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Науковий ступінь (ступінь, спеціальність)
Вчене звання
Посада
Кафедра
Факультет/інститут

Кандидат соціологічних наук
Доцент
Теорії та історії соціології
Соціології

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь:
У поточному році

1. Соціологічні теорії міста та урбанізації, бакалавр, 2
курс, лекції та практичні
2. Сучасні соціологічні теорії, бакалавр, 3 курс, лекції та
семінари
3. Соціологія економіки, праці та зайнятості, бакалавр, 2
курс, лекції та практичні
4. Теорія та історія соціології, бакалавр, 1 курс, лекції та
семінари
5. Соціологія поколінь, бакалавр, 2 курс, лекції та
семінари
6. Актуальні дослідження сучасних міських процесів,
магістр, 2 курс, лекції та практичні
7. Соціально-політичні студії, бакалавр, 3 курс, лекції

У попередні періоди

1. Соціальна антропологія, бакалавр, 1 курс
2. Історія соціології ХХ століття, бакалавр, 3 курс
3. Сучасні соціологічні теорії, бакалавр, 4 курс
4. Соціологія знання, бакалавр, 4 курс
5. Технології написання текстів, магістр, 1 курс
6. Соціологія соціальних груп, бакалавр, 2 курс
7. Історія соціології, бакалавр, 1 курс
8. Історія соціології в Україні, бакалавр, 2 курс
9. Суспільствознавство та медіакритика, бакалавр, 1 курс
10. Соціологія, бакалавр, 1 курс

ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОІГЧНОЇ РОБОТИ
Період (починати з останнього)

Етап (опис)

З 2008 по 2011

З 2011 по 2013

З 2013 по 2021

З 2021 й по сьогодні

Аспірант факультету соціології
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, http://www.univ.kiev.ua/
Основний вид діяльності та функціональні обов’язки: написання дисертаційної
роботи на тему: «Генеза та розвиток поняття «культурний капітал» в теоретичній
соціології ХХ століття»
Сфера діяльності або сектор Наука
Посада молодший науковий співробітник науково-дослідної частини факультету
соціології
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, http://www.univ.kiev.ua/
Основний вид діяльності та функціональні обов’язки: підготовка звіту про науководослідну роботу з проміжної теми «Ціннісні механізми структурних змін сучасного
українського суспільства» (наукова тема ДТ № 11БФ 017-01 «Тенденції структурної
трансформації українського суспільства в контексті глобалізації та європейської
інтеграції») з подальшою презентацією основних його результаті на науковому
семінарі факультету соціології та в друкованих виданнях.
Сфера діяльності або сектор: Наука
Асистент кафедри теорії та історії соціології факультету соціології
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Сфера діяльності або сектор: Освіта
Доцент кафедри теорії та історії соціології факультету соціології
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Сфера діяльності або сектор: Освіта

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ
Період (починати з останнього)
З 2007 по 2009

З 2003 по 2008
2012
2020
2022

Етап (опис)
Спеціаліст за спеціальністю «менеджмент організації», Вінницький національний
технічний університет (друга вища освіта)
Магістр за спеціальністю «соціологія», Київський національний університет імені
Тараса Шевченка
Захист кандидатської дисертації на тему: « Генеза та розвиток поняття «культурний
капітал» в теоретичній соціології ХХ століття»
Стажування в інституті соціології НАН України
Стажування "Академічна доброчесність", «Інститут Міжнародної Академічної і
Наукової Співпраці» (IIASC) на базі Вищого Семінаріуму Духовного університету
UKSW (м. Варшава)

ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИКИ
Найменування
Рідна мова
Іноземна мова 1
Комунікаційні компетентність
Організаційна/управлінська
компетентність

Рівень (опис)
Українська
Англійська, Level С1
Навики комунікації, презентації та публічних виступів
Навики та досвід організаційної діяльності отримала під час проходження
виробничої практики з спеціальності «менеджмент організації»; при організації
круглого столу "Рух кордонів через людей: виклики формування української
міграційної системи"; в організації конференцій на факультеті соціології; при
виконанні обов'язків секретаря вченої ради факультету соціології та голови ради
молодих вчених факультету соціології.
Цифрові компетенції
Професійний рівень користування програмами MsOffice, ОСА, SPSS; засобами
дистанційної освіти
Професійні навики (із числа не Досвід проведення усіх етапів соціологічного дослідження. Редактор соціологічних
зазначених вище)
видань факультету соціології.

Області професійних інтересів Наукова та педагогічна діяльність в сфері історії (зокрема, розвитку української
соціології; класичного етапу становлення соціологічної науки; стану розвитку
сучасних соціологічних теорій) та теорії соціології (теорії культурного капіталу,
постструктуралістська теорія, соціологічні концепції цінностей, соціології міста та
урбанізації).

