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РЕЗЮМЕ 

Хижняк Олександр Володимирович 
 

 

 

Електронна пошта: o.khyzhniak@karazin.ua  

Skype: khyzhniak.oleksandr 

Україна, м.Харків. 61022, майдан Свободи, 6, к. 400 

Профіль в Google Scholar: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=WAjMEBQAAAAJ&hl=uk   
Освіта:  

 соціологічна (доктор соціологічних наук, кандидат соціологічних наук; магістр, бакалавр 

за спеціальністю "соціологія"),  

 економічна (спеціаліст, бакалавр за спеціальністю "міжнародна економіка").  

Тема докторської дисертації: «Колективні дії в умовах трансформації соціальних практик» 

(2018). Науковий керівник: академік НАН України, професор, доктор соціологічних наук, Віль 

Савбанович Бакіров. 

Тема кандидатської дисертації: «Соціальна толерантність в теоретико-соціологічному вимірі» 

(2010). Науковий керівник: академік НАН України, професор, доктор соціологічних наук, Віль 

Савбанович Бакіров. 

 

Зайнятість: 

2018 р. – теперішній час – професор кафедри прикладної соціології та соціальних комунікацій 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, соціологічний 

факультет; 

2018 р. – теперішній час – начальник Управління міжнародних відносин Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна; 

2016–2018 рр. – докторант кафедри прикладної соціології та соціальних комунікацій 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, соціологічний 

факультет; 

2013–2017 рр. – експерт зі стратегічного планування діяльності у сфері права та юстиції в 

рамках співпраці з проектом USAID «Справедливе правосуддя» («Нове правосуддя»). 

2010–2016 рр. – доцент кафедри прикладної соціології та соціальних комунікацій Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна, соціологічний факультет; 

2008–2010 рр. – аспірант кафедри прикладної соціології та соціальних комунікацій 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 

Членство у професійних об’єднаннях та громадських організаціях:  

 член Соціологічної асоціації України (САУ); 

 член Європейської соціологічної асоціації (ESA); 

 член ГО «Інноваційний університет». 

 

Професійний досвід та поле наукових інтересів. Практичний досвід в організації та 

проведенні соціологічних досліджень з питань соціально-економічного, політичного та 

правового поступу сучасного українського суспільства. Напрямки наукової діяльності: теорія, 

історія та методи соціології; соціальні комунікації, соціологія міжнародних відносини, міграції, 

колективні дії, спічрайтинг, PR-технології. Підготовка аналітичних матеріалів для органів 

державної влади та місцевого самоврядування в питаннях аналізу соціальної, політичної, 

юридичної, соціологічної, економічної та маркетингової інформації. Як практикуючий соціолог 

маю досвід роботи в декількох науково-дослідних організаціях.  

 

Міжнародні програми та курси з освітньої тематики: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=WAjMEBQAAAAJ&hl=uk
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- 2018-2019 – керівник спільного шведсько-молдавсько-українського проекту «High 

Five» з інтернаціоналізації вищої освіти, що фінансується Шведським інститутом. 

- Співпрацював з проектом "Справедливе правосуддя" (USAID) в якості викладача та 

фасилітатора (2013-2015 рр.). 

- Стипендіат міжнародної програми "Соціальні трансформації у Прикордонні 

(Білорусь, Україна, Молдова)" (Центр передових досліджень та освіти CASE, 

Европейський гуманітарний університет, Литва). 2013–2014 рр.  

- «Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України» (Британська 

Рада). 2017-2018 рр. 

- Project ”Making Good” from “Creative Spark” (Британська Рада) 2019-2020 рр. 

- Випускник програми «Інноваційний університет та лідерство. Фаза 2: якість та 

інтернаціоналізація» (Варшавський університет, Республіка Польща) у 2015-2016 рр. 

- Програма «Відкритий світ-2014» (19-30 березня 2014 р., США) у напрямку 

«Верховенство права». 

- Випускник Школи молодого соціолога «Глобальні контексти української соціології: 

вивчати та навчати» (організатор Соціологічна асоціація України, червень 2014 р.). 

- Учасник семінару в навчальній програмі Інституту міждисциплінарних досліджень 

Варшавського університету за підтримки FUNDACJA «INSTYTUT ARTES 

LIBERALES» (Республіка Польща) у 2009 р. Брав участь у конференції «Україна – 

Польща – Європа: на шляху до інтеграції освітніх систем», (листопад – грудень 

2009 р., Варшавський університет, м. Варшава, Польща; сертифікат 

№3467/XII/2009). 

- учасник і співмодератор секційної дискусії Літньої школи і член делегації з України 

до Німеччини у Friedrich-Alexander-Universität Ерланген-Нюрнберг, в рамках проекту 

TEMPUS: «Розвиток студентського самоврядування: від пострадянської до 

європейської моделі (STUGOV)» у 2006 та 2007 рр. (номер проекту: Програма 

Tempus SM_SCM-T0337A06-2006). 

Участь у науково-дослідних проєктах з освітньої тематики:  

- "Студент у сучасному комунікативному просторі", фундаментальна тема, без 

фінансування (2020-2022 рр., науковий керівник: акад. В. С. Бакіров, номер 

державної реєстрації: 0120U101802). 

- "Інституціональні та соціокультурні моделі модернізації вищої освіти: світовий і 

український досвід" (2012-2014 рр., керівник теми: академік НАН України 

В. С. Бакіров, номер державної реєстрації: 0112U002150). 

- "Проблеми впровадження технологій електронного навчання в українській вищій 

школі" (2015-2016 рр., номер державної реєстрації 0115U000503, науковий керівник 

теми: академік НАН України В. С. Бакіров). 

