp. 369-392 

Sovik M., Filippova O. Images of the Languages 

and Politics of Language and Identity in Ukraine: Burden 

of the Past and Contestations in the Present // AB Imperio 

2005 № 2. 

Filippova O. Anti-Orange Discourses in 

Ukraine‘s Internet: Before the Orange Split. In: The 

Journal of  Communist Studies and Transition Politics. 

2007. Volume 23 Issue 1 pp. 138-151 

Filippova O. Politics of Identity Through School 

Primers: Discursive Construction of Legitimate Image of 

State, Nation And Society in Soviet and independent 

Ukraine. In: The anthropology of East Europe Review: 

Central Europe, East Europe and Eurasia. Vol.27 Issue 1 

p. 29-36. 

Owczarzak, J, Phillips, S., Filippova, O. Finding 

and Reforming the (In)visible State: Nongovernmental 

Organizations and the Response to HIV in Ukraine // D. 

Kerrigan  and C. Barrington (eds) Structural Dynamics of 

HI: Risk, Resilience and Responseю. 2018 Springer. 

pp.195-211 

Filippova O. Reconceptualisations of Borders in 

Post-Soviet Ukraine// The EU's Eastern Neighbourhood 

Migration, Borders and Regional Stability Edited by I. 

liikanen, J,W, Scott, T. Sotkasiir. Routledge. 2016. p. 

102-125. 

Інше (те, що відповідає 

навчальним дисциплінам, що 

закріплені за викладачем) 

Членкиня Соціологічної Асоціації України (САУ),  

Членкиня міжнародної Асоціації жінок у 

слов‘янських дослідженнях (Association for Women in 

https://www.routledge.com/products/search?author=Ilkka%20Liikanen
https://www.routledge.com/products/search?author=Ilkka%20Liikanen


Slavic Studies).  

Членкиня міжнародної Асоціації дослідників 

кордонів  (Association for  Border Studies). 

Членкиня Консультативної ради Інституту ім. 

Кеннана (Вашингтон, США) 2005-2009рр.  

Консультант PhD програми Карельского Інституту  

Університету Східної Фінляндії  (2010-2014). 

Заступник декана з міжнародної співпраці 

соціологічного факультету Харківського 

національного університету імені В.Н.Каразіна 

 

 



 

 

НІКОЛАЄВСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 

 

 

Найменування навчальних 

дисциплін ОНП 054 Соціологія, 

які викладає (планує викладати) 

викладач 

Сучасне українське суспільство: соціологічний 

аналіз  

(дисципліни за вибором циклу професійної 

підготовки) 

Керівництво аспірантами (з 

2016 н.р. по т.ч) (так/ні) 

Так 

Кафедра, за якою закріплена 

дисципліна  

Кафедра соціології Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна 

Посада викладача (для 

сумісників вказати також 

основне місце роботи) 

Професор кафедри соціології Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна 

Науковий ступінь Кандидат філософських наук, спеціальність 054 

Соціологія (09.00.01 – діалектичний та історичний 

матеріалізм)  

 

Вчене звання доцент, старший науковий співробітник 

Вища освіта 

Закінчив Харківський державний університет імені 

О. М. Горького, 1983 р., спеціальність: політична 

економія, викладач політекономії, економіст-соціолог 

Тема кандидатської дисертації «Соціальна культура молодих учених та інженерів» 

Відомості про підвищення 

кваліфікації 

Стажування в Католицькому університеті імені Іоана 

Павла ІІ. Люблін, Польща; World Public Forum 

―Dialogue of Civilizations‖: Certificate of Attendance, 

KUL Jana Pawla II, 21-23/05/2018 

Інші види освіти  (які 

відповідають навчальним 

дисциплінам, що закріплені за 

викладачем) 

навчання за кордоном, зокрема: 

1. Оцінювання в освіті (OSI/CEU, HESP (Budapest, 

Hungary, 2000). 

2. Стажування в якості члена обласної дорадчої 

експертної групи (ОДЕГ) ("Zenith International" 

Foundation, Еstersund-Stockholm, Sweden, 10-

19.05.2004). 

Семінар "Підвищення якості у вищій освіті" 

(OSI/CEU, HESP (Budapest, Hungary, 16-19.02.2010). 

