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Соціологічна 

лабораторія створена наказом  

ректора №1692/1  від 12 липня 

1977 року при кафедрі 

наукового комунізму. 

Протягом всієї 

діяльності лабораторія вивчала 

проблеми вищої освіти та 

виконувала  дослідження, 

пов’язані з науковою  та 

практичною підготовкою 

майбутніх фахівців для різних 

сфер виробництва, 

промислових підприємств, 

економічних установ міста. 

Засновником та  

першим керівником 

лабораторії був

Лозовий Віктор Олексійович 



Лабораторія тісно співпрацює з кафедрами та факультетами

НТУ «ХПІ».

Штат лабораторії сьогодні складають 2 співробітника:

провідний інженер Василенко В.Д., інженер І категорії Звєрєва

Т.Г.



Активну участь в роботі лабораторії беруть викладачі

кафедри Болотова Вікторія Олександрівна, Байдак Тетяна

Михайлівна, Клименко Олена Юріївна, Бірюкова Марина

Василівна, Ляшенко Наталя Олександрівна, Григор’єва Світлана

Василівна. Наукове керівництво лабораторією в теперішній час

здійснює професор Бурега В.В.



Наукове керівництво лабораторією в різний час здійснювали

доц. Кирилова М.В., доц. Тарасова О.П., доц. Петутина О.А., Коновалов

С.В., Григор’єва С.В

Першими співробітниками лабораторії були Лугова Г.Г.,

Святаш Л.М., Звєрєва Т.Г., Долгарєв А.В.



В різний час співробітниками лабораторії були к.соц.н. Шепелєнко

І.П., к.соц.н. Разбеглова Т.М., к.соц.н. Савельєва Н.О., к.соц.н. Тарасова

О.В., Бортник Л.А., Тростановський С.Ж., Межов П.Г., Андрєєва О.Г.,

Зубкова О.В., Масалов О.Г., Василенко В.Д.



У зв’язку з тим, що 

кафедра соціології та 

політології стала готувати 

бакалаврів та спеціалістів 

за спеціальністю 

«Соціологія», лабораторія 

була повернена в її склад. 

Наукове керівництво 

лабораторією здійснював 

професор Поступний 

Олександр Миколайович.



Соціологічна лабораторія підтримує зв’язок з багатьма соціологічними

структурами міста Харкова.

Лабораторія також є базою проведення ознайомчої практики для студентів

ВНЗ м. Харків, а саме, студентів - соціологів Харківського Національного

університету ім. В.Н. Каразіна та Харківського Національного педагогічного

університету ім. Г.С. Сковороди.

Соціологічна лабораторія є базою практики для підготовки студентів

спеціальності «Соціологія». Студенти отримують можливість на практиці оволодіти

навичками проведення соціологічних досліджень.



Під час проходження практики студенти навчаються

розробляти програму дослідження, інструментарій, проводити

опитування, обробку анкет та аналіз отриманих даних.

Отримані у результати проведених досліджень дані

використовуються студентами при написанні курсових робіт, а також

випускних робіт бакалаврів та спеціалістів.

Колектив лабораторії займається вивченням широкого

спектру проблем. Серед них: професійне самовизначення абітурієнтів,

ціннісні орієнтації студентів, мотивація професіонального вибору

студентів, мотиви отримання вищої освіти, вільний час студентів,

моральна культура студентів, викладач очима студентів, відношення

студентів до органів студентського самоврядування та багато інших.


