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Поточна позиція 

Доктор соціологічних наук (з 2019 р.), доцент кафедри соціології Харківського національного 

університету імені В.Н.Каразіна; доцент кафедри політичної соціології Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна. 

  

Освіта 

4 червня 2019 року захистив докторську дисертацію на тему «Фабрикація порядку. Знання в 

конституюванні соціального» за спеціальністю 22.00.01 – історія та теорія соціології (опоненти – 

д.ф.н., проф. А.О. Ручка (пров. н.с. ІС НАНУ); д.с.н., проф. В.І. Судаков (зав.каф. історії та теорії 

соціології КНУ імені Т.Г. Шевченка); д.с.н., проф. Н.Й. Черниш (проф. кафедри соціології ЛНУ 

імені Івана Франка); д.с.н., проф. В.І. Бурега (зав.каф.соціології та політології НТУ «ХПІ»). 

28 серпня 2017 року монографія «Фабрикація порядку. Знання в конституюванні соціального» була 

рекомендована до друку Вченою радою Харківського національного університету імені В.Н. 

Каразіна; 31 серпня 2017 року завершив навчання у докторантурі кафедри соціології. 

з 1 вересня 2014 року – докторант кафедри соціології за спеціальністю 22.00.01 – теорія та історія 

соціології; розроблювана тема – «Знання в конституюванні соціального: модуси та процеси» 

14 жовтня 2009 р. – захист кандидатської дисертації за спеціальністю 22.00.01 – теорія та історія 

соціології на тему «Особливості культурного капіталу сучасного українського студентства» 

(наук. керівник – проф. Л.Г. Сокурянська); 

2006 р. – закінчив кафедру соціології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

(магістр соціології); 

2005 р. – закінчив Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (бакалавр соціології); 

  

Наукові інтереси: соціологія знання, історія соціології, загальносоціологічна теорія, соціальні 

нерівності, культурний капітал, критична теорія, новітні соціологічні теорії. 

  

Розроблені навчальні курси: «Соціологія ХХІ століття», «Новітні соціологічні теорії», 

«Європейська соціологія ХХ-ХХІ століття», «Експертиза текстів медіа», «Ненадійність у 

глобальному світі», «Конструктивістський структуралізм Пьєра Бурдьє», «Основи капітального 

аналізу», «Аналітика соціальних процесів», «Соціологія Азії, Африки та Латинської Америки», 

«Соціологія глобалізації». 

  

Професійна діяльність: 

2018 – теперішній час – доцент кафедри політичної соціології соціологічного факультету 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (за сумісництвом); 

2017 – теперішній час – доцент кафедри соціології соціологічного факультету Харківського 

національного університету імені В.Н.Каразіна. 

2014 – 2017 – докторант кафедри соціології соціологічного факультету Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна; 

2012 – 2014 – доцент кафедри соціології соціологічного факультету Харківського національного 

університету імені В.Н.Каразіна. 

2011 – 2013 – доцент кафедри українознавства та політології Української інженерно-педагогічної 

академії (м. Харків) (за сумісництвом); 

2007 - 2013 – старший викладач кафедри соціології Харківського національного університету імені 

В.Н.Каразіна 

2005-2006 – лаборант, старший лаборант кафедри політичної соціології Харківського 
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національного університету імені В.Н.Каразіна. 

  

Інший професійний досвід у науково-дослідних проєктах: 

 Школи молодого соціолога при Соціологічній асоціації України (з 2010 року – постійний 

лектор);

 Серія досліджень студентства та вищої школи кафедри соціології, Харківський національний 

університет імені В. Н. Каразіна (2001-2009);

 Член редакційних колегій та запрошений експерт колегій наукових журналів України («Український 

соціологічний журнал», «Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна», «Український соціум» (м. Київ)) ; 

 Наукове керівництво фахівців вищої кваліфікації (захищені канд. дис.) – 1 (аспірант Дмитро 

Миколайович Бойко; дисертація – «Речі в інструментарії символічного насильства в постсучасному 

суспільстві»; захищена 4 червня 2019 року);

 Член спеціалізованої вченої ради з захисту дисертації доктора (кандидата) політичних наук у 

Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна за спеціальностями 23.00.01 – теорія та 

історія політичної науки та 23.00.02 – політичні інститути та процеси;

 EUROBORDERS (2013-2015 рр., WP 3 The Reconfiguration of Post Soviet Borders and Conceptual 

Change;

 вересень – грудень 2017 рр., «Традиційні, модерні та постмодерні цінності в українському мегаполісі 

(приклад Харкова)», науковий керівник д.с.н. О. Мусієздов; робота здійснена за державним 

замовленням;

 «Постмілітарний транзит ідентичності ветеранів АТО/ООС як складова їхньої соціальної адаптації до 

цивільного середовища»; 2020-2022; Ґнаук.керівник – д.с.н., проф. Л.Г. Сокурянська;

 «Місія сучасних університетів», березень-травень 2019 року; наук.керівник – д.с.н., проф. Л.Г. 

Сокурянська;

 «Реформа медичної освіти у сприйнятті учасників освітнього процесу», травень-липень 2019 року; 

наук.керівник – д.с.н., проф. Л.Г. Сокурянська;

 «Ризики корупційних практик у закладах вищої медичної освіти в українських умовах», липень-

серпень 2019 року; наук.керівник – д.с.н., проф. Л.Г. Сокурянська;

 член секції «Актуальні проблеми педагогіки, психології та соціології…» Наукової ради МОН з 

наукової та науково-технічної експертизи проектів молодих вчених;

 підготовка переможців республіканських олімпіад з соціології різних років (Б. Дикань, В. Тягло, 

Д. Бойко, Д. Лісовенко, К. Черняк) (2014-2020, м. Київ, м. Харків);

  

Основний досвід участі у міжнародних проєктах та семінарах: 

 Школа молодого автора (1-9 травня 2008 року, м. Пушкін, РФ); 

 Науковий фестиваль «М.О.З.Г. – Молодь. Освіта. Знання. Город» (листопад 2013 р.; м. Санкт-

Петербург, РФ); 

 «Діалог та відмінності», разом з George Mason University, травень-грудень 2019 року 
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 Нагороди: 

1. Медаль від Міжнародної академії рейтингових технологій та соціології «Золота фортуна» 

(2014, Київ, Україна) 

2. Двічі переможець конкурсу «Кращий молодий соціолог року» імені Н.В. Паніної (2014, 2018, 

ІС НАНУ, м. Київ, Україна) 

3. Двічі стипендіат Харківської обласної державної адміністрації стипендії імені В.Н. Каразіна 

для найобдарованіших молодих вчених (гуманітарні науки; 2010 р; 2020 р.); 

4. Премія імені В.Н. Каразіна (ІІІ ступеню) за 2019 рік 

 

 Володіння мовами: українська (вільно), російська (вільно), англійська, німецька (Elementary A (1)). 