Досвід роботи (той, що 

відповідає навчальним 

дисциплінам, що закріплені за 

викладачем) 

Учасник міжнародних наукові проєктів:  

1. Етнічна ідентичність в країнах СНД (міжнародний 

проект, грант університету в м. Абердін, Шотландія, 

Велика Британія, 2007, керівник проекту в Україні); 

2. Європейські, національні та регіональні 

ідентичності (грант за програмою FP7 EU, 2008-2011, 

член дослідницького колективу в Україні); 

3. Здоров‘я в епоху змін: тенденції у здоров‘ї 

населення та політики галузі охорони здоров‘я в 

країнах СНД" (грант за програмою FP7 EU, 2008-

2012, член дослідницького колективу в Україні) та ін. 

впродовж професійної діяльності участь у 

дослідницьких проектах з соціології, зокрема 



міжнародних проектах за грантової підтримки (напр., 

USAID, EU-Tacis, Міжнародний Фонд 

«Відродження», OSI/HESP, INTAS, Фонд Фрідріха 

Еберта, EU-Copernicus, FP7 EU, DFID, тощо). 

Експерт ДАК МОН України з соціології та соціальної 

роботи (2002-2013); 

Член обласної дорадчої експертної групи з нагляду за 

інноваційними соціальними проектами, що 

реалізуються у Харківській області (ОДЕГ) (2004-

2008); 

Член Фахової ради з соціальних наук МОН України 

(1999-2003); 

Член науково-методичної комісії з соціології МОН 

України та робочої групи з розроблення стандартів 

вищої освіти України (галузь соціології) (1995-2012) 

декан соціологічного факультету, Харківський 

національний університет імені В.Н.Каразіна (1995-

2012) 

завідувач кафедри соціології управління та соціальної 

роботи, соціологічний факультет, Харківський 

університет (2001-2013) 

Публікації (які відповідають 

навчальним дисциплінам, що 

закріплені за викладачем) 

Tumalavičius, V.; Nikolayevskyy, V.; Endziņš, 

A. (2017). Issues of State and Society Security (Part II): 

Management of Control over Individual Criminal 

Processes, Journal of Security and Sustainability Issues, 

6(4):605-618. http://doi.org/10.9770/jssi.2017.6.4(6) 

Nikolayevskyy V. Big Data: Concept, Trends, 

and Security Issues‘ Relevances / V.Nikolayevskyy, 

V.Omelchenko // Вісник Харківського національного 

університету імені В.Н.Каразіна 2018. Сер. 

«Соціологічні дослідження сучасного суспільства: 

методологія, теорія, методи». – Вип. №40. – c. 69-75. 

Nikolayevskyy V. Social security and crime in 

contemporary society: problems, instruments, trends in 

the context of Ukraine / V.Nikolayevskyy, 

V.Omelchenko // Вісник Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна. 2018. Сер. «Теорія 

культури і філософія науки». Вип. №58. С. 125-132. 

Ніколаєвський В.М. Доброчинність в умовах 

становлення інформаційного суспільства / 

Ніколаєвський В.М., Омельченко В.В. // Вісник 

Харківського національного університету імені В.Н. 

Каразіна. – 2017. – Сер. «Теорія культури і філософія 

науки». – Вип. №57. – c. 34-39. 

Nikolayevskyy V. Ensuring Social Security in 

Contemporary Society: Problems, Instruments, Trends in 

the Context of Ukraine and Lithuania / Valeriy 

Nikolayevskyy, Victoria Omelchenko, Vladas 

Tumalavičius // Transformacje (Transformations). № 3-4 

(94-95). 2017. Pp.151-161. 

Ніколаєвський В.М. Громадянське 

суспільство, довіра, безпека: соціологічний аналіз 



українських реалій / Ніколаєвський В.М., 

Омельченко В.В. // Соціальні технології: актуальні 

проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. Вип. 

67–68. С. 174-186. 

Nikolayevskyy V. Conceptualization of social 

security in the context of sociological knowledge // 

Ukrainian Sociological Journal. – 2014. – № 1-2 (11-12). 

P. 28-36. 

Николаевский В. Информационная 

безопасность: попытка понятийно-

терминологического анализа // Meandry Wspolpracy 

Sieciowej w Europie Srodkowej i Wschodnej. 

Monografia / Pod red. S. Partyckiego. – Lublin: 

Wydawnictwo KUL, 2014. P. 7-12. 

Николаевский В.Н. Информационное 

общество в Украине: количественные и качественные 

оценки / Николаевский В.Н., Омельченко В.В. // 

Innowacyjnosc i przedsiebiorczosc w warunkach 

kryzysu. Monografia / Pod red. S. Partyckiego. – Lublin: 

Wydawnictwo KUL, 2013. – P. 38 – 43. 

