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ВАК УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ... 

У 2011 році за хис ти ли дис ер тації на при своєння
на уко во го сту пе ня док то ра соціологічних наук: 

Ка лагін Юрій Аркадійо вич. “Соціаль но-про фесійний по тенціал військо вос луж бов -
ця: ста нов лен ня та роз ви ток в умо вах пе ре хо ду на кон трак тний при нцип ком -
плек ту ван ня зброй них сил Украї ни”. Харківський національ ний універ си тет
ім. В.Ка разіна.

Отреш ко На талія Бо рисівна. “Тран сфор мація епісте мо логічних за сад су час ної со -
ціології”. Інсти тут соціології НАН Украї ни.

Резнік Олек сандр Станісла во вич. “Гро ма дянські прак ти ки в пе рехідно му су спіль -
ст ві: чин ни ки, суб’єкти, спо со би реалізації”. Інсти тут соціології НАН Украї ни.

У 2011 році за хис ти ли дис ер тації на при своєння
на уко во го сту пе ня кан ди да та соціологічних наук: 

Білець ка Те тя на Вікторівна. “Соціаль но-політич ний конфлікт в укр аїнсько му су -
спільстві періоду транс фор мації: фак то ри ви ник нен ня і особ ли вості про я ву”.
Інсти тут соціології НАН Украї ни.

Боб ро На талія Ва леріївна. “Соціаль ний капітал як фак тор про фесійної соціалізації
пра во о хо рон ця”. Харківський національ ний універ си тет ім. В.Ка разіна.

Во лодь ко Вікторія Во ло ди мирівна. “Вплив тру до вої міґрації на сімейні ролі су час -
них укр аїнських жінок (з досвідом ро бо ти в Польщі та Греції)”. Київський
національ ний універ си тет імені Та ра са Шев чен ка.

Во ро бець Андрій Юрійо вич. “Соціаль на адап тація осіб з ро зу мо вою відсталістю”.
За порізький кла сич ний при ват ний універ си тет.

Го ро дець ка Оле на Ге оргіївна. “Мо ти вація елек то раль ної по ведінки в умо вах різних
ви бор чих сис тем в су часній Україні”. За порізький кла сич ний при ват ний унi -
вер си тет.

Гуд зен ко Оле ся Зе новіївна. “Життєвий успіх як соціокуль тур ний фе но мен”. Хар -
ківський національ ний універ си тет ім. В.Ка разіна.

Дембіцький Сергій Сергійо вич. “Те о ре тич на валідиз ація в соціологічно му до слi -
дженні: ме то до логія та ме то ди”. Інсти тут соціології НАН Украї ни.

Диш ле вий Ілля Олек сан дро вич. “Сво бо да як фор ма про я ву соціаль но го”. Хар -
ківський національ ний універ си тет ім. В.Ка разіна.
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Іщен ко Во ло ди мир Олек сан дро вич. “Нові ліві як суспільний рух у суспільстві, що
транс фор мується: на при кладі Украї ни”. Київський національ ний універ си тет
імені Та ра са Шев чен ка.

Кар пен ко Ган на В’я чес лавівна. “Ва ле о логічна куль ту ра мо лоді та її по тенціал”. За -
порізький кла сич ний при ват ний універ си тет.

Ко даць ка На та ля Олек сандрівна. “Девіації соціаль них прак тик ма те ри нства в су -
часній Україні”. За порізький кла сич ний при ват ний універ си тет.

Ко за чен ко Ольга Олек сандрівна. “Особ ли вості стилів жит тя су час ної укр аїнської
ба га то по колінної сім’ї”. Харківський національ ний універ си тет ім. В.Ка разіна.

Крав цов Сергій Олек сан дро вич. “Соціаль на адап тація ви пус кників про фесійно-
 технічних на вчаль них за кладів до рин ку праці”. Інсти тут соціології НАН
Украї ни.

Лю би ва Те тя на Ярос лавівна. “Мо делі лінійних струк тур них рівнянь як засіб ве -
рифікації соціологічних теорій се ред ньо го рівня”. Інсти тут соціології НАН
Украї ни.

Му ра дян Оле на Сергіївна. “Індивідуалізм та ко муніта ризм як ціннісні за са ди спо со -
бу жит тя”. Харківський національ ний універ си тет ім. В.Ка разіна.

Нень ко Олек сан дра Євгенівна. “Соціологічна кон цеп ту алізація гу мо рис тич но го
дис кур су як про я ву політич ної свідо мості”. Київський національ ний універ си -
тет імені Та ра са Шев чен ка.

