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Робочі групи освітніх програм  

соціологічного факультету  

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

 

1. Спеціальність 231 Соціальна робота 

Освітньо-професійна програма «Соціальна робота», перший 

(бакалаврський) рівень вищої освіти 

1.1. Гарант освітньої програми – керівник робочої групи, СОРОКА Юлія   

Георгіївна, професор кафедри соціології, д-р. соціол. наук, доц. 

1.2.  Члени робочої групи: 

1) ЄВДОКИМОВА Ірина Анатоліївна, в.о. завідувача кафедри соціології 

управління та соціальної роботи, канд. соціол. наук, доц.; 

2) БУТИЛІНА Олена Вікторівна, доцент кафедри соціології управління та 

соціальної роботи, канд. соціол. наук, доц. 

 

2. Спеціальність 054 Соціологія 

Освітньо-професійна програма «Соціально-політичні та маркетингові 

дослідження», перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

2.1.Гарант освітньої програми – керівник робочої групи, МУРАДЯН Олена 

Сергіївна, декан соціологічного факультету, доцент кафедри політичної 

соціології, канд. соціол. наук, доц. 

2.2.Члени робочої групи: 

1) СОКУРЯНСЬКА Людмила Георгіївна, в.о. завідувача кафедри соціології, 

д-р. соціол. наук, проф.; 

2) НІКУЛІН В’ячеслав Сергійович, в.о. завідувача кафедри політичної 

соціології, канд. соціол. наук; 

3) КУЗІНА Ірина Іванівна, в.о. завідувача кафедри методів соціологічних 

досліджень, канд. соціол. наук, доц. 

 

3. Спеціальність 054 Соціологія 

Освітньо-професійна програма «Соціологія комунікацій,  реклами та 

зв’язків з громадськістю», перший (бакалаврський) рівень вищої 

освіти 
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3.1.Гарант освітньої програми – керівник робочої групи, СОЛДАТЕНКО Ірина 

Олександрівна, доцент кафедри прикладної соціології та соціальних 

комунікацій, канд. соціол. наук, доц. 

3.2.Члени робочої групи: 

1) ХИЖНЯК Лариса Михайлівна, професор кафедри прикладної соціології 

та соціальних комунікацій, д-р. соціол. наук, проф.; 

2) ЗІНЮК Анна Володимирівна, доцент кафедри прикладної соціології та 

соціальних комунікацій, канд. соціол. наук; 

3) ЧЕРНЯВСЬКА Оксана Володимирівна, доцент кафедри прикладної 

соціології та соціальних комунікацій, канд. соціол. наук, доц.; 

4) КРАВЧЕНКОВА Галина Миколаївна, доцент кафедри прикладної 

соціології та соціальних комунікацій, канд. соціол. наук, доц. 

 

4.  Спеціальність 054 Соціологія 

Освітньо-професійна програма «Соціальні технології», другий 

(магістерський) рівень вищої освіти 

4.1.Гарант освітньої програми – керівник робочої групи, СОКУРЯНСЬКА 

Людмила Георгіївна, в.о. завідувача кафедри соціології, д-р. соціол. наук, 

проф. 

4.2.Члени робочої групи: 

1) НІКУЛІН В’ячеслав Сергійович, в.о. завідувача кафедри політичної 

соціології, канд. соціол. наук; 

2) КУЗІНА Ірина Іванівна, в.о. завідувача кафедри методів соціологічних 

досліджень, канд. соціол. наук, доц. 

3) МУСІЄЗДОВ Олексій Олександрович, професор кафедри соціології, д-р. 

соціол. наук, доц. 

 

5.  Спеціальність 054 Соціологія 

Освітньо-професійна програма «Соціальний менеджмент», другий 

(магістерський) рівень вищої освіти 

5.1.Гарант освітньої програми – керівник робочої групи, ГОЛІКОВ Олександр 

Сергійович, доцент кафедри соціології, д-р. соціол. наук, доц. 

5.2.Члени робочої групи: 

1) НІКУЛІН В’ячеслав Сергійович, в.о. завідувача кафедри політичної 

соціології, канд. соціол. наук; 
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2) ЛИТОВЧЕНКО Артем Дмитрович, доцент кафедри політичної 

соціології, канд. соціол. наук, доц.; 

3) ЄВДОКИМОВА Ірина Анатоліївна, в.о. завідувача кафедри соціології 

управління та соціальної роботи, канд. соціол. наук, доц.; 

4) БУТИЛІНА Олена Вікторівна, доцент кафедри соціології управління та 

соціальної роботи, канд. соціол. наук, доц. 

 

6. Спеціальність 054 Соціологія 

 Освітньо-професійна програма «Цифровий соціум», другий    

(магістерський) рівень вищої освіти 

6.1. Гарант освітньої програми – керівник робочої групи, ХИЖНЯК Лариса 

Михайлівна, професор кафедри прикладної соціології та соціальних 

комунікацій, д-р. соціол. наук, проф. 