Ніколаєвський В.М. Владна еліта у контексті 

суспільного розвитку. Колективна наукова 

монографія / В.Є.Пилипенко, Ю.О.Привалов, 

В.М.Ніколаєвський. К.: ПЦ «Фоліант», 2008. 158 с. 

Ніколаєвський В.М. Концептуальні підходи до 

вивчення якості життя населення / Ніколаєвський 

В.М., Плахова О.М. // Якість життя населення 

пострадянських країн у соціологічному вимірі: 

Колективна монографія / В.С. Бакіров. В.М. 

Ніколаєвський, О.І. Кізілов та ін.; За ред. В.С. 

Бакірова. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008. – С.8-

26. 

Ніколаєвський В.М. Українське село в умовах 

трансформації / В.М.Ніколаєвський, І.О.Козаченко // 

Вісник Харківського національного університету 

імені В.Н.Каразіна «Питання політології». – 2007. - 

№ 760. – С.247-254. 

Ніколаєвський В.М. Особливості ринку праці 

та соціальна робота у сфері зайнятості в сучасній 

Україні. Глава 4. // Соціальна робота у сфері 

зайнятості: навчальний посібник для студентів 

спеціальності «соціальна робота». (Рек. МОНМС 

України. Лист № 1/11 – 806 – від 29.01.2013р.) / за 

ред. В.В. Харабета, А.І. Андрющенко, В.М. 

Ніколаєвського. – Маріуполь: МФ «Друкарня «Новий 

світ», 2012. – С. 133-182. 

Ніколаєвський В.М. Соціально-політичні 

конфлікти: сутність, технології регулювання. Глава 

16. / І.Ю. Косуля, В.М. Ніколаєвський // Соціологія 

політики: Підручник: у 2-х частинах. Рек. МОНМС 

України (лист № 1/11-4098 від 25.05.2011) / За ред. 

В.А. Полторака, О.В. Петрова, А.В. Толстоухова. – 



К.: Вид-во Європейського університету, 2011. Ч.I. С. 

342-372. 

Інше (те, що відповідає 

навчальним дисциплінам, що 

закріплені за викладачем) 

Член Соціологічної Асоціації України.  



 

 

ХИЖНЯК ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА 

 

Найменування навчальних 

дисциплін ОНП 054 Соціологія, 

які викладає (планує викладати) 

викладач 

 

Університетська освіта в сучасному світі 

(дисципліна за вибором циклу професійної 

підготовки) 

Керівництво аспірантами (з 

2016 н.р. по т.ч) (так/ні) 

Так 

Кафедра, за якою закріплена 

дисципліна  

Кафедра прикладної соціології та соціальних 

комунікацій Харківського національного 

університету імені В .Н. Каразіна 

Посада викладача (для 

сумісників вказати також 

основне місце роботи) 

Професорка кафедри прикладної соціології та 

соціальних комунікацій Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна 

Науковий ступінь Докторка соціологічних наук, 1999 р. 

Вчене звання Професорка кафедри прикладної соціології, 2003 р. 

Вища освіта 

Закінчила Харківський державний університет імені 

О. М. Горького (1981р.), спеціальність: економіст, 

викладач політичної економії 

Тема кандидатської дисертації 
"Колективні форми виробничої діяльності як умова 

розвитку соціальної активності робітників" (1989 р.) 

Тема докторської дисертації  

"Організації в соціально-економічному просторі 

сучасного українського суспільства: оптимізація 

управління" (1999 р.) 

Відомості про підвищення 

кваліфікації  

Стажування у межах роботи Шкіл соціолога 

(затверджено рішенням Вченої ради соціологічного 

факультету Харківського національного університету 

імені В.Н.Каразіна 16.12.2019 р., протокол №12). 

Участь у проекті США з міжнародного розвитку 

(USAID) "Децентралізація приносить кращі 

результати та ефективність (DOBRE)". Пройшла 

тренінг для викладачів з реалізації програми 

післядипломного навчання "Управління в українських 

органах місцевого самоврядування для лідерів, 

менеджерів середнього рівня, фахівців з публічних 

послуг громадян" (січень-квітень 2020 р.).  

Досвід роботи (той, що 

відповідає навчальним 

дисциплінам, що закріплені за 

викладачем) 

Хижняк Л.М. – виконавиця наукових 

проєктів:  

"Студент у сучасному комунікативному 

просторі" (2020-2022 рр., номер державної реєстрації 

0120U101802, без фінансування). 

"Інститут освіти у системі забезпечення 

інформаційної безпеки держави" (2015-2017 рр., 

номер державної реєстрації 0115U000491, 

фінансування з держбюджету України). 