Нікітіна Те тя на Євгенівна. “Пе ревірка валідності кла со вих схем в соціології (на
при кладі кла со вої схе ми Дж.Гол дтор па)”. Київський національ ний універ си тет
імені Та ра са Шев чен ка.

Обу хо ва На та ля Олексіївна. “Куль турні індустрії в кон тексті соціокуль тур них змін
(на при кладі укр аїнських ве ли ких міст)”. До нець кий дер жав ний універ си тет
управління Міністе рства освіти і на уки, мо лоді та спор ту Украї ни.

Олійник Окса на Ва леріївна. “Кон цеп ту алізація та емпіричні по каз ни ки міри со -
ціалізо ва ності мо лоді”. Інсти тут соціології НАН Украї ни.

Па дал ка Ган на Ми ко лаї вна. “Гро ма дя нська ком пе тентність як чин ник де мок ра ти -
зації дер жав ної вла ди”. До нець кий дер жав ний універ си тет управління Міністе -
рства освіти і на уки, мо лоді та спор ту Украї ни.

Пер жун Во ло ди мир Ва силь о вич. “Істо рич на свідомість сту д ентської мо лоді в су -
часній Україні: соціаль но-тех но логічний по гляд”. Харківський національ ний
універ си тет внутрішніх справ МВС Украї ни.

Ро вен чак Ольга Адамівна. “Соціологічна кон цеп ту алізація су час ної міжна род ної
міґрації як соціокуль тур но го фе но ме ну доби ґло балізації”. Харківський на -
ціональ ний універ си тет ім. В.Ка разіна.

Сад риць ка Світла на Ва леріївна. “Якість універ си те тської освіти: чин ни ки та ме -
ханізми ак ту алізації”. Харківський національ ний універ си тет ім. В.Ка разіна.

Сальнікова Світла на Анатоліївна. “Обґрун ту ван ня вимірю ван ня по каз ників ре -
лігійності у кількісних соціологічних досліджен нях”. Київський національ ний
універ си тет імені Та ра са Шев чен ка.

Струч ко ва-Гу мен на Люд ми ла Бо рисівна. “Ста нов лен ня гро ма дя нської куль ту ри
сту д ентської мо лоді (реґіональ ний ас пект)”. За порізький кла сич ний при ват -
ний універ си тет.

Су дин Да ни ло Юрійо вич. “Соціальні функції національ них міфів”. Харківський
національ ний універ си тет ім. В.Ка разіна.
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Тур ба Окса на Олексіївна. “Соціаль но-типізуючі та індивідуалізуючі чин ни ки між -
пер со наль ної взаємодії”. За порізький кла сич ний при ват ний універ си тет.

Уко ло ва Аліна Анатоліївна. “Ри нок праці та ри нок освітніх по слуг у ста роп ро мис -
ло во му регіоні: про бле ма взаємодії (на при кладі Дон ба су)”. Харківський на -
ціональ ний універ си тет внутрішніх справ МВС Украї ни.

Фу до ро ва Оле на Ми ко лаї вна. “Вища освіта як чин ник підви щен ня соціаль но го ста -
ту су осіб з об ме же ни ми мож ли вос тя ми”. Харківський національ ний універ си -
тет ім. В.Ка разіна.

Хрис то фо ро ва Ольга Віталіївна. “Еврис тич ний по тенціал дослідниць ких про грам в
соціології”. Київський національ ний універ си тет імені Та ра са Шев чен ка.

Хут кий Дмит ро Олек сан дро вич. “Кон цеп ту аль на мо дель су час ної світо вої сис те ми
суспільств: мак ро соціологічний підхід”. Інсти тут соціології НАН Украї ни.

Чер но ус Люд ми ла Сергіївна. “Інсти туціоналізація Інтер нет у су час но му укр аїн -
сько му суспільстві”. За порізький кла сич ний при ват ний універ си тет.

Швець Лю бов Ми ко лаї вна. “Соціо-інвай рон мен таль ний підхід в інтер пре тації стра -
тегічно го управління ви роб ни чою організацією”. За порізький кла сич ний при -
ват ний універ си тет.

Шес та ко вський Олексій Пет ро вич. “Міжетнічні упе ред жен ня в укр аїнсько му су -
спільстві”. Київський національ ний універ си тет імені Та ра са Шев чен ка.

Щер би на Сергій Сте па но вич. “Ге не за політич них еліт в Україні: сутність, струк ту -
ра, особ ли вості”. За порізький кла сич ний при ват ний універ си тет.
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