
Склад ЕК факультету соціології з атестації випускників 
у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у 2023 році 
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ального університету 
са Шевченка
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Комісія № 1 ОС «бакалавр» ОП «Соціологія», ОП «Соціальні технології» *

№
п/п

Власне ім’я, 
ПРІЗВИЩЕ

Обов’язки у ЕК Вчене звання, науковий 
ступінь

Посада за основним 
місцем роботи

Який навчальний заклад 
закінчив, коли

Присвоєна кваліфікація, 
спеціальність

Термін 
роботи за 

фахом
І. Марта НАУМОВА голова ЕК, 

представник 
роботодавців

Доцент,
кандидат соціологічних наук

Старший науковий 
співробітник відділу 

соціології культури та 
масової комунікації 
Інституту соціології 

НАН України

Київський національний 
університет Тараса 

Шевченка, факультет 
соціології та психології 

1995 р.;
Київський національний 

університет Тараса 
Шевченка, філософський 

факультет 1995 р.

Соціолог, викладач, 
філософ, викладач

22

2. Микола
СИДОРОВ

член ЕК Доцент, кандидат фізико- 
математичних наук

Завідувач кафедри 
методології та методів 

соціологічних 
досліджень

Київський університет 
імені Тараса Шевченка, 

1993 р

Спеціаліст математики, 
викладач

28

3. Ольга
БЕЗРУКОВА

член ЕК Доцент, доктор 
соціологічних наук

Завідувач кафедри 
галузевої соціології

Запорізький державний 
університет, 1998 р.

Історик, викладач історії 
та суспільствознавства

22

4. Олег МАЗУРИК член ЕК Доцент, доктор 
соціологічних наук

Завідувач кафедри 
соціальних структур та 

соціальних відносин

Одеський державний 
університет імені 

І.І.Мечникова, 1995 р.

Соціолог, викладач 
соціології, викладач 

соціально-політич них 
дисциплін в середніх та 
вищих учбових закладах

28

5. Тетяна
ЧЕРВІНСЬКА -

член ЕК Доцент, кандидат 
соціологічних наук

Доцент кафедри теорії 
та історії соціології

Київський національний 
університет імені Тараса 

Шевченка, 1995 р.

Соціолог, викладач 
соціології

21



Комісія № 2 ОС «магістр» ОП «Соціологія», ОП «Соціальні технології», ОП «Гендерні студії», ОП «Прикладна соціологія», ОП «Соціологія (мова навчання
англійська)/8осіок^у»

№
п/п

Власне ім’я, 
ПРІЗВИЩЕ

Обов’язки у ЕК Вчене звання, науковий 
ступінь

Посада за основним 
місцем роботи

Який навчальний заклад 
закінчив, коли

Присвоєна кваліфікація, 
спеціальність

Термін 
роботи за 

фахом
1 . Віктор

СТЕПАНЕНКО
голова ЕК, 

представник 
роботодавців

Доктор соціологічних наук, 
старший науковий 

співробітник

Головний науковий 
співробітник відділу 

історії та теорії 
соціології Інституту 

соціології НАН 
України

Київський університет 
ім. Т.Г.Шевченка, 
філософський ф-т, 

1984 р.

Філософ, викладач ЗО

2. Валентина ЧЕПАК член ЕК Професор, доктор 
соціологічних наук

Декан факультету 
соціології

Ніжинський державний 
педагогічний інститут 

імені М.В. Гоголя, 1992 
Р-

Викладач англійської 
мови, російської мови та 

літератури

27

3. Андрій
МЕЛЬНІКОВ

член ЕК Доцент, доктор 
соціологічних наук

Доцент кафедри 
соціальних структур та 

соціальних відносин

Східноукраїнський 
національний 

університет імені В. 
Даля,

2005 р.

Викладач соціології 16

4. Володимир
СУДАКОВ

член ЕК Професор, доктор 
соціологічних наук

Завідувач кафедри 
теорії та історії 

соціології

Московський державний 
університет ім. 

МЛомоносова, 1978 р.

Викладач філософії 38

5. Андрій
ГОРБАЧИК

член ЕК Доцент, кандидат фізико- 
математичних наук

Професор кафедри 
методології та методів 

соціологічних 
досліджень

Київський державний 
університет імені 

Т.Г.Шевченка, 1980 р

Прикладна математика, 
викладач математики

43

*3а необхідності до номеру комісії можна дати інформацію про рівень вищої освіти та/або назву освітньої програми
**У випадку, якщо член (у т.ч. голова) ЕК є представником роботодавців, про це слід вказати, наприклад: член ЕК, представник роботодавців)

У
Декан факультету соціології Валентина ЧЕПАК

Погоджено: ,
Навчально-методичщш^дДіл

ГІНАЛОМ ЗГІДНО
ієник відділу діловодства 

. та архіву
Твського національного університету 

імені Тараса Шевченка