"Проблеми впровадження технологій 

електронного навчання в українській вищій школі" 

(2015-2016 рр., номер державної реєстрації 

0115U000503, фінансування з держбюджету України) 

та ін. 



"Розробка методики вимірювання соціальних 

резервів управління персоналом та заходів щодо 

удосконалення соціального розвитку підприємства" 

(2015 р., номер державної реєстрації: 0115U001700).  

«Розробка заходів щодо удосконалення 

соціального розвитку підприємства як фактор 

підвищення ефективності виробництва» (2014 р., 

номер державної реєстрації: 0114U001905).  

Публікації (які відповідають 

навчальним дисциплінам, що 

закріплені за викладачем) 

Khyzhniak L. M. Opportunities of e-learning at 

universities in Ukraine in the opinion of teachers 

(according to empirical sociological research) // 

Development trends of scholarly knowledge in 

philosophy, sociology and political sciences: collective 

monograph. Lviv-Torun: Liha-Pres, 2019. P. 59–76.  

Khyzhniak Larysa. Ukrainian Universities in 

European Educational and Scientific Space: Achievments, 

Opportunities and Barriers // Contemporary Problems of 

Social Change: Polish and Ukraine Experience [Multi-

author book]. Edited by V.Yevtukh, R. Radzik, G. Kisla. 

K.: «SPA «Interservice» ltd., 2015. P. 228-239. 

Хижняк Л. М. Просвітницький потенціал 

закладів вищої освіти України у формуванні 

громадянської ідентичності // Ідентичності народів 

Центрально-Східної Європи: колективна монографія / 

Н. Гапон, В. Мішталь, Л. Хижняк та ін.; за ред. проф. 

Н. Коваліско, д-ра А. Єкатеринчука, проф. Р. Радзіка. 

Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. C. 32-42. 

Хижняк Л. М. Модернизационный потенциал 

высшей школы Украины и социокультурные условия 

его реализации. Академическое сопротивление 

студентов в образовательных практиках 

// Социокультурные барьеры модернизации высшей 

школы Украины: коллективная монография / Под ред. 

В. С. Бакирова. Х., 2015. С. 43-64, 135-156. 

Хижняк Л. М., Хижняк К. В. Ігнорування 

новітніх інформаційно-комунікативних технологій 

навчання у вищій школі як соціально небезпечна 

практика. Соціальні технології: актуальні проблеми 

теорії та практики: збірник наук. праць. Вип. 74. 

2017. С. Ошибка! Закладка не определена.-161.  

Хижняк Л. М. Етика як атрибут електронної 

освіти. Вісник Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна. Сер. «Соціологічні 

дослідження сучасного суспільства: методологія, 

теорія, методи». Вип. 37. Х.: Вид. центр 

Харківського національного університету імені В. Н. 

Каразіна, 2016. С. 222-226. 

Хижняк Л. М., Хижняк К. В. Освіта за 

підтримки корпорацій в умовах електронних 

технологій навчання. Соціальні технології: актуальні 

проблеми теорії та практики. Вип. 71. 2016. С. 170-

178. 

_Toc489008513


Хижняк Л. М. Еволюція соціальної 

відповідальності університету. Міжнародний 

науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, 

менеджмент: збірник наук. праць. Вип. 18. 2015. С. 5-

13.  

Електронна освіта: термінологічний словник / 

за ред. В. С. Бакірова. Харків: Вид-во Харківського 

нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна, 2016. 164 с. – 

Хижняк Л.М.: С. 8-9, 16-17, 41-43, 57-58, 100-102, 

124-125. 

Інше (те, що відповідає 

навчальним дисциплінам, що 

закріплені за викладачем) 

Членкиня Правління Соціологічної Асоціації 

України (з 2007 р. по т/ч). 

Академік Академії наук вищої школи України 

(з 2009 р. по т/ч).   

  

 



 

 

ХИЖНЯК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 

 

Найменування навчальних 

дисциплін ОНП 054 Соціологія, 

які викладає (планує викладати) 

викладач 

Культура довіри в сучасному світі 

 (планує викладати) 

 (дисципліна за вибором циклу професійної 

підготовки) 

Керівництво аспірантами (з 

2016 н.р. по т.ч) (так/ні) 

Так 

Кафедра, за якою закріплена 

дисципліна  

Кафедра прикладної соціології та соціальних 

комунікацій Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна 

Посада викладача (для 

сумісників вказати також 

основне місце роботи) 

Начальник Управління міжнародних відносин 

Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна (основна робота),  

професор кафедри прикладної соціології та 

соціальних комунікацій (за сумісництвом) 

Науковий ступінь Доктор соціологічних наук (2018 р.), кандидат 

соціологічних наук (2010 р.) 

