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 Службова адреса Україна, 03680, Київ, просп. Глушкова 4-д, к. 502  
Службовий телефон +380 (44) 259-02-48 
 Електронна адреса artemiydeineka@knu.ua 
Особиста веб сторінка: https://sociology.knu.ua/uk/person/deyneka-artemiy-vadymovych 
Соціальні мережі/чати: https://www.facebook.com/artemiy.deineka/ 

Аккаунт (профіль) в наукометричних базах даних  
https://univ-kiev.academia.edu/ArtemiyDeineka,  
https://scholar.google.com/citations?user=h2SEeKsAAAAJ&hl=ua 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9266-5506 

Стать Ч | Дата народження 04/04/1991 | Громадянство України  

 
Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) кандидат соціологічних наук 
Вчене звання  - 
Посада асистент 
Кафедра теорії та історії соціології 
Факультет/інститут соціології 

 
Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь:  
У поточному році 1. Теорія та історія соціології, бакалаврат, 1-2, лекції та 

семінари 
2. Соціокультурні дослідження публічного простору, 

бакалаврат, 2, семінари 
3. Theory and Research in Sociology, магістратура, 1, 

лекції та семінари 
4. Соціологія, бакалаврат, 3, лекції та семінари 
5. Соціально-політичні студії, 3, лекції та семінари 

У попередні періоди 1. Теорія та історія соціології, бакалаврат, 1 
2. Соціальна антропологія: соціологічні засади, 

бакалаврат, 1 
3. Загальна теорія соціальних технологій, бакалаврат, 2 
4. Соціологія, бакалаврат, 3 
5. Соціально-політичні студії, 3 
6. Теорія соціальних технологій, магістратура, 1 
7. Gender Expertise and Gender Audit, магістратура, 2 

 
ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОІГЧНОЇ РОБОТИ 

Період (починати з останнього) Етап (опис) 
(З 2020) Посада асистент кафедри теорії та історії соціології факультету соціології 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
01601, Київ, вул. Володимирська. 64/13, Факультет соціології 
https://sociology.knu.ua/ 
 
Сфера діяльності або сектор: Освіта  

(з 2018 по 2020) Посада: Фахівець 1-ї категорії факультету соціології 

https://maps.google.com.ua/maps/ms?msid=218331433638359582568.0004c373039deb86673cf&msa=0&ll=50.381799,30.476364&spn=0.002562,0.007011
https://sociology.knu.ua/uk/person/deyneka-artemiy-vadymovych
https://www.facebook.com/artemiy.deineka/
https://univ-kiev.academia.edu/ArtemiyDeineka
https://scholar.google.com/citations?user=h2SEeKsAAAAJ&hl=ua
https://orcid.org/0000-0002-9266-5506
http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/course/teoriya-ymovirnosti-ta-matematychna-statystyka-v-sociologiyi
http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/course/informaciyni-tehnologiyi-v-sociologiyi
http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/course/novitni-informaciyni-tehnologiyi-u-sociologichnih-doslidzhennyah
http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/course/teoriya-ymovirnosti-ta-matematychna-statystyka-v-sociologiyi
http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/course/informaciyni-tehnologiyi-v-sociologiyi
http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/course/novitni-informaciyni-tehnologiyi-u-sociologichnih-doslidzhennyah


 

  

Період (починати з останнього) Етап (опис) 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
01601, Київ, вул. Володимирська. 64/13, Факультет соціології 
https://sociology.knu.ua/ 
 
Сфера діяльності або сектор: Освіта  

(з 2014 року) Посада: Редактор всеукраїнського соціологічного ого часопису «СВОЄ» 
https://svoye.wordpress.com/ 
 
Сфера діяльності або сектор: Наука, освіта, видавнича справа  

(з 2014 року) Перекладач академічної літератури з англійської мови 
https://www.nika-centre.kiev.ua/index.php?productID=768 
https://vivat-book.com.ua/totalni-viyny-tvorennya-modernoyi-ukrayiny-v-1914-1954-
rokakh.html 
https://www.nika-centre.kiev.ua/index.php?productID=730 
 
Сфера діяльності або сектор: Наука, освіта, видавнича справа 

 
 
НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 

Період (починати з останнього) Етап (опис) 
(Червень – серпень 2022) «Своє суспільство під час війни» Школа незалежної дослідницької платформи Локус 

