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ІІІ КОНГРЕС СОЦІОЛОГІЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ 

«НОВІ НЕРІВНОСТІ – НОВІ КОНФЛІКТИ: ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ» 

 

12-13 ЖОВТНЯ 2017 РОКУ 

 

Регламент роботи Конгресу 

 

12 жовтня 2017 року 

 

9.00 – 9.45 реєстрація учасників Конгресу (фойє великої актової зали, головний корпус 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, 2 

поверх) 

10.00 – 10.30 відкриття Конгресу (велика актова зала Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна, головний корпус, майдан Свободи, 4, 2 поверх) 

10.30 – 12.00 пленарне засідання Конгресу (велика актова зала, головний корпус Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, 2 поверх) 

12.00 – 12.30 кава-брейк (фойє великої актової зали, головний корпус Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, 2 поверх) 

12.30 – 14.00 продовження пленарного засідання Конгресу (велика актова зала, головний корпус 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, 2 

поверх) 

14.00 – 15.00 перерва на обід 

15.00 – 17.55 робота секцій та «круглих столів» Конгресу (північний корпус Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6) 

18.00 товариська вечеря (зала прийомів, північний корпус Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6) 

 

13 жовтня 2017 року 

 

9.00 – 10.30 робота секцій та «круглих столів» Конгресу (північний корпус Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6) 

10.30 – 10.45 кава-брейк (північний корпус Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6) 

10.45 – 13.00 продовження роботи секцій та «круглих столів» Конгресу (північний корпус 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6) 

11.00 – 12.00 презентація нових видань з соціології (ауд. 310 північного корпусу Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, 3-й поверх) 

13.00 – 13.50 перерва на обід 

14.00 – 14.30 закриття Конгресу (велика актова зала Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна, головний корпус, майдан Свободи, 4, 2 поверх) 

14.30  початок роботи IX з'їзду САУ (велика актова зала Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна, головний корпус, майдан Свободи, 4, 2 поверх) 

 

Регламент роботи конференції:  

доповідь на пленарному засіданні – до 20 хвилин; 

доповіді на засіданнях секцій та «круглих столів» – до 15 хвилин; 

виступи – до 10 хвилин. 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська. 
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12 жовтня 2017 року 

 

Відкриття ІІІ Конгресу Соціологічної асоціації України 

«НОВІ НЕРІВНОСТІ – НОВІ КОНФЛІКТИ: ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ» 

Вступне слово Президента Соціологічної асоціації України, ректора Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна, академіка НАН України Бакірова Віля Савбановича 

 

Вітання учасникам Конгресу 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

Соцільна нерівність: нові виклики 

Бакіров Віль Савбанович – Президент Соціологічної асоціації України, ректор Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна, академік НАН України 

 

Нерівність в Україні: причини та наслідки 

Лібанова Елла Марленівна – академік НАН України, директор Інституту демографії та соціальних 

досліджень імені М.В. Птухи НАН України, м. Київ 

 

Суспільство нерівних: суперечності та виклики комплексних соціальних нерівностей для України 

Куценко Ольга Дмитрівна – доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальних 

структур та соціальних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 

The future of work in Eastern Europe; survival in low tech ghettos  

Pal Tamas – Director of the Center of Social Politics, Budapest Cornivus University (Hungary) 

 

The values systems of the young generation in Central and Eastern Europe in Comparison with the middle 

and older generation 

Christian W Haerpfer – President of World Values Survey Association, Director of Institute for Comparative 

Survey, Research professor of Political Science Department of Political Science University of Vienna 

(Austria) 

 

Соціологія до і після Трампа 

Черниш Наталія Йосипівна – доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри cоціології 

Львівського національного університету імені Івана Франка  

 

Учасники обговорення доповіді професора Черниш Н. Й.:  

модератор – Євген Іванович Головаха (Україна) 

Володимир Самуїлович Магун (Росія) 

Лешек Корпорович (Польща) 

Володимир Ілліч Паніотто (Україна) 

Давид Генрихович Ротман (Білорусь) 

Пал Тамаш (Угорщина) 
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Секція 1 

Стан логіки та методології соціології в Україні: тупцювання на місці чи рух вперед? 

(12-13 жовтня, ауд. 334, північний корпус ХНУ імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, 3 поверх) 

 

Керівники секції: 

Яковенко Юрій Іванович 

Головаха Євген Іванович 

 

Секретар секції: 

Голіков Олександр Сергійович 

 

Методологічна травма в соціологічних полях України 

Яковенко Юрій Іванович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 

 

Чи існують методологічні принципи, які можна вважати загальновизнаними в соціологічній 

спільноті? 

Головаха Євген Іванович (Інститут соціології НАН України, м. Київ) 

 

Методологічний травматизм як тенденція розвитку сучасної соціології 

Фурман Анатолій Васильович (Тернопільський національний економічний університет) 

 

Тенденції та перспетиви розвитку сучасної соціології 

Черниш Наталія Йосипівна (Львівський національний університет імені Івана Франка) 

 

Соціологія раціональності та раціональність соціології: традиційні проблеми, нові рішення 

Яковлев Денис Вікторович (Національний університет «Одеська юридична академія») 

 

Вимірювальні шкали та інтегральні індекси в соціології: у полоні методологічних стереотипів 

Дембіцький Сергій Сергійович (Інститут соціології НАН України, м. Київ) 

 

Міждисциплінарність як дослідницька стратегія у (пост)некласичній епістемологічній ситуації 

Ходус Олена Володимирівна (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара) 

 

Особливості методологічних підходів до вивчення процесів глобальної нерівності 

Отрешко Наталія Борисівна (ІСНіС Міжрегіональної Академії управління персоналом, м. Київ) 

 

Пострадянський міграційний перехід в Україні: до історії міграційних практик 

Прибиткова Ірина Михайлівна (Інститут соціології НАН України, м. Київ) 

 

Дослідження листів як знаннєвих агрегатів: методологічні можливості та обмеження 

Голіков Олександр Сергійович (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 

Коммуникативные эффекты пустого слова: паралогические основания социологической постметодологии 

Николаенко Леонид Григорьевич (Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко) 

 

 

Секція 2 

Методи збору кількісної соціологічної інформації в сучасному світі 

(12-13 жовтня, ауд. 340, північний корпус ХНУ імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, 3 поверх) 

 

Керівники секції:  

Паніотто Володимир Ілліч 

Чурилов Микола Миколайович 

Горбачик Андрій Петрович 

Кізілов Олександр Іванович 
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Секретар секції: 

Коритнікова Надія Володимирівна 

 

Формування національної вибірки за умов анексії Криму і окупації частини Донбасу 

Паніотто Володимир Ілліч (Київський міжнародний інститут соціології, Національний університет «Києво-

Могилянська академія») 

 

Соціологія, соціологічний піар та BIG DATA 

Полторак Володимир Абрамович (Класичний приватний університет, м. Запоріжжя) 

 

«Великі дані» у соціологічних дослідженнях: можливості та перспективи 

Горбачик Олексій Андрійович (Національний університет «Києво-Могилянська академія») 

 

Використання «великих даних» у соціологічних дослідженнях: перспективи й проблеми 

Переверзєв Олександр Сергійович (Національний університет «Києво-Могилянська академія») 

 

Методи збору кількісної соціологічної інформації в Україні 

Крись Ольга Олександрівна (СОЦІС, TNS, м. Черкаси) 

 

Онлайн-опитування в системі соціологічного моніторингу вищої школи України  

Кізілов Олександр Іванович (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

Даниленко Ігор Віталійович (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 

Віртуальний простір як джерело первинної соціальної інформації 

Романенко Світлана Володимирівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова) 

 

Аналіз рангових шкал у масових опитуваннях 

Костенко Ярослав Олександрович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 

Сидоров Микола Володимир-Станіславович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 

 

Етичні питання використання параданих в онлайн-опитуваннях 

Коритнікова Надія Володимирівна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 

Досвід паралельного проведення паперового та інтернет-опитування «Молодь та наркотики» серед 

студентської молоді м. Харкова 

Сердюк Олексій Олександрович (Харківський національний університет внутрішніх справ) 

 

Порівняння результатів досліджень, отриманих при використанні суб’єктивного та об’єктивного 

методів визначення соціального статусу особи  

Ковальська Єлєна Валеріївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 

 

Мотив-аналіз шкільної літератури 

Батаєва Катерина Вікторівна (Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія») 

Макаренко Е. (Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія») 

Полякова Ю. (Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія») 

 

Бар’єри організації польового етапу соціологічного дослідження в умовах гібридної війни 

Котеленець Катерина Михайлівна (ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 

м. Старобільськ) 

 

Досвід проведення опитувань на планшетах: проект TEMPER (Temporary versus permanent migration) 

Локтєва Ірина Іванівна (Інститут економіки та прогнозування НАН України, м. Київ) 
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Секція 3 

Структури нерівностей: соціальні розколи, тенденції зміни, виклики політиці 

(12-13 жовтня, ауд. 304, північний корпус ХНУ імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, 3 поверх) 

 

Керівники секції: 

Куценко Ольга Дмитрівна 

Мурадян Олена Сергіївна  

 

Секретар секції: 

Колоколова Марія Олександрівна 

 

Множинні нерівності: трьохкомпонентна методологія соціологічного вивчення 

Куценко Ольга Дмитрівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 

 

Оцінки власного добробуту населенням України до та після Революції Гідності (2013-2016 рр.) 

