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Програма партнерських кафедр Мережі Програми академічних стипендій (AFP) Центрально-
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університет (м. Будапешт, Угорщина) на дослідницький візит у Міжнародний 
культурний центр м. Кракова, Польща (квітень, 2007). Тема: «Міждисциплінарність у 
дослідженні соціокультурних трансформацій міста».    

Грант на участь у Програмі гостинності коледжів Кембриджу, Еменьюел коледж 
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фасилітації діалогу “Діалог та розрізнення”,  Університет Мейсона (США), 
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

2019 – “Дискурс квір-жінок в українських ЗМІ” (ГО Київпрайд)  
2018-2019 – “Гендер, конфлікт, вибори” (Східно-європейської мережі GPPAC (Глобальне 

партнерство з запобігання збройним конфліктам) 
2017 – «Разом парк: проект з ревіталізації парку Машинобудівників» (ГО "Міські реформи", 

м. Харків) 
2016 – «Реформа віщої освіти України в оцінках учасників навчального 

процесу» (Соціологічна Асоціація України) 
2016 – «Соцiальнi аспекти переходу зi школи в унiверситет учнiв сiльських шкiл 

України» (Кембриджський університет, факультет освіти (Великобританія), УАДО, 
Луганський національний університет ім. Т.Шевченка) 

2015 – Sociological fieldwork «"Homo militants": in-depth qualitative semi-structured interviews 
with pro-Russian rebels, Ukrainian military officers and experts» (Funded by British 
Embassy and Ukrainian Peacekeeping school) 

2010-2011 – «Духовний світ сучасного українського студентства: національні джерела та 
глобальні орієнтири» (ХНУ ім. В.Н. Каразіна) 

2005-2007 – «Вища освіта як фактор соціоструктурних змін: порівняльний аналіз 
посткомуністичних суспільств» (ХНУ ім. В.Н. Каразіна) 

2007-2009 – Громадянська ідентичність та консолідація Українського суспільства (ХНУ ім. 
В.Н. Каразіна) 

2005-2007 – «Вища освіта як фактор соціоструктурних змін: порівняльний аналіз 
посткомуністичних суспільств» (ХНУ ім. В.Н. Каразіна) 

2005-2006 – Безперервність та зміни в трансформації соціальної структури (ХНУ ім. В.Н. 
Каразіна) 

2002-2005 – Соціальні класи та соціальні структури в українському суспільстві в умовах 
соціальних трансформацій (ХНУ ім. В.Н. Каразіна) 

2005 – Динаміка соціальних мереж, що провокують тероризм (ХНУ ім. В.Н. Каразіна) 

ІНІЦІЙОВАНІ КРУГЛІ СТОЛИ, СЕМІНАРИ 
• «Дискурс-аналіз у соціологічних дослідженнях» – круглий стіл в рамках ІІІ Конгресу 
Соціологічної асоціації України "Нові нерівності – нові конфлікти : шляхи подолання", 12–
13 жовтня 2017 р.   



Юлія Сорока CURRICULUM VITAE     

• «Якісні методи в дослідженнях нових соціальних нерівностей» – секційне засідання в 
рамках ІІІ Конгресу Соціологічної асоціації України "Нові нерівності – нові конфлікти : 
шляхи подолання", 12–13 жовтня 2017 р. 

• «Людина та символ: соціологія про владу інформації» – відкрита лекція на історичному 
факультеті Маріупольського державного університету (за програмою лекцій випускників 
начесть 25-річчя Програми імені Фулбрайта в Україні), 10 листопада 2017 р. 

• «Культурні механізми влади: теоретичні засади концепії та досвід застосування в 
емпіричних дослідженнях» - семінар Віддулу соціальнї антропології Інституту 
народознавства НАН України, м. Львів, 24 листопада 2016 р.   

• «Соціальна відповідальність соціології: актуальні виклики» – круглий стіл в рамках ХІХ 
Міжнародної наукової конференції «Харківські соціологічні читання», 5 листопада 2015 р. 

• «Процеси в символічному просторі українського суспільства (за матеріалами блогосфери 
2013-14 рр.)» – доповідь на семінарі Центру незалежних соціологічних досліджень 
(м. Санкт-Петербург, РФ), 6 березня 2015 р. 

• «Культурні механізми влади як концепт для аналізу поточних поділів та ворожості в 
українському суспільстві» – доповідь на відкритому теоретичному семінарі кафедри 
соціології, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 16 вересня 2014 р. 

• «Смисли навчання/вивчення соціології» – круглий стіл, ІІ Конгрес Соціологічної асоціації 
України, 18 жовтня 2013 р., м. Харків. 

• «Що означає провінція?» – доповідь на круглому столі «Опозіція центр/периферія в 
українському мистецькому житті», Фестиваль Non Stop Media, 28 квітня 2012 р., 
Єрміловцентр, м. Харків.  

• «Соціокультурний аналіз та конструктивістська парадигма» – круглий стіл, ХVІІ 
міжнародна наукова конференція «Харківські соціологічні читання», 15 листопала 2012 р., 
м. Харків. 

• «Поліголосність соціокультурного аналізу» – круглий стіл, ХVІ міжнародна наукова 
конференція «Харківські соціологічні читання», 3 листопада 2011 р., м. Харків. 

• «Міждисциплінарні дослідження в соціо-гуманітарний науках. Дослідницький потенціал 
соціокультурного підходу» – круглий стіл, ХІV міжнародна наукова конференція 
«Харківські соціологічні читання», 7 листопада 2008 р., м. Харків. 

• «Символ та час: соціокультурний процес репрезентації минулого в сучасній Україні» – 
круглий стіл, ХІІІ міжнародна наукова конференція «Харківські соціологічні читання», 9 
листопада 2007 р., м. Харків. 

• «Створювати та осягати смисли» – круглий стіл, ХІІ міжнародна наукова конференція 
«Харківські соціологічні читання», 24 листопада 2006 р., м. Харків. 

• «Український соціокультурний простір: реальні та актуальні виміри» – круглий стіл, ХІ 
міжнародна наукова конференція «Харківські соціологічні читання», 12 листопада 2005 р., 
м. Харків. 
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