(організатор, лектор, куратор) 

Отримана кваліфікація: Навички проблематизації та тематизації війни та її наслідків 
як об’єкта теоретичного осмислення в соціології 

(Березень 2020 та березень 
2021) 

«Як теоретизувати у соціальних науках?» Школи незалежної дослідницької 
платформи Локус (учасник, консультант) 

Отримана кваліфікація: навички прикладної концептуаізації як складової 
соціологічного дослідження, навчики роботи з поняттями і метафорами в межах 
соціальних наук, навчики формулювання дослідницьких гіпотез 

(Листопад 2019 та 
Жовтень 2021) 

Воркшопи представників Констанцького університету (Німеччина), факультету історії 
та соціології: 
«Qualitative Social Research with particular emphasis on (Video-)Interaction Analysis by 
Dr. F. Oberzaucher & U. Wedelstaedt» 
«Advances in (Video-)Interaction Analysis – Contemporary Studies and Student’s Projects 
by U. Wedelstaedt» 
Отримана кваліфікація: основи соціологічного аналізу людської взаємодії за 
допомогою використання відеоматеріалів, основи конверс-аналізу, використання 
етонометодології як дослідницької оптики 

(З 2014 по 2017) 
Захист дисертації відбувся у 

2020 році 

Аспірант факультету соціології 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
01601, Київ, вул. Володимирська. 64/13, Факультет соціології 
Отримана кваліфікація кандидат соціологічних наук за спеціальністю 22.00.01 – 
теорія та історія соціології: «Евристичний потенціал акторно-мережевої теорії для 
соціологічної концептуалізації агентності» , диплом ДК №058273 

(З 2012 по 2014) Студент факультету соціології 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
01601, Київ, вул. Володимирська. 64/13, Факультет соціології 
Отримана кваліфікація магістр соціології, диплом з відзнакою про вищу освіту 
КВ № 47485894 

(З 2008 по 2012) Студент факультету соціології 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
01601, Київ, вул. Володимирська. 64/13, Факультет соціології 
Отримана кваліфікація бакалавр соціології, диплом з відзнакою про вищу освіту 
КВ № 43692231 

 

https://svoye.wordpress.com/
https://www.nika-centre.kiev.ua/index.php?productID=768
https://vivat-book.com.ua/totalni-viyny-tvorennya-modernoyi-ukrayiny-v-1914-1954-rokakh.html
https://vivat-book.com.ua/totalni-viyny-tvorennya-modernoyi-ukrayiny-v-1914-1954-rokakh.html
https://www.nika-centre.kiev.ua/index.php?productID=730


  

 

Найменування  Рівень (опис) 
Рідна мова Українська 

Іноземна мова 1 Англійська 
Іноземна мова 2 Російська 

Комунікаційна компетентність Комунікативні навички набув протягом викладання в університеті та при організації 
наукових конкурсів та конференцій 

Організаційна/управлінська 
компетентність 

Здобув завдяки участі в організації наукових конференцій, конкурсів, воркшопів, 
роботі в редакції соціологічного часопису «СВОЄ», організації студентської практики  

Цифрові компетенції Обробка інформації: Аналіз даних у середовищі «R» та IBM SPSS Statistics  
Інші комп’ютерні навички MS Windows XP-10 (професійний), MS Office 2003-2016 (професійний), Adobe 

Acrobat, FineReader 
Професійні навики (із числа не 

зазначених вище)  
Ефективний пошук наукової літератури та інших джерел в інтернеті  

Області професійних інтересів Класична соціологічна теорія, історія соціології, соціологічні теорії дії, соціальні 
дослідження науки і технологій, акторно-мережева теорія, соціальна феноменологія, 
якісні методи аналізу даних 

 

http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/news/presentation-and-analysis-spatial-data-dr-thomas-wohler-uni-konstanz-5-11-october


 

  

ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИЧКИ 
Найменування  (назви публікацій, презентацій, проектів, конференцій, семінарів, найменування нагород і 

премій, членство в академіях, професійних і наукових асоціаціях тощо) 
Публікації Дейнека А. В. Проблематика смислу та смислотворення в контексті соціологічних теорій Нікласа 

Лумана та Ентоні Ґіденс а / А. Дейнека // Вісник Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка. Серія: соціологія. – 2013. – №4. – с. 69–74. 