Малиш Ліна Олександрівна (Національний університет «Києво-Могилянська академія») 

 

Феномен прекарізації як прояв зміни структури нерівностей у сучасному суспільстві 

Коваліско Наталія Володимирівна (Львівський національний університет імені Івана Франка) 

 

Quality of Housing Index in Turkey 

Kemal Aydin (Kocaeli University, Faculty of Economics and Administration Ezmit, Turkey) 

Baran Hanagasi (Kocaeli University, Faculty of Economics and Administration Ezmit, Turkey) 

 

Соціальні очікування в умовах суспільних невизначеностей як соціологічний параметр «нових» нерівностей 

Єрескова Тетяна Володимирівна (Інститут соціальних наук і самоврядування Міжрегіональної Академії 

управління персоналом, м. Київ) 

Мазурик Олег Володимирович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 

 

Політична участь та протестні практики громадян України: загальна динаміка, характер, форми  

Лісеєнко Олена Василівна (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського, м. Одеса) 

 

Соціальні класи в Україні: соціологічна рефлексія у порівняльній і часовій перспективах 

Симончук Олена Володимирівна (Інститут соціології НАН Украіни, м. Київ) 

 

Социальное неравенство и социальная интеграция украинского общества 

Еремичева Галина Васильевна (Социологический институт РАН, г. Санкт-Петербург, Россия) 

 

Регіональна нерівність у тривалості життя в Україні 

Левчук Наталія Михайлівна (Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, 

м. Київ) 

 

Політика 2.0 у дії 

Горошко Олена Ігорівна (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут») 

 

Соціальний стан літніх людей та відношення до старості в українському суспільстві очима молоді 

Познанська Катерина Володимирівна (Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське) 

 

Соціальне самопочуття і динаміка показників якості життя населення Одеси 

Князєва Олена Володимирівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова) 

 

Чинники нерівності політичної участі в сучасному українському суспільстві: досвід застосування 

бінарної логістичної регресії 

Уджмаджурідзе Георгій Гурамович (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара) 
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Внутрішньо переміщені особи як нова соціальна група в структурі українського суспільства: 

проблеми соціальної легітимації 

Никифоренко Наталя Олексіївна (Донецький державний університет управління, м. Маріуполь) 

 

 

Секція 4  

Соціальна напруженість у кризовому суспільстві: чинники актуалізації та механізми подолання 

(12-13 жовтня, ауд. 353, північний корпус ХНУ імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, 3 поверх) 

 

Керівники секції:  

Злобіна Олена Геннадіївна  

Сірий Євген Володимирович 

 

Секретар секції: 

Борисенко Олена Олександрівна 

 

Концептуалізація теми соціальної напруженості в контексті новітніх когнітивних стимулів розвитку 

теоретичної соціології  

Судаков Володимир Іванович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 

 

Щодо співвідношення понять «конфліктогенність», «соціальна напруженість», «конфлікт»  

Шульга Микола Олександрович (Інститут соціології НАН України, м. Київ) 

 

Фонова напруженість кризового соціуму  

Злобіна Олена Геннадіївна (Інститут соціології НАН України, м. Київ) 

 

Глобальный миграционный взрыв – вызов XXI века 

Вишневский Анатолий Григорьевич (Институт демографии Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» г. Москва, Россия) 

 

Соціолого-правова оцінка безпеки як соціальної константи  

Герасіна Людмила Миколаївна (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків) 
 

Соціальна напруженість як соціальна ентропія: особливості смислових акцентів  

Бевзенко Любов Дмитрівна (Інститут соціології НАН України, м. Київ) 
 

Соціальна напруженість в кризовому суспільстві: проблеми соціологічного дослідження  

Мартинюк Ігор Орестович (Інститут соціології НАН України, м. Київ) 

Соболєва Наталя Іванівна (Інститут соціології НАН України, м. Київ) 
 

Молчание как объект социологического изучения  

Городяненко Віктор Георгійович (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара) 
 

Аналіз показників життєвих потреб як інструментального компоненту в системі побудови 

пізнавальної моделі та методики виміру соціальної напруженості  

Сірий Євген Володимирович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 
 

Перцептивний, інтенціональний та змістовний рівні соціальної напруженості в Україні: відмінності 

детермінант 

Резнік Олександр Станіславович (Інститут соціології НАН України, м. Київ) 
 

Хабарництво як соціальний індикатор в системі «свій-чужий»  

Погрібна Вікторія Леонідівна (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків) 
 

Соціальна напруженість та довіра: вивчення взаємного впливу 

Горбачик Андрій Петрович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 
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Чи може соціологія прогнозувати протести?  

Бекешкіна Ірина Еріковна (Інститут соціології НАН України, м. Київ) 

 

Создавая гражданское общество: взаимодействие локальных активистских групп и общегородских 

правозащитных движений  

Тыканова Елена Валерьевна (Социологический институт РАН, г. Санкт-Петербург, Россия)  

Хохлова Анисья Михайловна (Санкт-Петербургский государственный университет) 

 

«Hatespeech» в соціальних мережах як показник соціальної напруженості  

Бойко Наталія Леонідівна (Інститут соціології НАН України, м. Київ) 

 

Глобалізація моделі надмірного споживання як джерело соціальної напруженості та нових соціальних 

конфліктів  

Лапіна Вікторія Вікторівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 

 

Створення помісної православної церкви: шлях до зменшення чи зростання соціальної напруги?  

Паращевін Максим Анатолійович (Інститут соціології НАН України, м. Київ) 

 

Ромофобія у масовій свідомості: соціологічний аналіз  

Гурій Богдана Богданівна (Національний університет «Львівська політехніка») 

Грабовська Олена Олександрівна (Благодійний фонд «Резонанс», м. Львів) 

 

Толерантність як механізм подолання напруженості в українському соціумі: сприйняття та 

інтерпретації поняття «толерантність» у студентському середовищі  

Стукал Олена Володимирівна (Інститут соціології НАН України, м. Київ) 

 

Індивідуалізм vs колективізм: сучасні тренди трансформації соціального характеру  

Гусак Вікторія Володимирівна (Інститут соціології НАН України, м. Київ) 

 

Механізми подолання соціальної напруженості серед вимушено переселених осіб з тимчасово 

неконтрольованих територій України 

Нацваладзе Мері Георгіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова) 

 

Соціально-психологічні механізми конкурентної віктимності в українському кризовому суспільстві  

Гарькавець Сергій Олексійович (Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, 

м. Сєвєродонецьк) 

 

Політична участь в Україні: особливості новітніх трансформацій 

Клюєнко Едуард Олександрович (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені 

Володимира Винниченка, м. Кропивницький) 

 

Шляхи та можливості діагностики стану українського суспільства за типом суспільних настроїв 

Кузьмук Ольга Миколаївна (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк) 

 

Соціальна напруженість в Україні в 90-х рр. ХХ ст. 

Крива Людмила Миколаївна (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини) 

 

Секція 5 

Цінності та культура у неспівмірних соціальних порядках  

(12-13 жовтня, ауд. 314, північний корпус ХНУ імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, 3 поверх) 

 

Керівники секції: 

Костенко Наталія Вікторівна 

Ручка Анатолій Олександрович 
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Секретар секції: 

Дзюба Ольга Ігорівна 

 

Сесія 1. Цінності, що згуртовують і розмежовують: Україна і Європа в порівняльних д 

дослідженнях  

(12 жовтня, 15.00 - 17.00, ауд. 437, північний корпус ХНУ імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, 

4 поверх) 

 

Модератор:  

Шестаковський Олексій Петрович 

 

Европейская ценностная топология и базовые ценности населения Украины 

Магун Владимир Самуилович (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

Институт социологии РАН, г. Москва, Россия) 

Руднев Максим Геннадьевич (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

Институт социологии РАН, г. Москва, Россия) 

 

Сучасні ціннісні орієнтації молоді Закарпаття: соціологічний вимір  

Афанасьєв Дмитро Миколайович (ДВНЗ «Ужгородський національний університет») 

 

Вимірювання культурних змін в українському суспільстві (за методологією Г. Хофстед) 

Шестаковський Олексій Петрович (незалежний дослідник, м. Київ) 

Балакірєва Ольга Миколаївна (Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка, 

м. Київ)  

Дмитрук Дмитро Анатолійович (Центр «Соціальний моніторинг», м. Київ) 

 

Why does association between values and political activism vary in different countries? Effect of democracy 

vs. structure of values themselves 

Шестаковський Олексій Петрович (незалежний дослідник, м. Київ) 

 

Ціннісні пріоритети українських і китайських студентів: досвід порівняльного дослідження  

Ручка Анатолій Олександрович (Інститут соціології НАН України, м. Київ) 

Полєва Наталія Олегівна (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського») 

 

Валідизація уточненої методики базових індивідуальних цінностей Шалома Шварца: результати двох 

претестів  

Нагорняк Катерина Миколаївна (Національний університет «Києво-Могилянська академія») 

 

Ціннісні орієнтири у формуванні та реалізації життєвих стратегій українських освітніх мігрантів  

Гірник Ганна Андріївна (Інститут соціології НАН України) 

 

Трансформація історичної пам'яті в умовах декомунізації українського суспільства 

Городяненко Віктор Георгійович (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара) 

 

Сесія 2. Множинність концептуалізацій культурної реальності 

(12 жовтня, 15.00 - 17.55, ауд.314, північний корпус ХНУ імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6,  

3 поверх) 

 

Модератори:  
 

Скокова Людмила Георгіївна 

Наумова Марта Юріївна 
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Культурная партиципация: текущее состояние  

Костенко Наталия Викторовна (Институт социологии НАН Украины, г. Киев) 

 

Культура і соціальні нерівності: постбурдьєзіанські пошуки  

Скокова Людмила Георгіївна (Інститут соціології НАН України) 

 

Ценность как модус знания: возможности wissenanalyse  

Голиков Александр Сергеевич (Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина) 

 

Гроші як цінність в сучасному суспільстві  

Пачковський Юрій Франкович (Львівський національний університет імені Івана Франка) 

 

Місто та цінності: напрямки дослідження  

Мусієздов Олексій Олександрович (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 

Социологическая специфика понятия «экзистенциальное» 

Мельников Андрей Сергеевич (Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина) 

 

Соціальне самопочуття у візії соціокультурного та соціопсихологічного підходів  

Сусська Ольга Олександрівна (Національний університет «Києво-Могилянська академія»)  

 

Міжкультурна комунікація як предмет соціологічного теоретизування 

Максимович Ольга Володимирівна (ДНВЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника») 

 

Сесія 3. Культурні практики: інерційні та продуктивні режими 

(13 жовтня, 9.00 - 12.00, ауд.314, північний корпус ХНУ імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6,  

3 поверх) 

 

Модератори:  

Скокова Людмила Георгіївна 

Наумова Марта Юріївна 

 

Арт-простори як соціокультурне явище  

Виставкiна Дар'я Олегiвна (Одеський національний унiверситет iмені I. I. Mечникова) 

 

Культурні ініціативи – формування спільнот і трансформація суспільства  

Тягло Катерина Олександрівна (Інститут соціолoгії НАН України, м. Київ, Republic Strategic 

Communications) 

 

Кіно в сучасному суспільстві: особливості споживання аудиторією  

Шеломовська Оксана Миколаївна (Дніпровський державний технічний університет) 

Зіма Анастасія Валентинівна (Дніпровський державний технічний університет) 