Вчене звання Доцент кафедри прикладної соціології, 2015 р. 

Вища освіта 

Закінчив Харківський національний університет 

імені В. Н. Каразіна (2008 р). Має дипломи бакалавра, 

магістра за спеціальністю "соціологія" та бакалавра, 

спеціаліста за спеціальністю "міжнародна економіка"  

Тема кандидатської дисертації 
"Соціальна толерантність у теоретико-соціологічному 

вимірі", 2010 р. 

Тема докторської дисертації  
"Колективні дії в умовах трансформації соціальних 

практик", 2018 р. 

Відомості про підвищення 

кваліфікації  

Пройшов індивідуальне наукове стажування у 

2016-2017 рр. в Аріельському університеті (Ізраїль).  

Стажувався у Республіці Польща у 

Варшавському університеті (2015 р.). 

 

Досвід роботи (той, що 

відповідає навчальним 

дисциплінам, що закріплені за 

викладачем) 

Учасник Програми Британської Ради та 

Інституту вищої освіти АПН України «Розвиток 

лідерського потенціалу університетів України» (2017-

2018 рр.).  

Учасник програми «Open world» (США, 

2014 р.).  

Стипендіат програми «Соціальні 

трансформації у Прикордонні (Білорусь, Україна, 

Молдова)» (Центр передових досліджень та освіти 

CASE, Европейський гуманітарний університет, 2013-

2014 рр.).  

В якості викладача прочитав англомовні курси 

в університетах КНР (2019 р.).  

Співпрацював з проектом «Справедливе 

правосуддя» (USAID) в якості викладача та 

фасилітатора (2013-2015 рр.).  

Учасник українсько-польського проекту 

«Інноваційний університет та лідерство. Фаза II: 



забезпечення якості та інтернаціоналізація». 2018 р. 

Виконавець наукових проєктів:  

"Студент у сучасному комунікативному 

просторі" (2020-2022 рр., номер державної реєстрації 

0120U101802, без фінансування). 

"Інститут освіти у системі забезпечення 

інформаційної безпеки держави" (2015-2017 рр., 

номер держаної реєстрації 0115U000491).  

"Проблеми впровадження технологій 

електронного навчання в українській вищій школі" 

(2015-2016 рр., номер державної реєстрації 

0115U000503). 

"Розробка методики вимірювання соціальних 

резервів управління персоналом та заходів щодо 

удосконалення соціального розвитку підприємства" 

(2015 р., номер державної реєстрації: 0115U001700).  

«Розробка заходів щодо удосконалення 

соціального розвитку підприємства як фактор 

підвищення ефективності виробництва» (2014 р., 

номер державної реєстрації: 0114U001905).  

"Інституціональні та соціокультурні моделі 

модернізації вищої освіти: світовий і український 

досвід", 2015 р. та ін. 

Публікації (які відповідають 

навчальним дисциплінам, що 

закріплені за викладачем) 

Хижняк О. В. Культура довіри в рекламі та 

PR-технологіях: практикум. Х.: Харківський 

національний університет імені В. Н. Каразіна, 2017. 

96 с. 

Oleksandr Khyzhniak, Kateryna Khyzhniak. 

Communicative blockers for the development of the 

virtual campus of higher education in Ukraine // A Virtual 

Higher Education Campus in a Global World: The Role 

of the Academic Campus in an Era of Technological 

Progress. Nitza Davidovitch (Editor). 2019. 366 р. 

Chapter 10. Oleksandr Khyzhniak, Kateryna Khyzhniak. 

Рр. 143-157.  

Хижняк О. В. Колективна дія в оптиці 

соціології. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна. 2017. 

340 с. 

Хижняк А. В. Лабиринты толерантности: 

монографія. Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2014. 

160 с. 

Хижняк А. В. Индивидуализм, коллективизм и 

толерантность как социокультурные конструкты в 

образовательных практиках // Социокультурные 

барьеры модернизации высшей школы Украины: 

коллективная монография / под ред. В. С. Бакирова. 

Харків: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. С. 213–230. 

Хижняк О. В. Сучасні виклики інформаційно-

комунікаційної демократії: модернізація суспільно-

владних відносин та експансія колективної соціальної 

дії // Інформаційно-комунікаційна демократія: 

монографія / за наук. ред. С. О. Довгого; Ін-т 



телекомунікацій і глобального інформаційного 

простору НАН України. Київ: Вид. СВС Панасенко 

І. М., 2015. С. 289–303. 

