НАУКОВА ШКОЛА: ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
СОЦІАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
Рік заснування наукової школи: 2008
Керівник наукової школи:
АЛЕКСАНДРОВА ОЛЕНА СТАНІСЛАВІВНА,
доктор

філософських

наук,

професор,

декан

Історико-філософського

факультету Київського університету імені Бориса Грінченка.
РЕГІОНИ ДІЯЛЬНОСТІ ОСЕРЕДКІВ НАУКОВОЇ ШКОЛИ:
Київ, Запоріжжя, Мелітополь.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОГО ПОШУКУ:
-

розробка методології дослідження трансформаційних процесів;

-

виявлення проблем глобальних соціальних трансформацій;

-

дослідження специфіки деінституціоналізації та появи нових інститутів

в українському суспільстві;
-

вивчення особливостей соціально-економічних, соціально-політичних

та соціокультурних трансформацій сучасного українського суспільства в
умовах глобалізації;
-

аналіз трансформації соціальної структури і стратифікації українського

суспільства.
НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА.
Щорічне проведення конференцій, семінарів, круглих столів, найбільш
значущими серед яких є такі:
1.

Міжнародна науково-практична конференція «Держава та суспільство:

партнерські відносини в умовах глобальних викликів», 2 листопада 2012 р.
Спільно з Української академією наук, Національним педагогічним
університетом

імені

М.П.

Драгоманова,

Українським

інститутом

національної пам’яті, Національною академією державного управління при
Президентові України, Національним технічним університетом України
«КПІ».
2.

Міжнародна науково-практична конференція «Суспільно-політичні та

соціокультурні процеси в Україні та світі», 31 травня – 1 червня 2013 р.
Спільно з Української академією наук, Національним педагогічним
університетом

імені

М.П. Драгоманова,

Українським

інститутом

національної пам’яті, Національною академією державного управління при
Президентові України, Національним технічним університетом України
«КПІ».
3.

Освітньо-науковий семінар «Культура примирення: нова історична

свідомість в Україні», 19 грудня 2015 р. Спільно з Одеським національним
університетом

ім.

І.І. Мечникова,

Міністерством

закордонних

справ

Німеччини.
4.

Міжнародна наукова конференція «Соціально-економічні, політико-

правові та соціокультурні процеси в Україні та світі», 3 червня 2016 р.
Спільно з Інститутом Університету «Софія», Флоренція, Італія.
НАУКОВИЙ ДОРОБОК ШКОЛИ
Публікація фундаментальних наукових праць: Александрова О.С. – автор
понад 100 наукових праць, у т.ч. 6 монографій (2 одноосібні, 1 – у
співавторстві, 4 – колективні), 70 статей у спеціалізованих фахових виданнях,
11 статей в енциклопедичних виданнях, 35 тез доповідей на конференціях;
Убейволк О.О. – автор 13 наукових публікацій, у т.ч. 6 статей у
спеціалізованих фахових виданнях; Вязова Р.В. – автор 15 наукових
публікацій, у т.ч. 7 статей у спеціалізованих фахових виданнях; Сухорукова
А.В. – автор 18 наукових публікацій, у т.ч. 6 статей у спеціалізованих
фахових виданнях. Щербакова Н.В. – автор 12 наукових публікаціях, серед
яких 5 статей – у фахових виданнях, 2 статті – у закордонних виданнях, 5 –
матеріалів доповідей на конференціях.

Динаміка захищених докторських та кандидатських дисертацій за 2008–
2017 рр. (4 кандидатські дисертації).
КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ, ЗАХИЩЕНІ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ
ДОКТОРА ФІЛОСОФСЬКИХ НАУК, ПРОФЕСОРА
ОЛЕНИ СТАНІСЛАВІВНИ АЛЕКСАНДРОВОЇ
1.

Убейволк О.О. Соціальний капітал: сутність, ґенеза, сучасні

форми. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, спеціалізована
вчена рада К 17.051.05, захист відбувся 11 грудня 2008 року (09.00.03 –
соціальна філософія та філософія історії).
2.

Вязова Р.В. Етнічний фактор у системі комунікативних відносин. –

Сімферополь: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського,
спеціалізована вчена рада Д 52.051.01, захист відбувся 22 вересня 2010 року
(09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії).
3.

Сухорукова А.В. Безпека духовності: соціально-філософський

аналіз. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, спеціалізована
вчена рада К 17.051.05, захист відбувся 11 лютого 2011 року (09.00.03 –
соціальна філософія та філософія історії).
4.

Щербакова Н.В. Трансформація ціннісних орієнтацій сучасної

української молоді: соціально-філософський аналіз. – К.: Київський
університет імені Бориса Грінченка, спеціалізована вчена рада К 26.133.07,
захист відбувся 10 травня 2017 року (09.00.03 – соціальна філософія та
філософія історії).
КАНДИДАТСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ ПІД
КЕРІВНИЦТВОМ ДОКТОРА ФІЛОСОФСЬКИХ НАУК, ПРОФЕСОРА
ОЛЕНИ СТАНІСЛАВІВНИ АЛЕКСАНДРОВОЇ
1. Колчинський Д.В. Феномен мас-медіа: соціально-філософський аналіз;
спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

2. Патук Т.М. Роль інтелігенції у становленні суспільної злагоди в
сучасному українському суспільстві; спеціальність 09.00.03 – соціальна
філософія та філософія історії.
3. П'ятницький А.Г. Феномен віртуальної реальності: соціальнофілософський аспект; спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та
філософія історії.