 

Спільне та відмінне між представниками різних музичних смаків в Україні: аналіз результатів 

експлораторного латентно-класового аналізу музичних уподобань українців  

Домащенко Марія Андріївна (Національний університет «Києво-Могилянська академія») 

 

Інституціоналізація фізичної культури та спорту  

Власова Наталія Федорівна (Класичний приватний університет, м. Запоріжжя) 

 

Особливості контент-аналітичної методології досліджень сучасних медіа: на прикладі друкованих та 

інтернет-джерел  

Юзва Людмила Леонідівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 
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Конфлікт як вияв ціннісних протистоянь  

Шевель Інна Петрівна (Київський національний університет культури і мистецтв) 

 

До питання емпіричної ідентифікації ідеологічних уявлень масової свідомості 

Білоус Євгеній В’ячеславович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 

 

Комунікативне підгрунтя культури довіри в контексті ціннісних змін сучасності 

Кожем'якіна Оксана Миколаївна (Черкаський державний технологічний університет) 

 

Моральні цінності сучасного постмодерного соціуму  

Плющ Валентина Анатоліївна (Київський національний університет культури і мистецтв) 

 

Концептуалізація поняття «життєві стратегії» в соціологічному дискурсі  

Сивохіна Карина Ігорівна (Львівський національний університет імені Івана Франка) 

 

Мобільні комунікації в просторі метрополітену 

Петренко-Лисак Алла Олександрівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 

 

Взаємозв'язок особистих цінностей: модель медіації-модерації з ґендерною ознакою та віком 

Романюк Людмила Василівна (Львівський державний університет внутрішніх справ) 

 

Розуміючи медіаархеологію 

Наумова Марта Юріївна (Інститут соціології НАН України, м. Київ) 

 

Паноптикон, «прозоре суспільство» і нові медіа 

Стародубцева Лідія Володимирівна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 

Культурно-интеллектуальное демонстративное потребление сквозь призму социологического 

анализа: теоретические аспекты 

Черняк Ксения Витальевна (Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина) 

 

Теорія секуляризації і український контекст 

Яцишин Уляна Володимирівна (Національний університет «Львівська політехніка») 

 

 

Секція 6 

Соціальний простір України воєнного часу: нові поділи, девіації та суспільні рухи 

(12-13 жовтня, ауд. 350 а (ресурсний центр соціологічного факультету),  

північний корпус ХНУ імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, 3 поверх) 

 

Керівники секції: 

Кононов Ілля Федорович  

Рущенко Ігор Петрович  

Лобанова Алла Степанівна  

Ніколаєвська Алла Михайлівна 

 

Секретар секції: 

Проценко Ольга Олександрівна 

 

Соціологія на війні 

Рущенко Ігор Петрович (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут») 

 

Сила і слабкість соціального контролю в умовах військових конфліктів: український контекст   

Лобанова Алла Степанівна (Криворізький державний педагогічний університет) 
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Особливості територіального поділу у ситуації замороженого конфлікту 

Хобта Світлана Вікторівна (Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка, 

м. Старобільськ) 

 

Інтернет-вимір комунікаційних процесів в Україні у воєнний час  

Петренко Ольга Сергіївна (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Старобільськ) 

Формування концепції національного феномену цивільно-військового співробітництва Збройних Сил 

України 
Калагін Юрій Аркадійович (Харківський національний університет Повітряних Сил імені І. Кожедуба) 

 

Війна на Донбасі і буття регіональної спільноти 

Кононов Ілля Федорович (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Старобільськ) 

 

Битва Оккама украинского кризиса 

Злотников Анатолий Геннадьевич (Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, г. Гомель) 

 

Зрозуміти інших: конструювання просторів миру в територіальних громадах України воєнного часу 

Іванкова-Стецюк Оксана Борисівна (Інститут народознавства НАН України, м. Львів) 

 

Варіативність якісних методів у полі military studies  

Скокова Людмила Георгіївна (Інститут соціології НАН України, м. Київ) 

 

Інтеграція та відчуження молоді в умовах військових конфліктів: пошук компромісів 

Славіна Олена Сергіївна (Криворізький державний педагогічний університет) 

 

Пропагандистська складова гібридної війни на Донбасі 

Журба Ігор Вячеславович (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка м. Старобільськ) 

 

Трансформація колективних просторових уявлень мешканців Луганська внаслідок війни на Донбасі 

Живілова Маргарита Сергіївна (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 

м. Старобільськ) 

 

Безпека життєдіяльності особистості: соціологічні аспекти вивчення 

Калашнікова Людмила Володимирівна (Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв) 

 

Стрес-фактори в роботі слідчих національної поліції України 

Поклад Василь Іванович (Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка) 

 

Участь криміналітету в гібридній війні 

Чаплик Микола Миколайович (Донецький державний університет управління, м. Маріуполь) 

 

Якісні методи в кількісних дослідженнях правоохоронної діяльності: на прикладі моніторингу 

«Публічна безпека та довіра до правоохоронних органів» 

Сердюк Олексій Олександрович (Харківський національний університет внутрішніх справ) 

 

Релігія, суспільство, особистість: сучасні проблеми, протиріччя та парадокси  

Ніколаєвська Алла Михайлівна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 

Концепт социального капитала вынужденных мигрантов в современной социологии 

Батаева Екатерина Викторовна (Харьковский гуманитарный университет «Народная украинская 

академия») 

Попова Ольга Александровна (Харьковский гуманитарный университет «Народная украинская академия») 
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Вынужденная миграция в Украине: концептуальные и классификационные аспекты  

Попова Ольга Александровна (Харьковский гуманитарный университет «Народная украинская академия») 

 

Вимушене внутрішнє переміщення та внутрішньо переміщені особи: теоретичні підходи до вивчення  

Проценко Ольга Олександрівна (Харківский національний університет імені В. Н. Каразіна)   

 

Волонтерська діяльність як форма нестандартної зайнятості  

Азьмук Надія Анатоліївна (Черкаський державний бізнес-коледж) 

 

Комунікативна культура волонтерів: сучасний стан та шляхи формування  

Кримчак Людмила Юріївна (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара) 

 

Тіньові практики в структурі економічної поведінки жителів прифронтових зон Донбасу (за 

результатами дослідження 2017 р.) 

Верховод Лілія Іванівна (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Старобільськ) 

 

Особливості та основні зміни соціології военного часу  

Пушонкина Людмила Валеріївна (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка)  

 

Соціолого-статистичний аналіз досліджень ВПО в сучасній Україні 

Бубняк Соломія Михайлівна (Львіський національний університет імені Івана Франка) 

 

Вплив інформаційних технологій на формування соціального простору України воєнного часу 

Фандєєва Ганна Костянтинівна (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 

м. Старобільськ) 

 

Соціологічний досвід вивчення соціальної адаптації ветеранів війни  

Берездецька Леся Василівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 

 

Використання PR у процесі інформаційних війн  

Стадник Альона Георгіївна (Класичний приватний університет, м. Запоріжжя) 

 

«Імпровізаційна» модель організації: сутність, можливості та переваги використання переміщеними 

підприємствами 

Суровцева Ірина Юріївна (Донецький державний університет управління, м. Маріуполь) 

 

 

Секція 7 

Соціальні нерівності в контексті етнодинаміки сучасного світу 

(12-13 жовтня, ауд. 351, північний корпус ХНУ імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, 3 поверх) 

 

Керівники секції: 

Євтух Володимир Борисович 

Кісла Ганна Олександрівна  

Філіппова Ольга Аркадіївна 

Кутирьова Віра Ігорівна 

 

Маркери сприйняття України і українства 

Онищук Віталій Михайлович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова) 

 

Позитивна дискримінація в міжетнічних відносинах 

Нікон Наталія Олександрівна (Одеський національний політехнічний університет) 

 

Box of identities українських студентів 

Кісла Ганна Олександрівна (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ) 
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Соціальні мережі як простір репрезентації дискурсивних ідентичностей (на прикладі національних та 

етнічних ідентичностей) 

Філіппова Ольга Аркадіївна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 

«Безціннісний» досвід: де знайти і не втратити ядра культур заради солідарності у мультиетнічних 

спільнотах 

Тащенко Анна Юріївна (Національний авіаційний університет, м. Київ) 
 

Етнокультурне різноманіття як фактор впливу на поведінкову стратегію української молоді 

Заїнчківська Ірина Петрівна (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ) 
 

Роль феномену етнічності у формуванні простору мережевих контактів у соціально-комунікаційній 

системі суспільства 

Коган Костянтин Миколайович (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ) 
 

Етнорелігійний сувенір як візуалянт етнорелігійної системи в етносоціології релігії 

Крячко Володимир Іванович (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ) 
 

Сучасна українська етносоціологія у пошуках концептуалізації етнокультурної диверсифікації суспільства 

Мунно Нікола Ніколайович (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ) 
 

Чинники впливу етнічності на процеси соціальної адаптації маргіналів  

Степико Валентина Порфиріївна (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова) 
 

Соціальні нерівності у контенті споживацтва: етнічний вимір 

Сюсель Юлія Володимирівна (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ) 
 

Особове ім’я як засіб національної ідентифікації українця  

Фірсов Руслан Миколайович (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ) 
 

Етносоціологічні студії в українському науковому дискурсі 

Цилюрик Світлана Василівна (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ) 
 

Науковий дискурс проблеми соціальної нерівності та етнічного самопочуття  

Цимбал Світлана Миколаївна (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ) 
 

Етнонаціональна структура українського суспільства та освітні практики: особливості взаємовпливу  

Шкапко Іван Вікторович (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ) 
 

Етнічні та національні ідентичності студентства як показник інтеграційного потенціалу українського 

суспільства 

Кутирьова Віра Ігорівна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 
 

Міжетнічні комунікації як предмет наукового етносоціологічного пошуку  

Штепа Сергій Олександрович (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ) 
 

Соціальні практики збереження міжпоколінної культурної спадщини  

Щілінська Ганна Валентинівна (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ) 
 

Етнодинаміка українського суспільства у контенті постмодерністських змін  

Пиголенко Любов Вікторівна (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ) 
 

Етнічний контент ідеології  лібералізму та дискурсу модерного громадянського суспільства 

Булатевич Микола Миколайович (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ) 
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Методологія дослідження соціальних нерівностей у контексті етнодинаміки  

Дудар Сергій Едуардович (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ) 
 