Khyzhniak O. Strategic planning of university 

(school) development as an element of educational policy 

(case study experience). Youth in Central and Eastern 

Europe. Sociological Studies. 1(5). 2016. P. 30–50.  

Khyzhniak O., Davidovich N. Communicative 

mechanisms for transforming the mass into the collective 

(in terms of internally displaced persons). European 

political and law discourse. Volume 4, Issue 2 (April 

2017). P. 166–176. 

Khyzhniak O., Mann R. Active Tolerance as a 

Collective Project: Global and Local Dimensions. IOSR 

Journal of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS). 

Volume 22. Issue 4. Ver. 6 (April 2017). P. 13–25. 

Хижняк А. В. Коллективное сопротивление 

коррупционным практикам: коммуникативные 

возможности и ограничения. Социологический 

альманах. Минск, 2017. Вып. 8. С. 416–423. 

Хижняк О. В. Креативний потенціал 

викладачів вищої школи України. Науково-

теоретичний альманах «Грані». 2017. № 11. С. 82–

90.).  

Хижняк О. В. Культурні практики і культурні 

права іноземних студентів в контексті соціальної дії: 

досвід case study. Науково-теоретичний альманах 

«Грані». 2017. № 12. С. 42–48.  

Хижняк А. В. Экспансия сетевых 

коммуникаций и массовая мобилизация в 

Восточноевропейском пограничье: основные тренды. 

Перекрестки. Журнал исследований 

Восточноевропейского пограничья. Вильнюс, 2014. № 

1-2. С. 256–273. 

Хижняк А. Коллективная память и 

коллективные действия в революционном интерьере 

(на примере «постмайданной» Украины). Topos. 

Вильнюс, 2015. № 1. С. 23–38. 

Інше (те, що відповідає 

навчальним дисциплінам, що 

закріплені за викладачем) 

Член Соціологічної Асоціації України.  

Член Європейської Соціологічної Асоціації.  

Має державні нагороди: Почесну грамоту 

Міністерства регіонального розвитку і будівництва 

України за активну участь у формуванні та реалізації 

державної молодіжної політики (2009 р.), Подяку за 

участь у розвитку студентського самоврядування від 

Міністра освіти та науки України (2007 р.). 

переможець конкурсу на здобуття іменної стипендії 

Харківської облдержадміністрації в галузі науки в 

номінації гуманітарних наук – стипендії імені 

В. Н. Каразіна для молодих науковців 

(2016/2017 н.р.). 

 



 

 

Стародубцева Лідія Володимирівна 

 

Найменування навчальних 

дисциплін ОНП 054 Соціологія, 

які викладає (планує викладати) 

викладач 

Медіадослідження 

(планує викладати) 

(дисципліна за вибором циклу професійної підготовки) 

Керівництво аспірантами (з 

2016 н. р. по т. ч) (так/ні) 

Так. 

У період з 2016 по 2020 рр. – науковий керівник трьох 

аспірантів за спеціальністю 22.00.01 – теорія та історія 

соціології, одна з кандидатських дисертацій захищена, 

дві підготовлені до захисту). Взагалі – науковий 

керівник 7-ми здобувачів, які одержали документи про 

присудження наукового ступеня кандидата наук за 

спеціальностями 26.00.01 – теорія та історія культури, 

09.00.05 – історія філософії, 22.00.01 – теорія та історія 

соціології: Жадан В. С., Кулєшов Р. М., Коновалов О. Є., 

Романюк В. С., Старкова Г. В., Родічева І. С., Філіппова 

Т. М. Офіційний опонент на захистах 6-ти 

кандидатських дисертацій 

Кафедра, за якою закріплена 

дисципліна  

Кафедра медіакомунікацій соціологічного факультету 

Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна  

Посада викладача (для 

сумісників вказати також 

основне місце роботи) 

Професор, завідувач кафедри медіакомунікацій 

Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна 

Науковий ступінь Доктор філософських наук, 2004 р.  

Вчене звання Професор кафедри історії та теорії культури, 2006 р. 

Вища освіта 

Харківський інженерно-будівельний інститут (ХІБІ, нині 

ХДТУБА), 1985 р., спеціальність "Архітектура", 

кваліфікація "Архітектор". 

