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ДОСВІД РОБОТИ

01/09/2018

викладач кафедри соціології управління
Донецький державний університет управління

02/01/2019 –
02/09/2019
07/04/2017 –
31/08/2018
16/01/2016 –
23/09/2016
02/02/2015 –
15/01/2016
24/09/201401/02/2015
31/10/2013 –
23/09/2014
29/08/2012 –
29/12/2012

фахівець соціологічної лабораторії 1 категорії
Донецький державний університет управління

асистент кафедри соціології управління
Донецький державний університет управління

статистик
Донецький державний університет управління

секретар навчального відділу
Донецький державний університет управління

секретар
Маріупольська філія Донецького державного університету управління

менеджер з туризму
ТОВ “Етнографічний комплекс Донбас” (м. Донецьк)

спеціаліст із соціальної роботи
Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (м. Макіївка)

ОСВІТА, СТУПІНЬ, ЗВАННЯ

2015 – 2019

аспірантура 22.00.04 – спецiальнi та галузевi соцiологiї
Донецький державний університет управління

2011 – 2013

фахівець з релігієзнавства, науковий співробітник, викладач
філософських та релігієзнавчих дисциплін у вищому
навчальному закладі
Донецький національний технічний університет

2007 – 2011

бакалавр з філософії, викладач філософії та релігієзнавства у
ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації
Держаний університет інформатики та штучного інтелекту

рідна мова
іноземні
мови

українська
англійська (В1), італійська (А1)
російська (С2)

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

інші посади
та діяльність

член соціологічної асоціація України
член української асоціації релігієзнавців
член ДООО “Центр Діскавері”

міжнародні
проекти

1. ERASMUS + Key Action 1 - Mobility for learners and staff – Higher Education
Student and Staff mobility (Septembe 2016 – March 2017) Academic mobility
program with the University of Salerno (Italy) – https://dsum.edu.ua/programy-zmizhnarodnoyi-mobilnosti/#1568717218945-b56ee991-3ceb
2. Youth in Action «The Memory in the Post-Socialist City», September 8-14, 2013,
Cracow, Poland – https://yia.org.ua/

міжнародні
тренінги,
стажування

публікації

1. Training “Introduction to Web Surveys (descrizione)”, (Salerno, Italy, 2016)
2. Active Citizens Local Training in Mariupol city on 4-5 June, 2016 (British Counsil)
3. IV Міжнародна молодіжна літня школа ісламознавства “Сучасні тенденції в
ісламському світі: пошук ідентичності, діалог, конфлікти, екстремізм” (Україна м.
Київ, 20-24.07 2015 р.)
4. Науково-практичний семінар-тренінг “Вища освіта в Ізраїлі” (Україна, м. Дніпро, 1315.05. 2011 р. )
20 публікацій у міжнародних та українських виданнях. Обрані публікації:
1. Ребро О.В. Урбанізація як один із засадничих критеріїв формування соціального
простору міст українського Приазов’я. Міжкультурна комунікація і глокалізаційні
процеси у соціологічному вимірі: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф.,
м.Маріуполь, 17 квітня 2020 р. під заг. ред. В. Ф. Лисак. Маріуполь: МДУ, 2020. 85 с.
С. 55-64
2. Ребро О.В. Соціально-гуманітарний вимір розвитку публічного простору сучасного
міста. Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку. Матеріали ІІІ
міжнародної науково-практичної конференції (м. Маріуполь, 9-10 жовтня 2019 р.).
Маріуполь; Кривий Ріг: Вид. Р.А. Козлов, 2019. 405 с. С. 235-237
3. Ребро О.В. Перспективи розвитку соціального простору міст та загрози гібридної
війни в процесі державно-територіальних трансформацій. II Міжнародна науковопрактична конференція “Стратегічний потенціал державного та територіального
розвитку”. м. Маріуполь, 4-5 жовтня 2018 р. Маріуполь ; Кривий Ріг : Вид. Р.А. Козлов,
2018. 369 с. С. 231-234.
4. Ребро О. В. Структурування соціального простору міста через концепцію
“соціального поля” П’єра Бурдьє. “Нові завдання суспільних наук у ХХІ столітті” м.
Київ, 15–16 червня 2018 р. Київ: ГО “Київська наукова суспільнознавча організація”,
2018. 104 с. С. 35-39.
5. Матичак О.В. Проблеми соціальної комунікації громадян та органів місцевого
самоврядування як один із аспектів розбудови соціального. Актуальні дослідження в
соціальній сфері : матеріали восьмої міжнародної науково-практичної конференції (м.
Одеса, 17 травня 2017 р.) / гол. ред. В. В. Корнещук. Одеса: ФОП Бондаренко М.О.,
2017. 332 с. С. 70-73.
6. Матичак О.В. Теоретичні підходи класиків соціології у дослідженні соціального
простору міста. Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник
наукових праць Т. ІIІ., Вип. 4, Серія “Спеціальні та галузеві соціології”. Харків : НТУ
“ХПІ”, 2017. 234 с., С. 80-92.
7. Матичак О.В. Лібералізація візового режиму як дієвий інструмент інтеграції українців
до соціального простору країн Європейського Союзу. Україна та ЄС: можливості та
перспективи співпраці: збірник матеріалів, доповідей Інтернет-конференції в рамках
проекту “Кафедра Жана Моне “Аналіз та застосування європейського досвіду
демократії та належного врядування в Україні”, м. Маріуполь, 18-19 травня 2017 р.
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Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи
миротворення: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м.
Маріуполь, 9 червня 2017 р. Маріуполь: ДонДУУ, 2017. 311 с., С. 133-136.
9. Матичак О.В. Проблеми розвитку рекреаційних і туристичних зон у соціальному
просторі Приазов’я. Нові нерівності – нові конфлікти: шляхи подолання. ІІІ конгрес
соціологічної асоціації України. Тези доповідей. Харків, 2017. 517 с., С 416-418.
10. Матичак О.В. Форми соціальної дії та організації у містах: рефлексія за Л.Віртом.
Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: матеріали ХІIІ
Всеукраїнської науково-практичної конференції, м.Маріуполь, 3 березень 2017 р.
Маріуполь: ДонДУУ, 2017. 279 с. С. 39-42.
11. Матичак О.В. Пріоритетні напрями вдосконалення концепції соціального простору
міста в Україні [Текст] / О.В. Матичак // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології
управління: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м.
Маріуполь, 10 червня 2016 р. Маріуполь: ДонДУУ, 2016. 129 с., С. 64-67.
12. Матичак О.В. Науково-теоретичні фактори формування та трансформації публічного
простору міста [Текст] / О.В. Матичак // Теоретичні, методичні і практичні проблеми
соціології: матеріали ІV Всеукр. наук-практ. конф. молодих учених і студ., м.
Маріуполь, 27 квітня 2016 р. Маріуполь: ДонДУУ, 2016. 116 с., С 92-96.

13. Матичак О.В. Інформаційні технології у соціально-політичній комунікації громадян з
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