Способи розуміння патріотизму та націоналізму в Польщі та в Україні: спільне та відмінне за даними 

соціологічних опитувань 

Єкатеринчук Андрій (Інститут соціології Університету імені Марії Кюрі-Склодовської, м. Люблін, Польща) 
 

Наслідки геноциду кримськотатарського народу у роки Другої світової війни, етнічних обмежень у 

повоєнні десятиліття через призму етносоціальних трансформацій сучасного Криму  

Куртсеітов Рефік Джаферович (Кримська інженерно-педагогічна академія, м. Сімферополь) 
 

 

Секція 8 

Соціальна політика та соціальна робота в умовах актуалізації нових соціальних нерівностей 

(12-13 жовтня, ауд. 570, північний корпус ХНУ імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, 5 поверх) 

 

Керівники секції: 

Горбунова-Рубан Світлана Олександрівна  

Вакуленко Світлана Миколаївна  

Євдокимова Ірина Анатоліївна  
 

Секретар секції: 

Тимошенко Віра Євгенівна 
 

Соціальна робота – професія майбутнього 

Горбунова-Рубан Світлана Олександрівна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 
 

Проактивне управління соціальними процесами 

Шандрук Сергій Костянтинович (Тернопільський національний економічний університет) 

Біскуп Віталій Степанович (Тернопільський національний економічний університет) 
 

Інституціоналізація соціальної роботи як науки та професії 

Андрющенко Аліса Іллівна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 
 

Принцип «нерівної рівності» Г. С. Сковороди як філософська основа практичної соціальної роботи 

Осетрова Оксана Олександрівна (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара) 
 

Соціальна політика України в умовах глобальних змін 

Скворець Володимир Олексійович (Запорізький національний університет) 
 

Специфіка формування суспільних та особистісних механізмів орієнтування та дії в непередбачених 

ситуаціях 

Камбур Андрій Васильович (Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича) 
 

Роль політики житлових субсидій у запобіганні та подоланні соціальних нерівностей  

Борисова Юлія Володимирівна (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара) 
 

З історії становлення соціальної роботи в Україні як навчальної і наукової галузі 

Глазунов Станіслав Васильович (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара) 
 

Нерівний доступ до освіти як механізм підвищення якості підготовки фахівців з соціальної роботи  

Садрицька Світлана Валеріївна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 
 

Підготовка посередників для роботи з ромськими громадами 

Ярошенко Алла Олександрівна (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ) 

Полівко Лариса  Юріївна (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ) 
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Соціальна значущість реабілітаційного парку  

Позднякова-Кирбят’єва Еліна Геннадіївна (Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія, 

м. Запоріжжя) 
 

Становлення багатопрофільної функціонально-організаційної структури соціального обслуговування 

в Україні  

Ніколаєва Валентина Іванівна (Донецький державний університет управління, м. Маріуполь) 

 

Модернізація системи соціальних послуг під впливом нових викликів 

Вакуленко Світлана Миколаївна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

Яковенко Тетяна Володимирівна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 
 

Стадії професійної деформації соціального працівника 

Бутиліна Олена Вікторівна (Харківський національний університет внутрішніх справ) 
 

Соціальний аудит: поняття та особливості застосування у професійній соціальній роботі в Україні  

Ташкінова Оксана Анатоліївна (ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь) 
 

Соціальна відповідальність як соціальне явище 

Вітковська Інна Миколаївна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 
 

Соціальний аудит як сучасний інструмент соціального розвитку суспільства 

Тимошенко Віра Євгенівна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 
 

Соціальне обслуговування внутрішньо переміщених осіб: напрями соціологічних досліджень 

Євдокимова Ірина Анатоліївна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 
 

Вибір внутрішньо переміщених осіб в контексті інтеграції до нового соціального середовища  

Вакуленко Світлана Миколаївна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 
 

К проблеме модернизации работы с молодежью в контексте инклюзивной культуры и культурного 

гражданства  

Морозова Светлана Анатольевна (Белорусский государственный университет, г. Минск) 

Филинская Лариса Владимировна (Белорусский государственный университет, г. Минск) 
 

Соціальна адаптація людей з інвалідністю за допомогою спорту (інклюзивність у спорті)  

Литовченко Марина Андріївна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 
 

Соціокультурна адаптація іноземних студентів до життя та навчання в Україні 

Марікян Світлана Володимирівна (Харківський національний університет радіоелектроніки) 
 

Формування прихильності людей, які вживають ін'єкційні наркотики (ЛУІН), до лікування ВІЛ: аналіз 

взаємодії між лікарями, соціальними працівниками та ЛУІН (поза та всередині спільноти ЛУІН) 

Дмитрієва Олександра (Альянс громадського здоров’я, м. Київ) 

Лукаш Євгенія-Галина Михайлівна (Альянс громадського здоров’я, м. Київ) 
 

Врахування психологічних особливостей родини в роботі державних соціальних служб 

Ярмак Віта Володимирівна (практичний психолог, м. Краматорськ) 
 

 

Секція 9 

Публічне управління в умовах суспільних змін: подолання нерівностей, регулювання конфліктів 

(12-13 жовтня, ауд.339, північний корпус ХНУ імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, 3 поверх) 
 

Керівники секції:  

Бєлова Людмила Олександрівна 

Сичова Вікторія Вікторівна  
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Секретар секції: 

Вітковська Інна Миколаївна 

 

Державна політика в галузі підготовки управлінських кадрів в умовах сучасного суспільства 

Бєлова Людмила Олександрівна (Харківський регіональний інститут державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України) 

 

Перспективи розвитку інституту президентства в системі публічної влади України 

Гонюкова Лілія Василівна (Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ)  
 

Сучасний рівень соціалізації публічного управління в Україні 

Дєгтяр Андрій Олегович (Харківська державна академія культури) 

Бублій Максим Петрович (Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України) 
 

Соціальна неадекватність державного управління: причини репродукування 

Бурега Валерій Васильович (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»)  
 

На шляху до становлення в Україні соціально відповідальної державно-управлінської еліти 

Афонін Едуард Андрійович (Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ) 

Балакірєва Ольга Миколаївна (ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ) 
 

Інновації як основа трансформації соціального управління 

Самофалова Тетяна Олександрівна (Харківський регіональний інститут державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України) 
 

Взаємодія місцевої влади та територіальної громади в контексті реалізації політики декомунізації в 

Україні 

Сичова Вікторія Вікторівна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 
 

Громадяни в системі публічного управління: підхід до виявлення ступеня самоідентифікації 

Дрешпак Валерій Михайлович (Дніпропетровський регіональний інститут державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України)  
 

Взаємодія місцевої влади і громади в умовах нових суспільних викликів 

Решетов Володимир Михайлович (Донецький державний університет управління, м. Маріуполь) 
 

Соціальні трансформації в сільській місцевості та неоспільноти 

Лозинська Тамара Миколаївна (Полтавська державна аграрна академія)  
 

Стейкхолдерські відносини влади та народу 

Акулов-Муратов Владислав Вікторович (Національна академія державного управління при Президентові 

України, м. Київ) 
 

Природа мовних конфліктів та шляхи запобігання їм як управлінське завдання 

Ковальова Тетяна Володимирівна (Харківський регіональний інститут Національної академії державного 

управління при Президентові України)  
 

Конфлікти ціннісних систем у процесі суспільно-державних трансформацій (теоретичний аналіз) 

Білоконь Михайло Вячеславович (Харківський регіональний інститут Національної академії державного 

управління при Президентові України)  
 

Вплив політичних конфліктів на публічне управління 

Костецька Лідія Миколаївна (Національна академія державного управління при Президентові України, 

м. Київ)  
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Від суспільного конфлікту до національного консенсусу 

Волос Богдан Омелянович (Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ)  
 

Security, social security, crime: some considerations concerning Lithuania and Ukraine 

Valeriy Nikolayevskyy (V.N.Karazin Kharkiv National University) 

Victoria Omelchenko (Kharkiv National University of Radioelectronics) 

Vladas Tumalavičius (The Department of Management, The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania) 
 

Залучення третього сектору до процесу вирішення соціальних проблем владними інституціями сучасної 

Польщі 

Лесняк Віталій Юрійович (Рівненський державний гуманітарний університет) 
 

Управління розвитком соціальної інфраструктури населених пунктів України 

Приходько Ольга Миколаївна (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара) 
 

Регіональні особливості реалізації програм зайнятості населення в Україні: нерівності у сфері 

працевлаштування молоді 

Бондаренко Діана Петрівна (Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України) 
 

Становлення системи державного регулювання міграційних процесів в Україні (1991 - 2000 рр.) 

Капінус Олександра Ярославівна (Харківський регіональний інститут Національної академії державного управління 

при Президентові України)  
 

Ґендерно орієнтоване бюджетування як складова реформування вітчизняної системи публічного управління 

Безбородова Олена Леонідівна (Харківський регіональний інститут Національної академії державного управління 

при Президентові України)  
 

Деякі питання лідерства в системі публічного управління 

Кармінська-Бєлоброва Марина Володимирівна (Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут»)  
 

Інноваційне лідерство як шлях до гармонізації публічного управління 

Шихненко Дмитро Вікторович (Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ)  
 

Політична опозиція як чинник стабільності відносин між органами місцевого самоврядування та 

громадянським суспільством 

Стефурак Михайло Михайлович (Інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника») 
 

Управління талантами в сучасній організації як фактор забезпечення рівності/нерівності персоналу 

Михайльова Катерина Геннадіївна (Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія») 
 

Особливості управління людськими ресурсами в міжнародних компаніях 

Баннікова Катерина Борисівна (Харківський гуманітраний університет «Народна українська академія») 
 

Проблеми формування кадрового потенціалу в органах місцевого самоврядування 

Приходько Ольга Миколаївна (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара) 
 

 

Секція 10 

Якісні методи в дослідженні нових соціальних нерівностей 

(13 жовтня, ауд. 351 а, північний корпус ХНУ імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, 3 поверх) 

 

Керівники секції: 

Сорока Юлія Георгіївна  

Скокова Людмила Георгіївна  
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Секретар секції: 

Зубарєв Олександр Сергійович 

 

Використання особистих документів у дослідженні травматичного досвіду 

Скокова Людмила Георгіївна (Інститут соціології НАН України, м. Київ) 

Іванкова-Стецюк Оксана Борисівна (Інститут народознавства НАН України, м. Львів) 

 

Якісні методи соціологічних досліджень в умовах війни  

Сорока Юлія Георгіївна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 

Дім без стін, стіни без дому: творення локусів і просторів у транснаціональних мобільностях українок 

в Італії 

Одинець Світлана Владиславівна (Інститут народознавства НАН України, м. Львів) 

 

Східні духовні практики як феномен життєвого світу особистості в полікультурному суспільстві: за 

матеріалами якісного соціологічного дослідження 

Зубарєв Олександр Сергійович (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 

Чи має бути курс «Якісні методи»  практично орієнтовним? 