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
2019
2019
2021
2021

Нагороди
Кращий викладач факультету соціології у 2018/2019 н.р.
Подяка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Грамота за успіхи у навчальній, науковій та виховній роботі
Подяка ректора Подяка Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Публікації

Авторка близько семидесяти наукових публікацій у вітчизняних виданнях з соціології та
економічної теорії. Основні з них:
Moroz Y. Territorial Branding as an Instrument for Competitiveness of Rural Development / Moroz
Yevheniia. Nataliia Karachyna, Tetiana Vakar, Volodymyr Semtsov, Anna Vitiuk // Applications of
Management Science: Volume 20, 97-114. (Входить до бази Scopus)
Мороз Є. Використання активних методів викладання соціологічних дисциплін в умовах
дистанційного навчання / Євгенія Мороз, Марина Соболевська, Тетяна Червінська // Соціологія:
теорія, методи, маркетинг. № 4. 2021. с. 129-142.
Територіальний брендинг як фактор розвитку депресивних економік України / Н.П.Карачина,
Т.В.Вакар, Є.О.Мороз, В.М.Семцов та ін. - Вінниця: ФОП Рогальська І.О., 2020. 196 с. Монографія
Мороз Є.О. Моделювання взаємозв’язку ринкових трансформацій та динаміки соціальноекономічних показників в Україні: регіональний аспект / Мороз Є., Джоанна Стуглик,
В.М.Семцов, С.Ф.Цуркан. - Агросвіт. - №4. – 2020.
Мороз Є. Історія соціології в Україні: навчально-методичний комплекс для студентів
спеціальності 054 “Соціологія” [Електр.ресурс], Київський національний університет імені Тараса
Шевченка, 2020. Режим доступу:https://sociology.knu.ua/uk/navchalno-metodychni-kompleksy Дата
звернення: Вер. 2020
Мороз Є.О. Методичні та концептуальні аспекти викладання дисципліни «Сучасні соціологічні
теорії» // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових
праць.Вип.29(1) – К.:Логос, 2016. – С.18-27.
Мороз Є.О. Теоретико-методологічні засади концепції культурної репродукції П.Бурдьє:
можливості використання на сучасному етапі розвитку соціологічної теорії // Актуальні проблеми
соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць.Вип.26(1) – К.:Логос, 2015. – С.14-21.
Мороз Є.О. Зміст та пізнавальний потенціал поняття «капітал» в економіко-соціологічній
концепції суспільного розвитку К.Маркса / Мороз Є.О., Белінський В.М. // Вісник інституту історії,
етнології і права: Збірник наукових праць. - Випуск 13. Вінниця: НІЛАН-ЛТД, 2015. – С.86-89. 108 с.
Мороз Є.О. Теорії соціального капіталу в сучасній соціології: методичні та пізнавальні аспекти /
Є.О.Мороз // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових
праць.Вип.29. – К.:Логос, 2015.
Мороз Є.О. Культурні еліти як соціальний актор структурних трансформацій сучасних суспільств
/ Є.О.Мороз, В.М.Белінський // Вісник інституту історії, етнології і права: Збірник наукових праць.
- Випуск 12. Вінниця: НІЛАН-ЛТД, 2014. – С.82-88. - 125 с.
Мороз Є.О. До проблеми окреслення міждисциплінарних меж соціології та соціальної
антропології / Є.О.Мороз // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник
наукових праць.Вип.№3(24) – К.:Логос, 2014. – С. 6-14.
Мороз Є.О. До проблеми ідентифікації сутнісних ознак концепту «культурний капітал» крізь
призму генези його формування в теоретичній соціології ХХ - початку XXI століття // Є.О.Мороз,
В.М.Белінський // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових
праць.Вип.№4(25) – К.:Логос, 2014. – С. 49-56.
Мороз Є.О. Проблема концептуалізації та операціоналізації поняття «культурний капітал» в
сучасній теоретичній соціології / Мороз Є.О., В.М.Белінський // Вісник інституту історії, етнології і
права: Збірник наукових праць. - Випуск 11. Вінниця: НІЛАН-ЛТД, 2013. – С.91-95. - 114 с.
Мороз Є.О. До проблеми соціологічної концептуалізації «культурного капіталу» серед суміжних
за змістом термінологічних аналогів / Є.О.Мороз // Актуальні проблеми соціології, психології,
педагогіки: Збірник наукових праць.Вип.19 – К.:Логос, 2013. -257 с.- С.27-34.
Мороз Є.О. Українське суспільство в контексті освітніх процесів і залучення до культурних
практик: трансформація ціннісних орієнтацій / Є.О.Мороз // Актуальні проблеми соціології,
психології, педагогіки: Збірник наукових праць.Вип.20 – К.:Логос, 2013. -222 с.- С.20-28.
Мороз Є.О. Символічна параметризація культурного капіталу: кількість, якість, модальність/
Є.О.Мороз //
Studia methodological. – Випуск 29. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ
ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2009. – 234 с., С.15-21.

Конференції

Постійний член оргкомітету/секретар/керівник секцій та учасник міжнародних конференцій КНУ
імені Тараса Шевченка «Соціологія і сучасні соціальні трансформації», «Проблеми розвитку
соціологічної теорії», «Об'єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень».