- "Інститут освіти у системі забезпечення інформаційної безпеки держави" (2015-

2017 рр., номер держаної реєстрації 0115U000491, науковий керівник теми: академік 

НАН України В. С. Бакіров). 

 

Нагороди: 

2010 р. – Лауреат міжнародного конкурсу науково-дослідних проектів «Громадянське 

суспільство і толерантний світ», організованого Центром соціальних технологій (Росія, 

Москва) у співпраці з Міжнародною лігою «Добрососедство».  

2009 р. – Почесна грамота Міністерства регіонального розвитку та будівництва за активну 

участь у формуванні та реалізації державної молодіжної політики. 

2007 р. – Подяка за участь у розвитку студентського самоврядування від Міністра освіти і 

науки України. 

2007 р. – Переможець міського конкурсу «Молода людина року – студент університету» (1-е 

місце, Харків). 

2006 р. – Переможець міського конкурсу «Обдарованість» (Харків). 
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Публікації та конференції: 

Брав участь у конференціях в Україні, Швейцарії, Італії, Польщі, Чехії, Ізраїлі, Російській 

Федерації, Сербії, Білорусі, Турції. 

Автор більше 100 наукових публікацій з питань досліджень соціальних проблем сучасного 

суспільства. 

Основні публікації 

Монографії. Розділи колективних монографій 

Хижняк О. В. Колективна дія в оптиці соціології : монографія. Харків : ХНУ імені 

В. Н. Каразіна, 2017. 340 с.  

Хижняк А. В. Лабиринты толерантности: монография / А. В. Хижняк. – Х. : ХНУ имени 

В. Н. Каразина. 2014. 160 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. Рр. 143-157 - Chapter 10. Oleksandr Khyzhniak, Kateryna Khyzhniak 

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.  

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. Харьков: ХНУ имени 

В. Н. Каразина, 2015. С. 213–230. 

Хижняк О. В. Соціальні технології формування толерантності студентської молоді в 

сучасному університеті // Українське студентство у пошуках ідентичності: монографія / за ред. 

В. Л. Арбєніної, Л. Г. Сокурянської.  Х.: Вид-во ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012.  С. 402-432. 

Статті 

Хижняк О. В. Ідея довіри та її мобілізаційний ефект в міжнародних відносинах: 

соціологічна інтерпретація. Габітус. 2020. № 12. С. 17-21.  

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., Khyzhniak K. Traps for internal migration and collective actions of overcoming 

them (in terms of the military conflict in the east of Ukraine, 2014−2017). European political and law 

discourse. Volume 4. Issue 6. 2017. P. 121–127.  

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.  

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.  

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. Режим доступу: 

http://www.youthjournal.eu/Youth%20Yournal%205(1)-2016.pdf. 

Хижняк А. Коллективная память и коллективные действия в революционном интерьере 

(на примере «постмайданной» Украины). Topos. Вильнюс, 2015. № 1. С. 23–38.  

http://www.youthjournal.eu/Youth%20Yournal%205(1)-2016.pdf
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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. В. Коллективная идентичность, солидарность и доверие как конструкты 

массовой мобилизации в Восточноевропейском пограничье. Український соціологічний журнал. 

2014. № 1–2. С. 48–58. 

Хижняк А. В. Коллективные действия, созидающие территориальную идентичность. 

Вісник Одеського національного університету. Том 18. Вип. 2 (18). Соціологія і політичні 

науки. Одеса, 2013. С. 73–80. 

Маляренко В., Лукашев А., Голиков О., Хижняк О. Образ ідеального політичного лідера 

у сприйнятті харківського виборця (за результатами фокус-групових інтерв’ю). Український 

соціум. 2009. №2 (29). С. 132–140.  

Навчальні видання 

 Хижняк О. В. Культура довіри в рекламі та PR-технологіях: практикум. Харків: 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2017. 96 с. 

 Зінюк А. В., Хижняк О. В. Соціологія: методичні рекомендації для студентів, що 

навчаються за освітніми програмами комунікативного профілю. Харків: ХНУ імені 

В.Н.Каразіна, 2018. 68 с.  

 Хижняк О. В. Сайт університету. Інституційний депозитарій. Рейтинг викладача. 

Рейтинг студента. Рейтинг університету. Індивідуальне і колективне в освітніх практиках 

// Електронна освіта: термінологічний словник / за ред. В. С. Бакірова. Харків: Вид-во 

Харківського нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна, 2016. 164 с. / С. 63–64, 69, 126-131.  

 Хижняк О. В. Загальна соціологічна теорія: метод. рек. для студентів факультету 

«Соціальний менеджмент», які навчаються за напрямом підготов. 6.030101-Соціологія / Нар. 

укр. акад. Харків: Вид-во НУА, 2015. 92 с. 

 Хижняк О. В. Якість емпіричного дослідження: метод. рек. для студентів, які 

навчаються за спец. 7.03010101, 8.03010101-Соціологія (кредит.-модул. система) 

/ Нар. укр. акад. Харків: Вид-во НУА, 2014. 52 с.  

 

Інші навички 

Мови: українська (рідна), англійська (вільно), російська (вільно), німецька та іврит (зі 

словником).  

Закінчив річні курси іноземних мов у Лінгвістичному центрі ХНУ імені В.Н.Каразіна у 2013-

2014 рр. та здав випускний екзамен на рівень Upper-Intermediate (сертифікат № 2014-83). 

 

Хобі та захоплення:  

теніс, класична музика, шахи, туризм, антична історія. 

 