Профатілова Людмила Геннадіївна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 

Практика використання якісних методів дослідження у вищих навчальних закладах 

Дудко Людмила Андріївна (Черкаський державний бізнес-коледж)  
 

 

Секція 11 

Проблематика модернізації в сучасному теоретизуванні та практичній політиці 

(12-13 жовтня, ауд. 307, північний корпус ХНУ імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, 3 поверх) 
 

Керівники секції: 

Кутуєв Павло Володимирович 

Якубін Олексій Леонідович 
 

Секретар секції: 

Борисов Роман Ігорович 
 

Ален Турен: модерн поміж суб’єктом та розумом 

Кутуєв Павло Володимирович (Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського») 
 

Проблематика модернізації у контексті соціології науки  

Якубін Олексій Леонідович (Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського»)  
 

Політика історичної пам’яті в Україні в контексті завдань пострадянської модернізації 

Єнін Максим Наімович (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського»)  
 

Європейська ідентичність у суспільстві посткомуністичної модернізації: регіональні виміри 

Коржов Геннадій Олександрович (Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського»)  
 

Корупція як перепона реалізації реформ та модернізації влади в Україні 

Пиголенко Ігор Вікторович (Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського»)  
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Глобальні ланцюги виробництва одягу в Україні: наслідки для найманої праці  

Дутчак Оксана Анатоліївна (Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського») 

 

Формування свідомості про мінну безпеку в молодіжному середовищі як фактор єднання суспільства у 

подоланні соціальної напруженості 

Баханов Олексій Юрійович (Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського») 

 

 

Секція 12 

Процеси інтеграції/дезінтеграції в сучасному світі 

(12-13 жовтня, ауд. 447, північний корпус ХНУ імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, 4 поверх) 

 

Керівники секції:  

Дублікаш Тетяна Миколаївна 

Нікулін В’ячеслав Сергійович 

 

Секретар секції: 

Бойко Дмитро Миколайович 

 

Проблеми соціальної інтеграції українського суспільства (на прикладі досліджень внутрішньо 

переміщених осіб (ВПО) в Україні) 

Соболевська Марина Олександрівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 

 

Процеси інтеграції в суспільство військовослужбовців, які повернулися із зони бойових дій в Україні 

Артеменко Анна Броніславівна  (Харківський гуманітарний університет  «Народна українська академія») 

 

Фактори розвитку політичного радикалізму в українському суспільстві 

Музильов Олександр Володимирович (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 

Архаїзація як проблема суспільства, що трансформується, та чинник його інтеграції/дезінтеграції 

Катруха Євген Вадимович (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 

Метафоричність та декларативність соціологічної мови як чинник дезінтеграції українського суспільства 

Литовченко Артем Дмитрович (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 

Академічна нерівність як чинник дезінтеграції 

Чикишев Микита Дмитрович (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 

Правовий менталітет і правова ментальність як категорії соціології права 

Требін Михайло Петрович (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) 

 

Інтеграція без інтеграції: становище біженців з Ближнього Сходу у Європейському Союзі та його 

наслідки  

Черняк Ксенія Віталіївна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 

Секретні інтеграційні проекти та протистояння ТTIP та СЕТА у Європейському Союзі 

Дублікаш Тетяна Миколаївна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 

Громадсько-політична активність населення європейських країн 

Сальнікова Світлана Анатоліївна (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк) 
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Політичний міф як дискурсивна технологія реалізації влади: порівняльний аналіз передвиборчих 

кампаній Б. Обами та Д. Трампа (за матеріалами агітаційних плакатів) 

Данилов Станислав Сергійович (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 

Інституціоналізація політичної свідомості: регіональний вимір 

Пержун Володимир Васильович (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича) 

 

Можливості активно-мережевої теорії для вивчення ієрархій: критика, інтерпретація, синтез  

Бойко Дмитро Миколайович (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 

Особливості передвиборчих технологій як інструментів соціально-психологічної взаємодії 

Фурман Анатолій Васильович (Тернопільський національний економічний університет) 

 

Соціальний капітал як фактор відтворення/циркуляції політичної еліти України 

Нехаєнко Оксана Василівна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 

Релігія та політика: можливі шляхи взаємодії 

Спренне Анна Сергіївна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 

«Freedom in the World 2017»: аналіз стану свободи у світі 

Конончук Олександр Григорович (Рівненський державний гуманітарний університет) 

 

Шляхи подолання упередженості та соціальної роз’єднаності за допомогою просвітницько-

профілактичної діяльності 

Баханов Олексій Юрійович (НТУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»)  

 

Фотографія як інструмент включення/виключення: деконструкція довіри 

Десенко Дарина Сергіївна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 

Проблема дефіциту природних ресурсів у фокусі соціологічного аналізу 

Жердецька Анастасія Георгіївна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 

 

Секція 13 

Інформаційна нерівність як нова форма соціальної диференціації: можливості соціологічного аналізу 

та прогнозування 

(12-13 жовтня, ауд. 309, північний корпус ХНУ імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, 3 поверх) 

 

Керівники секції: 

Романенко Світлана Володимирівна 

Кислова Ольга Миколаївна 
 

Секретар секції: 

Дикань Богдан Олександрович 
 

Digital divide: можливості соціологічного виміру 

Романенко Світлана Володимирівна (Одеський національний університет імені  І. І. Мечникова) 
 

«Великі дані» як чинник інформаційної нерівності 

Кислова Ольга Миколаївна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 
 

Цифрова нерівність: групи ризику в українському суспільстві 

Локтєва Ірина Іванівна (ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ) 
 

«Віртуальний вимір» громадянської відповідальності суспільства 

Вєтрова Стелла Семенівна (Одеська національна академія зв'язку імені О. С. Попова) 
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Роль інституту освіти у забезпеченні інформаційної безпеки держави  

Кузіна Ірина Іванівна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 

Використання Інтернету вдома: динаміка «цифрового розриву» міста та села 

Новікова Ліана Олександрівна (Київський міжнародний інститут соціології) 

 

Використання формального моделювання для дослідження поширення повідомлень в онлайн-

соціальних мережах 

Черній Поліна Дмитрівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 

 

Довіра як джерело контролю та ефективності PR-діяльності 

Кравченкова Галина Миколаївна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 

Масові відкриті онлайн-курси: соціальні сенси, загрози, можливості 

Калашнікова Аліна Олександрівна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 

Гаджети крізь призму теорій Л. Болтанськи, Л. Тевено та Б. Латура  

Дикань Богдан Олександрович (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 

Соціолог як рудимент у сучасному інформаційному суспільстві 

Акмурзін Андрій Якович (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 

 

Секція 14 

Економічна рівність vs нерівність в критеріях соціальної справедливості 

(12-13 жовтня, ауд. 312, північний корпус ХНУ імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, 3 поверх) 

 

Керівники секції:  

Балакірєва Ольга  Миколаївна 

Гриценко Андрій  Андрійович 

 

Секретар секції: 

Десенко Дарина Сергіївна 

 

Реформування суспільного сектору економіки як передумова реалізації відносин соціальної 

справедливості 

Артьомова Тетяна Іванівна (ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ) 

 

Сприйняття нерівності та змісту соціальної справедливості в українському суспільстві 

Балакірєва Ольга Миколаївна (ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ) 

 

Сутність соціально орієнтованої ринкової економіки: соціологічний вимір 

Ніколенко Вадим Вікторович (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара) 

 

Формування соціального порядку денного в Україні та ЄС крізь призму соціальної справедливості 

Бурлай Тетяна Вікторівна (ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ) 

 

Вплив прогресійного податку на нерівність розподілу доходів: аналіз залежності показнику нерівності 

від параметрів податкової прогресії 

Меркулова Тамара Вікторівна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

Янцевич Артем Артемович (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 

Фактири диференціації трудових доходів працівників у промисловості України 

Шовкун Інна Анатоліївна (ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ) 
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Масштаби економічної нерівності та подолання бідності в критеріях соціальної справедливості 

Гук Лариса Павлівна (ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ) 

 

Порівняння уявлень про соціальну справедливість серед українських трудових мігрантів та 

українців-немігрантів 

Заремба-Косович Ганна Романівна (Інститут соціології НАН України, м. Київ) 

 

Polish-Ukrainian projects as a source of solving the socio-economic inequalities of the border regions  

Sławomir Partycki (The John Paul II Catholic University of Lublin)   

Agnieszka Drewniak (Center for the Meeting of Cultures in Lublin) 

Dawid Błaszczak (Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska) 

 

Південний регіон України як цілісний простір економічної активності населення: специфіка, сучасний 

стан та перспективи розвитку 

Чорна Вікторія Олександрівна (Черноморський національбний університет імені Петра Могили) 

 

Роль аудиту в системі економічної безпеки 

Сабаурі Ліван (м. Тбілісі, Грузія) 

 

Економічна депривація 

Пліс Наталія Миколаївна (Черкаське регіональне відділення Соціологічної асоціації України) 

 

Символічне споживання в Україні: механізми поширення 

Зоська Яна Володимирівна (Класичний приватний університет, м. Запоріжжя) 

 

Генеза економічної поведінки в дигітальному суспільстві 

Худа Антоніна Валеріївна (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара) 

 

Реконструктивний розвиток: подолання конфлікту рівності та нерівності  

Гриценко Андрій Андрійович (ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ) 

 

Інституційні чинники динаміки економічної рівності та нерівності 

Яременко Олег Леонідович (ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ) 

 

Олігархізація економіки як фактор соціально-економічної нерівності  

Длугопольський Олександр Володимирович (Тернопільський національний економічний університет) 

 

Розвиток суб’єктів в соціально-економічному просторі України 

Бондаренко Олег Валерійович (Запорізький національний університет) 

 

Результати соціологічного моніторингу ставлення селян до ринку земель в Україні 

Шатохін Анатолій Миколайович (Уманський національний університет садівництва) 

Вуйченко Марина Анатоліївна (Уманський національний університет садівництва) 

