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АСПІРАНТИ ДОКТОРСЬКОЇ ПРОГРАМИ «СОЦІОЛОГІЯ», за роками зарахування  

 
2016 р. - Теми дисертаційних досліджень  

затверджені вченою радою факультету соціології  
(протокол №6 від 21.12.2016 року)   

№ 
п/п 

П.І.Б. 
аспіранта 

П.І.Б. 
наукового 
керівника 

Термін 
зарахування Тема дисертаційного дослідження 

Стажування Примітка 

1.  Валькова 
(Ячник) 
Анна  
Ігорівна 

д.соц.н.,доц. 
Мазурик О.В. 

01.10.2016- 
30.09.2020 

 «Концептуалізація практики 
соціологічного оцінювання соціальної 
ефективності законодавства» 

- Відрахована 
03.09.2019 за 
власним 
бажанням 
(станом здоров'я) 
 

2.  Москотіна 
Руслана 
Юріївна 
 

к.ф-м.н.,доц. 
 Сидоров 
М.С-В. 

01.10.2016- 
30.09.2020 

«Моделювання протестної поведінки в 
Україні» 
 

Тренінг «Аналіз даних в 
програмі R», МБФ 
«Альянс громадського 
здоров'я» в межах проекту 
МЕТІДА, 1-8 грудня 2016. 
 

 

3.  Ободовська 
Мирослава 
Сергіївна 

д.соц.н.,доц. 
Соболевська 

М.О. 

01.10.2016- 
30.09.2020 

«Концептуалізація довіри як чинника 
соціального порядку сучасного 
суспільства» 
 

Лундський ун-т (Швеція), 
каф соціології, Програма 
академ. обмінів Erasmus+, 
15.08.2017 – 31.01.2018; 
Довідка зарахування 15 
кред. – курс «Social Policy 
and Welfare management», 
кафедра соціології 
Лундського ун-ту, 
31.08.2017-29.10.2017 

Академічна 
відпустка з 
01.10.2019 до 
01.10.2020 
 

4.  Шабелюк 
Марина 
Сергіївна 

к.ф-м.н.,доц. 
Горбачик 

А.П. 

01.10.2016- 
30.09.2020 

«Обгрунтування використання 
«великих данних» для вивчення 
міграційних процесів в Україні» 

Лундський ун-т (Швеція), 
каф соціології, Програма 
академ. обмінів Erasmus+, 

Відрахована 
01.09.2019 за 
власним 



01.09.2017 – 31.01.2018; бажанням 
5.  Мудрак 

Вікторія 
Олександрівна 

д.соц.н.,доц. 
Соболевська 

М.О. 

01.10.2016- 
30.09.2020 

«Суперечності процесів соціальної 
інтеграції в умовах глобалізації» 
 
 

Стажування за Програмою 
обміну Government 
Authorised Exchange, 
Велика Британія, 9.06.2017 
– 30.06.2018  

Відрахована 
01.10.2018 у 
зв'язку з 
невиконанням 
індивідуального 
навчального 
плану та плану 
навчальної 
роботи 

 
2017 р. - Теми дисертаційних досліджень  

затверджені вченою радою факультету соціології  
(протокол №7 від 20.12.2017 року)   

 

№ 
п/п 

П.І.Б. 
аспіранта 

П.І.Б. 
наукового 
керівника 

Термін 
зарахування Тема дисертаційного дослідження 

стажування  
Примітка 

6.  Пліс 
Ганна  
Вадимівна 

д.соц.н.,проф. 
Судаков В.І. 

01.10.2017- 
30.09.2021 

«Пізнавальний потенціал поняття 
«символічний капітал»" у 
соціологічному теоретизуванні». 

- Відпустка по 
догляду за 
дитиною з 
03.09.2019 по 
03.09.2020 

7. Склярова 
Ірина 
Анатоліївна 
 

д.соц.н.,доц. 
Мазурик О.В. 

01.10.2017- 
30.09.2021 

«Громадські організації як суб'єкт 
соціального контролю в Україні».  

Школа молодого соціолога 
«Соціолог як експерт: 
практики та інсайди», 
30.09.2019 – 04.10.2019, 
м.Чернігів, сертифікат 
Соціологічної асоціації 
України 

 

 
2018 р. - Теми дисертаційних досліджень  

затверджені вченою радою факультету соціології  
(протокол №6 від 26.12.2018 року)   

 

№ 
п/п 

П.І.Б. 
аспіранта 

П.І.Б. 
наукового 
керівника 

 
Тема дисертаційного дослідження 

  
Примітка 



8. Бондаренко 
Микола 
Миколайович 

д.соц.н.,проф. 
Чепак В.І. 

01.10.2018- 
30.09.2022 

«Маніпулятивні технології як спосіб 
зміни політичної репутації». 
Уточнена тема: 
«Маніпулятивні технології як засіб 
зміни репутації лідерів політичних 
організацій» (протокол №5 Вч.ради ф-ту 
соціології від 24.12.2019 р.) 

  
 
Тема уточнена, 
протокол №5 
Вч.ради ф-ту 
соціології від 
24.12.2019 р. 

9. Гаркавенко 
Ніна 
Василівна 
 

д.соц.н.,доц. 
Мазурик О.В. 

01.10.2018- 
30.09.2022 

«Соціальні чинники управління 
трансакційними витратами за умов 
реформування українського 
суспільства».  

Школа молодого соціолога 
«Соціолог як експерт: 
практики та інсайди», 
30.09.2019 – 04.10.2019, м. 
Чернігів, сертифікат 
Соціологічної асоціації 
України 

 

 
2019 р. - Теми дисертаційних досліджень  

затверджені вченою радою факультету соціології  
(протокол №5 від 24.12.2019 року)   

 

№ 
п/п 

П.І.Б. 
аспіранта 

П.І.Б. 
наукового 
керівника 

Термін 
зарахування Тема дисертаційного дослідження 

стажування  
Примітка 

10. Кириченко 
Роман 
Олександрович 

д.соц.н., доц. 
Савельєв Ю.Б. 

01.10.2019- 
30.09.2023 

«Дослідження поляризації сучасного 
суспільства методом інтелектуального 
аналізу тексту» 
 

  

 


