
148

Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики, 2019, Вип. 84

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Агаларова Карина Адільївна – кандидат соціологічних наук, 
доцент, доцент кафедри соціології та політології, Національний 
технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

Байдак Тетяна Михайлівна – кандидат соціологічних наук, доцент, 
доцент кафедри прикладної соціології та соціальних комунікацій, 
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.

Бєлікова Юлія Валеріївна – кандидатка соціологічних наук, 
доцентка, доцентка кафедри управління соціальними комунікаціями, 
Харківський національний економічний університет імені Семена 
Кузнеця.

Болотова Вікторія Олександрівна – кандидат соціологічних 
наук, доцент, доцент кафедри прикладної соціології та соціальних 
комунікацій, Харківський національний університет імені  
В.Н. Каразіна.

Григор’єва Світлана Василівна – старший викладач кафедри 
соціології та політології, Національний технічний  університет 
«Харківський політехнічний інститут».

Зоська Яна Володимирівна – доктор соціологічних наук, 
професор, професор кафедри соціології та соціальної роботи, 
Класичний приватний університет.

Калашнікова Людмила Володимирівна – кандидат соціологічних 
наук, доцент, доцент кафедри соціології, Чорноморський національний 
університет імені Петра Могили, м. Миколаїв.

Катаєв Станіслав Львович – доктор соціолоігчних наук, професор, 
завідувач кафедри соціології та соціальної роботи Класичний 
приватний університет.

Лисиця Надія Михайлівна – доктор соціологічних наук, 
професор, професор кафедри економіки та маркетингу, Харківський 
національний економічний університет імені Семена Кузнеця, 
професор кафедри прикладної соціології та соціальних комунікацій, 
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.

Ляшенко Наталія Олександрівна – кандидат соціологічних 
наук, доцент, доцент кафедри соціології та політології, Національний 
технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

Мартинюк Ігор Орестович – доктор соціологічних наук, с.н.с., 
провідний науковий співробітник, Інститут соціології НАН України.



149

Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики, 2019, Вип. 84

Михайльова Катерина Геннадіївна – доктор соціологічних наук, 
професор, проректор з науково-педагогічної та навчально-методичної 
роботи, Харківський гуманітарний університет «Народна українська 
академія».

Міхно Надія Костянтинівна – кандидат соціологічних наук, 
доцент кафедри соціології, Дніпровський національний університет 
імені Олеся Гончара. 

Попович Василь Михайлович – доктор філософських наук, 
доцент, доцент кафедри соціальної роботи та психології Національний 
університет «Запорізька політехніка».

Сизоненко Олег Олександрович – аспірант кафедри соціальної 
роботи та психології Національний університет «Запорізька 
політехніка».

Соболєва Наталя Іванівна – доктор соціологічних наук, с.н.с., 
провідний науковий співробітник, Інститут соціології НАН України.

Северинюк Валентин Матвійович – доктор політичних наук, 
професор, професор кафедри богослов’я та гуманітарних дисциплін, 
Класичний приватний університет.

Хрустальов Фелікс Сергійович – кандидат соціологічних наук, 
доцент кафедри соціології та соціальної роботи, Класичний приватний 
університет.

Шепеленко Ірина Павівна  – кандидат социологических наук, 
доцент, доцент кафедри політології, соціології і культурології, 
Харківський національний педагогічний  університет ім.  
Г.С. Сковороди.

Шкурапет Наталля Іванівна – аспірантка кафедри соціології, 
Харківський гуманітарний університет «Народна українська 
академія», директор Харківської гімназії № 14 Харківської міської 
ради Харківської області.