 

 

Секція 15 

Соціальне прогнозування: урбаністика та соціальна політика 

(12-13 жовтня, ауд. 337, північний корпус ХНУ імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, 3 поверх) 

 

Керівники секції: 

Лепський Максим Анатолійович 

Кривошеїн Віталій Володимирович 

Гугнін Едуард Анатолійович 
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Секретар секції:  

Дейнека Наталія Андріївна 

 

Прогностична нерівність у конкуренції проектів майбутнього 

Лепський Максим Анатолійович (Запорізький національний університет) 

 

Форсайт-технології у соціальному ризик-менеджменті 

Кривошеїн Віталій Володимирович (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара) 

 

Нові нерівності в сучасному українському політичному просторі 

Гугнін Едуард Анатолійович (Запорізький національний університет) 

 

Globalization, Citizenship, and Rights to the City: Towards a Sociology of Euro-Asian Integration 

Shinji Iwanaga (Meiji Gakuin University, Tokyo, Japan) 

 

Інкультурація внутрішньо переміщених осіб в актуальних українських реаліях 

Бойко Вікторія Анатоліївна (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара) 

 

Сучасне місто як простір відтворення соціальної нерівності 

Гудзенко Олеся Зіновіївна (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара) 

 

Фактори розвитку соціального потенціалу міст 

Шепеленко Ірина Павлівна (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди) 

 

Якість життя в містах: міжнародні та українські практики вимірювання 

Демічева Алла Валеріївна (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара) 

 

Івент-менеджмент як технології управління масовою поведінкою 

Кірієнко Ганна Євгенівна (Запорізький національний університет) 

 

Прогностична функція в діяльності суб’єкта життя 

Кудінов Ігор Олексійович (Запорізький національний університет) 

 

Конвент як «місце»: фендом у просторі міста 

Легеза Сергій Валерійович (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара) 

 

Безпека як умова ефективного розвитку міста 

Локтіонова Дінара Анатоліївна (Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв) 

 

Потенціал співпраці підприємців й органів місцевого самоврядування у питаннях розвитку 

українських міст (за матеріалами фокусованих групових інтерв’ю) 

Макаренко Віра Анатоліївна (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара) 

 

Ландшафти пам’яті в міському просторі: рекодифікація від «радянського» до «українського» 

Міхно Надія Костянтинівна (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара) 

Жарко Ярослав Юрійович (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара) 

 

Панацея Таврии: топоним «приятный во всех отношениях»  

Гоманюк Николай Анатольевич (Херсонский государственный университет) 

 

Смарт-сіті: майбутня реальність чи красива метафора? 

Петренко-Лисак Алла Олександрівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 

 

Урбаністичний простір дозвілля: виклики і можливості 

Ратушна Таїсія Олександрівна (Запорізький національний університет) 
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Сценарії повсякденності сучасних поколінь: можливості соціологічного прогнозування 

Скляренко Катерина Олександрівна (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара) 

 

Громадська думка в контексті територіального розвитку 

Стариковська Олена Олександрівна (Запорізький національний університет) 

 

Образ майбутнього: перспективи соціологічного дослідження 

Стриж Анастасія Євгеніївна (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара) 

 

Як досягти комфортного проживання у місті: роздуми молодих мешканців українських міст (за 

матеріалами фокус-групового дослідження) 

Шевчук Марина Олександрівна (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара) 

 

Big Data vs Small Data: критерії ефективного використання в політичному прогнозуванні 

Безрукова Ольга Анатоліївна (Запорізький національний університет) 

 

 

Секція 16 

Гендерні дослідження: від громадських рухів до гендерної політики 

(12-13 жовтня, ауд. 361, північний корпус ХНУ імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, 3 поверх) 

 

Керівник секції: 

Мурадян Олена Сергіївна  

 

Секретар секції: 

Яшкіна Дар’я Дмитрівна 

 

Синдром поколения сєндвич: стратегии совладания в условиях тренда старения населения 

Здравомыслова Елена Андреевна (Европейский университет, г. Санкт-Петербург, Россия) 

 

Соціальні ефекти політизації гендерної проблематики: постановка дослідницького питання 

Мурадян Олена Сергіївна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 

Категорія «квір»: пізнавальний потенціал та практичні можливості 

Червінська Тетяна Григорівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 

 

«Я могу говорить»: гендерная проблематизация институционального и индивидуального насилия 

Чернова Жанна Владимировна (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

г. Санкт-Петербург, Россия) 

 

Скільки жінка платить за те, що її кривдить чоловік?: економічні наслідки гендерно зумовленого 

насильства в Україні 

Герасименко Ганна В'ячеславівна (Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН 

України, м. Київ) 

 

Концептуальні засади екофемінізму у соціологічному дослідженні екологізації українського 

суспільства 

Комих Наталія Григорівна (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара) 

 

Гендерні розриви в індивідуальному благополуччі 

Дячук Ольга Антонівна (Рівненський державний гуманітарний університет) 

 

Гендерні електоральні стереотипи як чинник впливу на електоральну поведінку 

Дзюба Наталія Валеріївна (Класичний приватний університет, м. Запоріжжя) 
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Дослідження реалізації впровадження гендерної політики в Збройних Силах України 

Клименко Наталія Григорівна (Харківський регіональний інститут державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України) 

 

Гендерна складова у початковій освіті 

Халіна Олена Юріївна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 

Гендерна проблематика в контексті сучасних феміністичних практик 

Бавикіна Вікторія Миколаївна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 

Попередження домашнього насильства як механізм подолання гендерної нерівності 

Краснолобова Ірина Миколаївна (Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, м. Харків) 

 

Межі ефективності законодавчої протидії гендерній дискримінації в Україні 

Якименко Поліна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 

Гендерна обізнаність викладачів як чинник сприйняття гендерної проблематики учнівською молоддю 

Черняк Ксенія Віталіївна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 

Практики жіночого лобіювання в країнах Європи 

Яшкіна Дар’я Дмитрівна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 

 

Секція 17 

Молодь у суспільстві нерівних: чинники та механізми самореалізації 

(12-13 жовтня, ауд. 310, північний корпус ХНУ імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, 3 поверх) 

 

Керівники секції: 

Сокурянська Людмила Георгіївна 

Бондар Тетяна Василівна 
 

Секретар секції: 

Артьомов Павло Миколайович 
 

Сучасні молоді: рівні серед нерівних 

Cокурянська Людмила Георгіївна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 
 

Student’s opinion about living near the state border: Polish-Ukrainian survey comparisons 

Maria Zielińska (Instytut Socjologii, Uniwersytet Zielonogórski, Komitet Socjologii Polskiej Akademii Nauk) 
 

Політика зменшення нерівності молоді в умовах децентралізації 

Бондар Тетяна Василівна (ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка», м. Київ) 

Левін Роман Якович (ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України, м. Київ) 
 

Образ прошлого, настоящего и будущего в сознании студенческой молодежи стран содружества 

независимых государств 

Ковалева Татьяна Николаевна (Департамент гуманитарного сотрудничества, общеполитических и 

социальных проблем Исполнительного комитета СНГ, г. Минск, Республика Беларусь) 

Иванюто Оксана Владимировна (Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика 

Беларусь) 

Ротман Давид Генрихович (Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь) 
 

Професійна кар’єра як чинник і показник самореалізації молоді в «суспільстві нерівних» 

Кузьмін Віктор Володимирович (Запорізький національний технічний університет)  
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Чинники та механізми самореалізації молоді з особливими потребами  

Фудорова Олена Миколаївна (Херсонський інститут МАУП) 
 

Особливості медіасоціалізації сучасної молоді 

Зінчина Олександра Борисівна  (Харківський національний університет міського господарства імені 

О. М. Бекетова) 
 

Особливості стилу життя сучасної молоді 

Матюхін Дмитро Анатолійович (Класичний приватний університет, м. Запоріжжя) 
 

Стан екологічної свідомості сучасної молоді: чинники формування те тенденції розвитку 

Власенко Катерина Георгіївна (пошукач на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук) 

 

Семья и родительство в представлениях студентов Белорусского государственного университета 

Курилович Наталья Вячеславовна (Белорусский государственный университет, г. Минск) 

Филинская Лариса Владимировна (Белорусский государственный университет, г. Минск) 

 

Аскриптивні статуси як чинник продукування професійних стратегій студентів 

Борисов Роман Ігорович (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 

Студентство Прикарпаття у релігійному вимірі 

Пташник-Середюк Олександра Іванівна (Національна академія внутрішніх справ, м. Київ) 

 

Молоді спеціалісти технічного профілю на ринку праці 

Садовська Альона Олегівна (Національний технічний університет «Харківський політехнічний університет») 

 

Динаміка орієнтацій українських студентів на термінальні цінності 

Свід Олександра Олексіївна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 

Професійна соціалізація у вищій школі: порівняльний аналіз студентства України та Польщі 

Головченко Тетяна Володимирівна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 

Субкультури як простір актуалізації та прояву соціальної суб’єктності молоді 

Артьомов Павло Миколайович (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 

Освіта та освітній дискурс як поля формування соціальних ідентичностей молоді 

Щербак Ігор Сергійович (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 

Роль соціально-економічних факторів у професійному самовизначенні студентів КНУ імені Тараса 

Шевченка 

Кожекіна Людмила Юріївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 

Вдовиченко Мар`яна Олександрівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 

 

Політико-ідеологічна ідентифікація сучасної молоді 

Агаларова Карина Адільївна (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут») 

 

Особливості ціннісних орієнтацій української молоді в контексті євроінтеграційних процесів 

Максимович Ольга Володимирівна (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника») 

 

Соціальне самовизначення молоді як вектор інтеграції/дезінтеграції у сучасному українському суспільстві 

Піменова Ольга Олександрівна (Луцький національний технічний університет) 

 

Спілкування у молодіжному середовищі: ігрові форми 

Болотова Юлія Володимирівна (Харківський національний університет будівництва і архітектури) 
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Чинники формування репродуктивних практик молодих сімей у промисловому регіоні 

Лаже Оксана Володимирівна (Криворізький факультет Запорізького національного університету) 
 

Соціальна нерівність як фактор впливу на задоволеність власним життям (досвід міжнародного 

дослідження «Health Behaviour in School-Aged Children») 

Павлова Дарина Михайлівна (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ; ГО 

«Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка», м. Київ) 
 

