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Робоча адреса : Харківський національний  

університет імені В. Н. Каразіна,  

площа Свободи, 4, м. Харків, Україна, 61077 

Статусна позиція: 

Докторка соціологічних наук, професорка, завідувачка кафедри соціології Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна 

Освіта  

1994 – 1997 – навчалась в докторантурі Харківського державного університету  

імені О. М. Горького.  

1981 - 1984 – аспірантка кафедри соціології Харківського державного університету  

імені О. М. Горького 

1966 – 1971 – студентка філологічного факультету Харківського державного університету  

імені О. М. Горького 

Наукові інтереси: соціологія молоді, соціологічна пропедевтика, аксіологія, соціологія освіти.  

Розроблені навчальні курси: «Вступ до соціології», «Соціологія молоді», «Основи соціології», 

«Аксіологічні виміри сучасного суспільства», «Теоретико-методологічні засади дисертаційного 

дослідження».  

Професійна діяльність: 

2001 – по теперішній час – завідувачка кафедри соціології Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна 

1993 – 2000 – доцентка кафедри соціології Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна 

1989 – 1992 – старша викладачка кафедри соціології Харківського державного університету 

імені О. М. Горького 

1984 – 1989 – старша наукова співробітниця кафедри соціології Харківського державного 

університету імені О. М. Горького 

Інший професійний досвід: 

 заступниця головного редактора Вісника Харківського національного університету імені  

В. Н. Каразіна «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, 

методи» та «Українського соціологічного журналу» 

 членкиня редколегії семи наукових видань з соціології, в тому числі одного фахового та 

двох нефахових українських 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 та  

 2001 – по теперішній час – членкиня Вченої ради соціологічного факультету 

 за керівництва Л. Сокурянської захищено 15 кандидатських та 4 докторських дисертації; 

готується до захисту 2 кандидатських та 2 докторських дисертації. 

 

 



Основний досвід роботи з українськими та міжнародними проектами: 

 1995 – 2019 – керівник близько 20 регіональних, загальнонаціональних та міжнародних 

фундаментальних та прикладних наукових досліджень з проблем молоді та підлітків, 

трансформації українського суспільства, громадянської ідентичності молоді,  

 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 «Пітримка реформи 

охорони здоров’я»  

 2019 – керівник загальнонаціонального дослідження «Місія сучасних університетів», 

здійсненого на замовлення Світового банку 

 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 САУ 

 1998 – участь в Міжнародній наукової конференції «Жінка в університеті» (Сідней, 

Австралія) 

 2012 – участь в Міжнародній науково-практичній конференції «Знання та інституціоналізація 

безвідповідальності», Люблінський Католицький університет (м. Люблін, Польща); 

 2014 – участь в ХI Міжнародній науково-практичній конференції «Чи втрачене покоління? 

Молодь і її проблеми на початку XXI століття» (м. Перемишль Польща)  

 2014 – участь в Міжнародній науковій конференції «Трансграничність (прикордоння) з 

соціологічної точки зору. Прикордоння і центри сучасної Європи», Інститут соціології 

Зеленогурського університету (м. Зелена Гура, Польща) 

 2015 – участь в Міжнародній науковій конференції «На пограниччях культур і народів: 

культура, мистецтво, освіта», Державна Вища професійна школа імені Яна Гродка, 

(м. Сянок, Польща) 

 2019 – участь у XVII Польському соціологічному конгресі (м. Вроцлав, Польща) 

 2010 – 2019 – проведення 12 майстер-класів в рамках програми САУ «Школа молодого 

соціолога» (2010-2019 рр., Луцьк, Дрогобич, Запоріжжя, Умань, Черкаси, Чернівці, Івано-

Франківськ, Ужгород, Тернопіль, Чернігів та інших містах) 

 