Тема кандидатської дисертації 

Особливості формування міської забудови в архітектурі 

другої половини ХІХ ст. (спеціальність 17.00.01 – теорія 

та історія архітектури, охорона пам‘яток архітектури) 

Тема докторської дисертації  

Пам‘ять і забуття в історії ідей: мнемонічна 

герменевтика культури (спеціальність 09.00.04 – 

філософська антропологія, філософія культури) 



Відомості про підвищення 

кваліфікації  

1. Університет Редбауд (Radboud Universiteit, Наймеген, 

Голландія), програма культурного обміну (стажування, 

план-програма стажування, звіт про стажування). 

2. Центрально-Європейський університет (CEU, 

Будапешт, Угорщина), програма "Social Science and 

Political Change. Promoting Innovative Research in Post-

Socialist Countries" (стажування, план-програма 

стажування, звіт про стажування). 

3. ХНУ імені В. Н. Каразіна, Центр електронного 

навчання, Центр післядипломної освіти; стажування без 

відриву від виробництва, сертифікат № 2401–103 про 

підвищення кваліфікації, тема: "Технології дистанційної 

освіти у вищому навчальному закладі", 29 червня 

2012 р. 

4. ХНУ імені В. Н. Каразіна, стажування без відриву від 

виробництва на кафедрі прикладної соціології та 

соціальних комунікацій з 15 березня по 15 травня 

2018 р. 

5. Університет Кадіса (UCA, Кадіс, Іспанія), програма 

"Erasmus +" (стажування, план-програма стажування, 

звіт про стажування), 18-22 червня 2018 р.   

Інші види освіти  (які 

відповідають навчальним 

дисциплінам, що закріплені за 

викладачем) 

Аспірантура (1990–1993) при кафедрі основ архітектури 

Харківського інженерно-будівельного інституту (нині 

ХДТУБА), докторантура (1999–2002) при кафедрі 

культурології Харківської державної академії культури  

Досвід роботи (той, що 

відповідає навчальним 

дисциплінам, що закріплені за 

викладачем) 

Досвід роботи в медіа: 

1. Радіожурналіст. Журналіст програми "Понад 

бар‘єрами" Празької редакції Радіо "Свобода" (2015–

2020)  

2. Телеведуча авторських програм. Автор і ведуча 

телепрограм "Чайна церемонія" на каналі Р1 (2005–

2006), "Арт-Допит" на каналі "Simon"2014–2015) та 

"Діалоги з Лідією Стародубцевою" на "7 каналі" (2011–

2017) 

3. Фільммейкер: Кінорежисер, продюсер, засновник 

студії "Media Topos Films" (Харків, Україна). Автор 

сценарію та режисер повнометражних документальних 

фільмів "Ампутація" та "Час вичерпано" 

(США/Чехія/Україна); сценарист і продюсер 

короткометражних фільмів "Вино вбиває" і "Дні 

страху"; режисер, відеооператор та редактор монтажу 

короткометражних фільмів "Площа Україна", "Шов", 

"Війна: досвід і свідоцтво", "Холмс і Хармс", "Проза 

поезії», "Черевик", "Фізика крихкого тіла», "Meridian 

Czernowitz" та ін. (у співавторстві з Ігорем 

Померанцевим) 

Публікації (які відповідають 

навчальним дисциплінам, що 

закріплені за викладачем) 

1. Стародубцева Л. В. Паноптикон, "прозрачное 

общество" и новые медиа // Український соціологічний 

журнал. 2017,  № 1–2. С. 35–42. 

2. Стародубцева Л. В. Медиум: Утрата дистанции // 

Media Studies : Междисциплинарные исследования 

медиа / Центр медиа-коммуникаций и визуальных 



исследований. Харьков : Индустрия, 2016. С. 7–13. 

3. Стародубцева Л. В. Язык и медиа: военно-

лингвистический поворот / Л. В. Стародубцева // 

Культура диалога. Разрешение конфликтов. Примирение 

/ под ред. И. Соломадина. Киев : Дух и литера, 2016. С. 

107–113. 

4. На варті спогадів: Лідія Стародубцева про зв‘язок 

пам‘яті й майбутнього та ризики цифрових двійників // 

Prostranstvo.media. 2020. URL : 

https://www.prostranstvo.media/na-varti-spogadiv-lidija-

starodubceva-pro-zv-jazok-pam-jati-j-majbutnogo-ta-riziki-

cifrovih-dvijnikiv/?fbclid=IwAR2X9NN-Rabk6skj_0w-

VvvyCBj5YLuhbXwEY7IxZ0r57BFsExWoPGoT8Eo 

 

Інше (те, що відповідає 

навчальним дисциплінам, що 

закріплені за викладачем) 

Стародубцева Л.В. – керівник наукової школи "Нові 

медіа та комунікативні стратегії інформаційного 

суспільства", що функціонує на соціологічному 

факультеті Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна. 