Спільне та відмінне у ціннісних орієнтаціях студентів посткомуністичних країн (на прикладі України 

та Польщі) 

Турченкова Валерія Валеріївна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 
 

Роль сімейної солідарності у відтворенні соціальної нерівності 

Бірченко Олена Володимирівна (Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія») 
 

Вплив соціального оточення дітей та підлітків на їхні поведінкові практики 

Арабська Юлія Валентинівна (ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра 

Яременка», м. Київ) 
 

Волонтерський рух в сучасній Україні як стратегія розвитку молодіжного лідерства 

Грищенко Неля Іванівна  (Національний авіаційний університет, м. Київ) 
 

Волонтерський рух у школі як прояв національної самосвідомості та патріотизму сучасної молоді 

Бакланова Маргарита Андріївна (Новоселівська ЗОШ І-ІІ ступенів, Березівський р-н, Одеська область) 
 

Розлучення як соціальний феномен в сучасній Україні 

Медіна Тетяна Вячеславна (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича) 
 

Ризики самореалізації дітей трудових мігрантів в Україні 

Аніпченко Світлана Миколаївна (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна) 
 

Діагностика професійної спрямованості та ціннісно-смислової сфери особистості в системі виховання 

сучасного ВНЗ 

Романкова Лілія Миколаївна (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника») 
 

Життєві шанси та освіта дітей в оцінках трудових мігрантів 

Химович Оксана Степанівна (Львівський національний університет імені Івана Франка) 
 

Європейські цінності як фактор формування громадянської активності студентської молоді 

Сальніков Сергій Зореславович (Національний педагогічний університет імені  М. П. Драгоманова, 

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Б. Хмельницького) 
 

Самопрезентація студентської молоді в соціальних мережах: можливості та ризики самореалізації 

Сухова Євгенія Сергіївна (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна) 
 

Церква як агент релігійної соціалізації молоді 

Любчук Валентина Василівна (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки) 
 

Молодь очима ЗМІ: pro vs contra 

Презентація творчих робіт студентів соціологічного факультету Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна 
 

 

Секція 18 

Освіта ХХІ сторіччя: вектори розвитку 

(12-13 жовтня, ауд.201, північний корпус ХНУ імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, 2 поверх) 
 

Керівники секції:  

Астахова Катерина Вікторівна 



28 

Оксамитна Світлана Миколаївна 

Шеремет Ірина Іванівна 

Щудло Світлана Андріївна 
 

Секретар секції: 

Пак Інна В’ячеславівна 
 

Основні напрямки реформування вищої освіти та їхнє висвітлення у ЗМІ 

Оксамитна Світлана Миколаївна (Національний університет «Києво-Могилянська академія») 

 

Інноваційні університети: критерії та підходи до визначення 

Астахова Катерина Вікторівна (Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія») 

 

Роль освіти у формуванні нової цивілізаційної якості українського суспільства 

Подольська Тетяна Василівна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 

Суб’єкт-cуб’єктний підхід у реалізації стратегії активного старіння: зарубіжний досвід 

Подольська Єлизавета Ананіївна (Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія») 

 

Громадські організації у ВНЗ: проблеми ефективності діяльності 

Астахова Валентина Ілларіонівна (Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія») 

 

University as a space for intercultural communication 

Sylwia Jaskuta-Korporowicz (The University of Applied Sciences in Lomza, Krakow, Poland) 

Leszek Korporowicz (Institute of Intercultural Studies, Jagiellonian University in Krakow, Poland) 

 

Студент як суб’єкт перетворень у сучасній освіті 

Звєрко Тамара Василівна (Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія») 

 

Якісні зміни в освіті як фактор соціальних перетворень 

Нечітайло Ірина Сергіївна (Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія») 

 

Форми академічної нечесності як повсякденні студентські практики 

Пак Інна В’ячеславівна (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна) 

 

Моделі корупційних практик у ВНЗ 

Ковтун Оксана Олександрівна (Центр незалежних соціологічних досліджень  Запорізького національного 

університету) 

 

Методологія формування вибірки у міжнародних порівняльних освітніх дослідженнях (на прикладі 

проекту TALIS): інтеграція універсального та національного 

Щудло Світлана Андріївна (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка) 

Хобта Світлана Вікторівна (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 

м. Старобільськ) 

 

Освіта в суспільстві знань  

Бойко Анжела Іванівна (Черкаський державний технологічний університет) 

 

Інклюзивна освіта як об’єкт соціологічних досліджень 

Андрейко Ірина Степанівна (Рівненський інститут Київського університету права Національної академії 

наук України) 

 

Роль освітнього середовища у розвитку обдарованості  

Єременко Юлія Вікторівна (Харківський фізико-математичний ліцей № 27) 
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Соціалізація обдарованих дітей як тренд і перспектива розвитку інноваційної освіти 

Чубатенко Олександр Миколайович (Всеукраїнський фонд «Завтра», м. Київ) 
 

Проблема відвідування школи та прогулів (емпіричний зріз на матеріалах опитування учнів 9-х класів 

Львівщини) 

Мірчук Ірина Леонідівна (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка) 
 

Евалюативний підхід до української освіти як технологія покращення процесу інтеграції етнічних 

меншин в Україні 

Паронікян Анжела Арменівна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 
 

Університетські рейтинги: Pro et Contra 

Курбатов Сергій Володимирович (Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України) 
 

Освітні реформи в Україні: можливості соціологічного забезпечення 

Шеремет Ірина Іванівна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 
 

Методологічні аспекти структурування концепції реабілітаційного парку 

Позднякова-Кирбят'єва Елліна Геннадіївна (Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія 

Запорізької обласної ради) 
 

Проблеми інноваційного розвитку коледжів в Україні 

Куклін Олег Володимирович (Черкаський державний бізнес-коледж) 
 

Репресивний характер сучасної освіти та шляхи його подолання: ідеї Дж. Гато 

Ганаба Світлана Олександрівна (Черкаський державний бізнес-коледж) 
 

Організація вступної кампанії до вишів: проблеми в контексті соціальної нерівності 

Удовицька Тетяна Анатоліївна (Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія») 
 

Комунікативні механізми забезпечення академічної доброчесності у вищій школі  

Гужва Ольга Олексіївна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 
 

Формальна, неформальна та інформальна освіта як чинник розвитку професійної компетентності 

педагога 

Назарко Ольга Іванівна (Національний фармацевтичний університет, м. Харків) 
 

Підготовка викладача до інноваційної діяльності 

Гульбс Ольга Анатоліївна (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини) 

Cергачова Вікторія Едуардівна (Краматорський економіко-гуманітарний інститут) 
 

Роль змісту навчального процесу в професійній підготовці майбутніх фахівців 

Пономаренко Вікторія Володимирівна (Полтавський університет економіки і права) 

Турянський Олександр Дмитрович (практичний психолог, м. Харків) 
 

Стан і тенденції розвитку професійної освіти викладача у третьому тисячолітті 

Кузьміна Вікторія Юріївна (Краматорський економіко-гуманітарний інститут) 

Кайманова Яна Вікторівна (Краматорський економіко-гуманітарний інститут) 
 

Особливості категоріальної структури професійної свідомості особистості викладача ВНЗ 

Кобець Олександр Володимирович (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини) 

Тимченко Ольга Валентинівна (Краматорський економіко-гуманітарний інститут) 
 

Аналіз ефективності діяльності інтернатних навчальних закладів України (за результатами соціологічних 

досліджень) 

Гордієнко Наталія Миколаївна (Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія Запорізької обласної 

ради) 
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Теоретичні погляди на роль освіти як фактору стратифікації 

Ліпіч Людмила Михайлівна (Національний транспортний університет, м. Київ) 

 

Ресоціалізуючий вплив споживання геронтологічних послуг університетів третього віку 

Каркач Андрій Володимирович (Полтавський інститут економіки і права) 

 

 

Секція 19 

Сучасні комунікації та перспективи розвитку комунікативних технологій 

(12-13 жовтня, ауд. 303, північний корпус ХНУ імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, 3 поверх) 

 

Керівники секції: 

Лисиця Надія Михайлівна  

Чудовська Ірина Анатоліївна 

 

Секретар секції: 

Назаренко Катерина Сергіївна 

 

Комунікативні технології в освіті 

Лисиця Надія Михайлівна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 

Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій: потреби та можливості 

Богомаз Костянтин Юхимович (Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське) 

Сорокіна Людмила Миколаївна (Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське) 

Шеломовська Оксана Миколаївна (Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське) 

 

Принципи соціальної відповідальності мас-медіа 

Назаренко Катерина Сергіївна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 

Івент як чинник формування соціального дискурсу в медіа (на прикладі фестивалю «ІНКЛЮЗІON» 

2016 та 2017 рр.) 

Зіненко Олена Дмитрівна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 

Використання PR в процесі інформаційних війн 

Стадник Альона Георгіївна (Класичний приватний університет, м. Запоріжжя) 

 

Політика 2.0 у дії, або використання каналу youtube політиками України 

Чевордов Юрій Анатолійович (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут») 

 

Теоретико-методологічні засади процесу формування дискурсивних та соціальних практик у полі 

комерційної реклами 

Герус Ольга Ігорівна (Національний університет «Львівська політехніка») 

 

Соціальна реклама як засіб формування ціннісних орієнтацій студентської молоді 

Бахмацька Наталія Олександрівна (Запорізький національний університет) 

 

Прихований рекламний вплив у телевізійних новинах 

Сорокіна Катерина Михайлівна (Запорізький національний університет) 

 

Відкритість університету суспільству і бізнесу. Комунікативна стратегія розвитку успішної практики 

взаємодії університету та бізнесу 

Солдатенко Ірина Олександрівна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 

Брендинг університету: глобальні тренди, бар’єри та драйвери 

Гужва Ольга Олексіївна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 
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Соціальні комунікації у контенті постмодерністських змін: український досвід 

Дідик Лучезара Анатоліївна (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ) 

 

Споживання літніх людей як комунікація та ресоціалізація 

Каркач Андрій Володимирович (Полтавський інститут економіки і права) 

 

Релігійна журналістика: на кордоні дослідження та публіцистики 

Грицька-Анненкова Марина Ігорівна (портал Credo та Католицький Медіа-Центр) 
 

 

Секція 20 

Соціотехнологічні ресурси соціолога у вирішенні сучасних проблем суспільства: 