6.2. Члени робочої групи: 

1) БАКІРОВ Віль Савбанович, в.о. завідувача кафедри прикладної 

соціології та соціальних комунікацій, д-р. соціол. наук, академік НАН 

України, проф.; 

2) СОЛДАТЕНКО Ірина Олександрівна, доцент кафедри прикладної 

соціології та соціальних комунікацій, канд. соціол. наук, доц.; 

3) КРАВЧЕНКОВА Галина Миколаївна, доцент кафедри прикладної 

соціології та соціальних комунікацій, канд. соціол. наук, доц.; 

4) БАЙДАК Тетяна Михайлівна, доцент кафедри прикладної соціології та 

соціальних комунікацій, канд. соціол. наук, доц.; 

5) БУДАНОВА Олександра Борисівна, доцент кафедри прикладної 

соціології та соціальних комунікацій, канд. соціол. наук; 

6) КАЛАШНІКОВА Аліна Олександрівна, доцент кафедри прикладної 

соціології та соціальних комунікацій, канд. соціол. наук; 

7) ФОЛОМЄЄВ Максим Анатолійович, директор Центру зв’язків з 

громадськістю, доцент кафедри прикладної соціології та соціальних 

комунікацій, канд. політ. наук, доц.; 

 

7. Спеціальність 054 Соціологія 

Освітньо-наукова програма «Соціологія», третій (освітньо-науковий) 

рівень вищої освіти 
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7.1. Гарант освітньої програми – керівник робочої групи, БАКІРОВ Віль 

Савбанович, в.о. завідувача кафедри прикладної соціології та соціальних 

комунікацій, д-р. соціол. наук, акад. НАН України, проф. 

7.2. Члени робочої групи: 

1) МУРАДЯН Олена Сергіївна, декан соціологічного факультету, доцент 

кафедри політичної соціології, канд. соціол. наук, доц.; 

2) НІКУЛІН В’ячеслав Сергійович, в.о. завідувача кафедри політичної 

соціології, канд. соціол. наук; 

3) СОКУРЯНСЬКА Людмила Георгіївна, в.о. завідувача кафедри соціології, 

д-р. соціол. наук, проф.; 

4) КІЗІЛОВ Олександр Іванович, доцент кафедри методів соціологічних 

досліджень, канд. соціол. наук доц.; 

5) МУСІЄЗДОВ Олексій Олександрович, професор кафедри соціології,                    

д-р. соціол. наук, доц.; 

6) СОРОКА Юлія Георгіївна, професор кафедри соціології, д-р. соціол. 

наук, доц.; 

7) ГОЛІКОВ Олександр Сергійович, доцент кафедри соціології, д-р. соціол. 

наук, доц. 

 

8. Спеціальність 061 Журналістика  

Освітньо-професійна програма «Медіакомунікації та зв’язки з 

громадськістю», перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

8.1. Гарант освітньої програми – керівник робочої групи, АКСЬОНОВ Сергій 

Сергійович, доцент кафедри прикладної соціології та соціальних 

комунікацій, канд. філол. наук, доц.   

8.2. Члени робочої групи: 

1) БАЙДАК Тетяна Михайлівна, доцент кафедри прикладної соціології та 

соціальних комунікацій, канд. соціол. наук, доц.; 

2) БОЛОТОВА Вікторія Олександрівна, доцент кафедри прикладної 

соціології та соціальних комунікацій, канд. соціол. наук, доц.; 

3) КАЛАШНІКОВА Аліна Олександрівна, доцент кафедри прикладної 

соціології та соціальних комунікацій, канд. соціол. наук; 

4) СУБОТА Марина Миколаївна, доцент кафедри прикладної соціології та 

соціальних комунікацій, канд. соціол.наук, доц. 
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9. Спеціальність 061 Журналістика  

Освітньо-професійна програма «Стратегічні комунікації та нові медіа», 

другий (магістерський) рівень вищої освіти 

9.1. Гарант освітньої програми – керівник робочої групи, БОЛОТОВА Вікторія 

Олександрівна, доцент кафедри прикладної соціології та соціальних 

комунікацій, канд. соціол. наук, доц.  

9.2. Члени робочої групи: 

1) АКСЬОНОВ Сергій Сергійович, доцент кафедри прикладної соціології 

та соціальних комунікацій, канд. філол. наук, доц.; 

2) БАЙДАК Тетяна Михайлівна, доцент кафедри прикладної соціології та 

соціальних комунікацій, канд. соціол. наук, доц.; 

3) КАЛАШНІКОВА Аліна Олександрівна, доцент кафедри прикладної 

соціології та соціальних комунікацій, канд. соціол. наук; 

4) СУБОТА Марина Миколаївна, доцент кафедри прикладної соціології та 

соціальних комунікацій, канд. соціол. наук, доц. 

 

10. Спеціальність 061 Журналістика  

Освітньо-професійна програма «Аудіовізуальні медіа та цифрова 

журналістика», другий (магістерський) рівень вищої освіти  

10.1.  Гарант освітньої програми – керівник робочої групи, СТАРОДУБЦЕВА 

Лідія Володимирівна, в.о. завідувача кафедри медіакомунікацій, д-р. 

філос. наук, проф. 

10.2.  Члени робочої групи: 

1) ПЕТРЕНКО Дмитрій Володимирович, завідувач кафедри теорії культури 

та філософії науки, д-р. філос. наук, проф.; 

2) ДРОЗД Наталія Андріївна, старший викладач кафедри медіакомунікацій, 

журналістка; 

3) ПАШКІНА Кристина Юріївна, старший викладач кафедри 

медіакомунікацій, журналістка. 
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