Участь в роботі академічних спільнот 
– Член експертної ради Вищої атестаційної комісії 

Міністерства освіти та науки України з питань 

проведення експертизи дисертацій за 

спеціальностями "Культурологія", "Теорія та 

історія культури" та "Мистецтвознавство" (2009–

2011, 2012–2014, 2016–2017, 2018–2020) 

– Член Вищої акредитаційної комісії Міністерства 

освіти та науки України, проводила експертизу з 

акредитації спеціальностей "Журналістика, ОПП 

"Медіакомунікації" (Харківський національний 

економічний університет імені Семена Кузнеця, 

2018) та "Аудіовізуальне мистецтво та 

виробництво" (Київський національний 

університет театру, кіно і телебачення імені 

І. К. Карпенка-Карого, 2019)  

 

– Член журі Малої академії наук (секція 

"Мистецтвознавство"). Керівник студента, який 

зайняв призове місце II–III етапу Всеукраїнських 

конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт 

учнів – членів Малої академії наук 

(Толстокора О.).  

– Член Соціологічної асоціації України (з 2009) 

– Член Вченої ради соціологічного факультету 

ХНУ імені В. Н. Каразіна (з 2009) 

– Член спеціалізованих вчених рад Д 64.051.06 

(2013–2016) і Д 64.051.15 (2014–2020) ХНУ імені 

В. Н. Каразіна із захисту кандидатських і 

докторських дисертацій 

Участь в роботі творчих спілок 
– Член Європейської медійної спілки (з 2019) 

Член Національної спілки журналістів України 



(з 2016) 

– Член Національної спілки художників України в 

секції мистецтвознавства (з 2000) 

Редагування і видавнича робота 
– Член редколегії наукового журналу "Вісник ХНУ 

імені В. Н. Каразіна", серія "Теорія культури і 

філософія науки" 

– Член редакційної колегії іноземного наукового 

видання "Вторая навигация" (Мюнхен, 

Німеччина) 

– Головний редактор серії культурологічних видань 

("Ex nihilo", "Символ", "Бриколаж", "Полілог") 

– Співзасновник і член редакційної колегії видань 

"El Topos: Як можлива філософія кіно?" (2009), 

"Який модерн?" (2010), "Media Studies: 

Міждисциплінарні дослідження медіа" (2016) 

(у співавторстві з Дмитрієм Петренком) 

Участь у медіакомунікативних проєктах 

Організатор і модератор низки комунікативних проєктів, 

спрямованих на міждисциплінарну інтеграцію 

("Полілог", "UnVacuum", "El Topos") 

Співорганізатор та координатор Міжнародного 

баркемпу "Каразінський медіасимпозіум" і більш ніж 

200 майстер-класів, тренінгів, воркшопів, дискусій, 

круглих столів, медіаколоквіумів, онлайн-семінарів та 

ін. 

Міжнародне співробітництво, робота за грантами 
– Працювала за науково-дослідним проєктом у 

галузі досліджень пам‘яті, реалізованим за 

підтримки Американської ради навчальних 

товариств (ACLS)  

Працювала за науково-дослідним проєктом у 

галузі теорії та історії архітектури, реалізованим 

за підтримки Міжнародного фонду 

"Відродження" (IRF)  

Працювала за науково-дослідним проєктом у 

галузі медіаосвіти за підтримки Фонду розвитку 

ЗМІ Посольства США в Україні (MDF, 2013)  

Співорганізатор та викладач літньої медіашколи 

"Нові медіа – Нова освіта" за підтримки 

Німецької служби академічних обмінів (DAAD, 

2016) 

Звання і нагороди 
– Має звання "Почесний доктор НДІТІАМ" 

(Науково-дослідний інститут теорії та історії 

архітектури та містобудування, Київ), 

присуджене у 2000 році 

Переможець Міжнародного конкурсу есе 

"Релігія, філософія та наука – єдність заради 

культури" за роботи "Вежа науки, або Занепала 

премудрість" та "Погляд Лінкея" 

Дипломант Обласного конкурсу "Вища школа 



Харківщини – кращі імена" в номінації 

"Науковець" та переможець цього конкурсу в 

номінації "Педагогічна династія" 

Нагороджена стипендією Харківської обласної 

державної адміністрації ("Видатний науковець")  

– Отримала нагороду ІІ ступеня і диплом 

Регіональної виставки-ярмарку наукових ідей 

"Наука Харківщини" за роботу "Лики пам‘яті: 

культура доби ‗пост‘" 

 