(У співавторстві) Дейнека А. В. Факультетські кафедри в уявленнях студентів: спроба 
феноменологічного аналізу значимих смислових структур у царині освіти / А. В. Фітісова, 
А. В. Дейнека // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Серія: соціологія. – 2014. – с. 51–57. 

Дейнека А. В. Соціальна топологія та проблематика агентності у акторно-мережевій концепції 
Джона Ло / А. Дейнека / Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки. – 2015. 
– №28. – с. 43–50.  

Дейнека А. В. Стратегії позиціонування акторно-мережевої теорії в дискурсі сучасного 
соціологічного теоретизування / А. Дейнека. – Актуальні проблеми соціології, психології 
та педагогіки. – 2017. – №1 (32). – с. 60–77. 

Дейнека А. В. Квір-теорія по той бік конструктивізму та есенціалізму: чи можливо позбутися 
бінарного мислення? / А. Дейнека // Актуальні проблеми соціології, психології та 
педагогіки. – 2017. – №33. – с. 80–88. 

Дейнека А. В. Антропология Модерна как методологическая рамка анализа теорий социального 
действия / А. Дейнека // Universum: общественные науки. – 2017. – №11. – с. 4–8. 

Дейнека А. В. Евристичні можливості акторно-мережевої теорії для соціологічної концептуалізації 
агентності / А. Дейнека // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу 
сучасного суспільства: збірник наукових праць. Випуск 21. – Х.: Харківський 
національний університет імені В. Н. Каразіна, 2015. – с. 86–89. 

 
Презентації   
Проекти   
Конференції Дейнека А. В. Ключові напруження класичних інтерпретацій соціальної дії: в пошуку 

концептуальної альтернативи / А. Дейнека // Шевченківська весна – 2015: психологія, 
військові науки, соціологія, філологія. Матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції 
студентів, аспірантів та молодих учених. – К., 2015. – с. 189–191. 

Дейнека А. В. Візуальна метафорика в соціології як симптом або як нам жити після Брюно 
Латура / А. Дейнека // Соціологія та сучасні соціальні трансформації: матеріали VII 
Міжнародної конференції студентів та молодих науковців. – К., 2014. – с. 27–29. 

Дейнека А. В. Агентність і репрезентація у світлі акторно-мережевої теорії: політичний та 
семіотичний аспекти / А. Дейнека // Держава та глобальні соціальні зміни. 25 років 
української незалежності. Матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (29–30 листопада 
2016 р.). – Київ, Одеса: «Айс Принт», 2016. – с. 165–166. 

Дейнека А. В. Поняття програми дії в ant як інструмент фіксації розподілу агентності між 
акторами / А. Дейнека // Проблеми розвитку соціологічної теорії: Спільноти: суспільна 
уява і практики конструювання. Матеріали ХVI Міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми 
розвитку соціологічної теорії: Спільноти: суспільна уява і практики конструювання», 18- 
19 квітня 2019 р., (м. Київ) / Наукове видання / Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка [під ред. к. ф.- м. н. Горбачика А. П., д. соц. н. Куценко О. Д., д. соц. н. 
Судакова В. І., д. соц. н. Мазурика О. В. д. соц. н. Петрушиної Т. О. к. ф.-м. н. Сидорова 
М. В.-С.]. – К.: Логос, 2019. – С. 30–33. 

Семінари  Методологічний семінар Відділу соціальної антропології Інституту Народознавства НАН України 
на тему: «Акторно-мережева теорія як методологія: концептуальні витоки та 
дослідницькі практики» 

Премії та нагороди   
Членство в 
організаціях 

 

Посилання  
Цитування h-index (Google Scholar) - 2 
Курси  
Сертифікати  

 
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (не вноситься інформація вказана вище) 



  

 

 
Найменування  Посилання 

Дипломи  
Сертифікати   
Публікації  
Проекти  
Дослідження   

 
ДОДАТКИ (за бажанням, посилання на матеріали розміщені у відкритому доступі) 
Член редколегії наукового видання “Соціологічні студії” https://sociostudios.eenu.edu.ua/index.php/socio/Board 

https://sociostudios.eenu.edu.ua/index.php/socio/Board