в пошуках новітніх форм підтримки професіоналізму 

(12-13 жовтня, ауд. 442, північний корпус ХНУ імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, 4 поверх) 
 

Керівник секції: 

Подшивалкіна Валентина Іванівна 
 

Секретар секції: 

Жовнір Аліна Олегівна 
 

Соціопраксіологічні контексти підтримки сучасного професіоналізму 

Подшивалкіна Валентина Іванівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова)  
 

Соціальні стереотипи: уподобання та пристосування 

Каменська Тетяна Григорівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова) 
 

Політика стійкого розвитку крізь призму глобальної соціології 

Кириленко Олеся Миколаївна (Рівненський державний гуманітарний університет) 
 

Соціоінженерний підхід у практиці соціологічного розгляду шляхів оптимізації соціальної реальності 

Ячний Андрій Михайлович (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара) 
 

Патріотичні настрої молоді як основа виховного процесу 

Деркач Жанна Владиславівна (Черкаський кооперативний економіко-правовий коледж ВНЗ Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі») 
 

Мотиваційні чинники розвитку соціальної компетенції особистості фахівця водного транспорту у 

світлі соціально-психологічних теорій  

Глебова Наталя Іванівна (Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького) 
 

Методологічні аспекти миследіяльнісної технології соціального проектування як напряму професійної 

реалізації соціолога 

Макаренко Віра Анатоліївна (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара) 
 

Особливості розробки показників і критеріїв для оцінювання реформ в умовах формування безпеки 

освітнього простору 

Мосійчук Тамара Євгенівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова) 

Крапива Ірина Валентинівна (Одеський національний університет імені І. І.  Мечнікова) 
 

Соціально-культурна анімація в соціотехнологічній практиці сучасного соціолога  

Зоська Яна Володимирівна (Класичний приватний університет, м. Запоріжжя) 

Яцук Наталія Василівна (Класичний приватний університет, м. Запоріжжя) 
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Секція 21 

Вільний час та дозвілля в процесах соціального розвитку суспільства 

(12-13 жовтня, ауд. 364, північний корпус ХНУ імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, 3 поверх) 

 

Керівники секції: 

Цимбалюк Наталія Миколаївна  

Кириленко Олеся Миколаївна  

 

Секретар секції: 

Агамір’ян Любов Вікторівна 

 
Повсякденність: культурно-дозвіллєвий потенціал та пізнавальні можливості 

Цимбалюк Наталія Миколаївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 

 

Концептуалізація поняття «індустрія дозвілля та розваг» у сучасному науковому дискурсі  

Петрова Ірина Владиславівна (Київський національний університет культури і мистецтв) 

 

Велнес практики в структуре свободного времени как объект социологических исследований 

Кириленко Олеся Николаевна (Ровенский государственный гуманитарный университет)  

 

Модернізація культури українського суспільства: напрями реалізації та перспективи розвитку  

Гринченко Світлана Іванівна (Український центр культурних досліджень, м. Київ) 

 

Русская культура Украины ХХІ ст.: часть «русского мира» или слагаемая украинского многообразия?  

Резник Александр Александрович (Украинский центр культурных исследований, г. Киев) 

 

Відбитки протиріч дозвіллєвої діяльності у суб’єктивних поколінських культурних кодах (на 

матеріалі авторського дослідження у м. Києві) 

Тащенко Анна Юрієвна (Національний авіаційний університет, м. Київ) 

 

Можливості використання дозвілля для розвитку між поколінної інтеграції в сучасному українському 

суспільстві 

Гилюн Олексій Васильович (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара) 

Колісник Лариса Олексіївна (Національний гірничий університет, м. Дніпро) 

 

Классическая музыка в повседневных практиках одесситов  

Каловская Наталия Александровна (Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова) 

 

Дозвіллєві практики сільських підлітків та студентів-вихідців із села: порівняльний аналіз 

Агамір’ян Любов Вікторівна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 

Активність та дозвілля людей похилого віку, що перебувають під соціальним патронатом 

Кухта Мирослава Павлівна (Київський національний університет культури і мистецтв) 

 

Соціологія музею у контексті парадигми музейної діяльності 

Карпов Віктор Васильович (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв) 

 

Клубні заклади та формування культурного розмаїття дозвіллєвих практик в регіонах України ХХІ століття  

Садовенко Світлана Миколаївна (Інститут сучасного мистецтва Національної академії керівних кадрів 

культури і мистецтв) 

 

Досвід дослідження сільського споживання: специфіка повсякденних практик 

Лінцова Надія Юріївна (Дослідницька агенція Umbrella Research) 
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Секція 22 

Туристичні практики у соціологічному вимірі 

(12-13 жовтня, ауд. 362, північний корпус ХНУ імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, 3 поверх) 

 

Керівники секції: 

Шандор Федір Федорович  

Варга Наталя Іллівна 

 

Секретар секції: 

Руссу Дмитро Євгенійович 

 

Туристсько-рекреаційна субкультура як сучасний новий тренд в соціальній роботі  

Шандор Федір Федорович (Ужгородський національний університет) 

 

Рекреаційні нерівності в туристичній діяльності 

Холодок Валентина Дмитрівна (ОКЗ «Харківський організаційно-методичний центр туризму») 

 

Предпосылки развития внутреннего туризма в Беларуси (результаты социологического исследования) 

Андрос Ирина Александровна (Белорусский государственный университет, г. Минск) 

 

Основні сфери неформальної зайнятості населення в туристичній галузі Закарпаття  

Варга Наталя Іллівна (Ужгородський національний університет) 

 

Проблеми розвитку рекреаційних і туристичних зон у соціальному просторі Приазов’я 

Матичак Ольга Вікторівна (Донецький державний університет управління, м. Маріуполь) 

 

Туризм як засіб особистісного конструювання соціального простору і часу (теоретичний аспект 

аналізу) 

Грабовець Ірина Володимирівна (Криворізький державний педагогічний університет) 

 

Соціологічний аналіз туристичної галузі Закарпаття 

Рюль Вікторія Олександрівна (Ужгородський національний університет) 

 

Проблеми розвитку рекреаційних і туристичних зон у соціальному просторі Приазов’я 

Матичак Ольга Вікторівна (Донецький державний університет управління) 

 

Туристичні практики української молоді: тенденції, виклики та перспективи  

Столбова Юлія Володимирівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 

 

Інституціоналізація соціології туризму 

Борщ Костянтин Костянтинович (Ужгородський національний університет) 

 

Образ міста Львова у часовій ретроспективі: зміна символічних акцентів (на прикладі аналізу 

туристичних путівників) 

Козлова Інга Володимирівна (Український католицький університет, м. Львів) 

 

Соціологічні ідеї туризму в соціально-гуманітарних науках 

Опаленик Віктор Андрійович (Ужгородський національний університет) 

 

Конфлікти у туристичній групі 

Черна Мартіна (Університет Їглава, Височина, Чеська республіка) 

 

Кордон як бар’єр туристичних переміщень 

Ян Голоніч (Ужгородський національний університет) 
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Практики зайнятості людей похилого віку у сфері туризму 

Сопко Руслана Іванівна (Ужгородський національний університет) 

 

Сучасні концепції соціальної мобільності 

Новосад Крістіна Ярославівна (Ужгородський національний університет) 
 

Автостоп як альтернативна форма мобільності 

Руссу Дмитро Євгенійович (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 
 

 

Секція 23 

Соціологія та медицина: взаємодія в умовах соціальної диференціації 

(12-13 жовтня, ауд. 662, північний корпус ХНУ імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, 6 поверх) 

 

Керівники секції: 

Іванова Каріна Андріївна  

Лантух Алла Павлівна 

Белозьоров Ігор Вікторович 

 

Медицина та суспільство: модус взаємодії 

Лантух Алла Павлівна (Національний фармацевтичний університет, м. Харків) 

Меркулова Ніна Федорівна (Національний фармацевтичний університет, м. Харків) 

 

Проблеми викладання соціології у вищій школі: аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду 

Іванова Каріна Андріївна (Національний фармацевтичний університет, м. Харків) 

Мелентьєва Тетяна Миколаївна (Національний фармацевтичний університет, м. Харків) 

Балабай Яна Володимирівна (Національний фармацевтичний університет, м. Харків) 

Якуба Альона Олександрівна (Національний фармацевтичний університет, м. Харків) 

 

Програма «Доступні ліки»: актуальні ризики імплементації 

Котвіцька Алла Анатоліївна (Національний фармацевтичний університет, м. Харків) 

 

Соціальний аспект взаємовідносин лікаря і пацієнта 

Лантух Алла Павлівна (Національний фармацевтичний університет, м. Харків) 

Шитов Сергій Ігорович (Національний фармацевтичний університет, м. Харків) 

 

Військовий конфлікт в Україні: медико-соціальні наслідки для дітей 

Белозьоров Ігор Вікторович (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

Лебець І. С. (ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМНУ», м. Харків) 

Пересипкіна Т. В. (ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМНУ», м. Харків) 

 

Проблеми надання медичної допомоги внутрішньо переміщеним особам у Харківському регіоні  

Белозьоров Ігор Вікторович (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

Сомова Катерина Володимирівна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 

Вплив навчальної діяльності в умовах вищого медичного закладу на здоров’язберігаючу поведінку 

учнівської молоді 

Чернуський Вячеслав Григорович (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

Летяго Ганна Володимирівна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

Говаленкова Ольга Львівна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 

Медико-социальные проблемы сохранения здоровья учащейся молодежи 

Даниленко Георгий Николаевич (ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков НАМНУ», г. Харьков) 

Меркулова Татьяна Валентиновна (Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина) 

Межибецкая Инна Владимировна (ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков НАМНУ», г. Харьков) 
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Самооцінка здоров’я та якості життя як критерій визначення соціальної нерівності серед дітей та підлітків 

Даниленко Георгій Миколайович (ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМНУ», м. Харків) 

Сотнікова-Мелешкіна Жанна Владиславівна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 

До проблеми забезпечення етапності лікування дітей із ревматичними хворобами  

Шевченко Наталя Станіславівна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

Богмат Людмила Феодосіївна (ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», 

м. Харків) 

 

До проблеми ринку людських органів 

Лантух Ігор Валерійович (Харківський національний автомобільно-дорожний університет) 

Білоцерківська Наталя Геннадіївна (Харківський національний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди) 

 

Поширеність куріння серед учнів основної школи із різним рівнем навчальної успішності 

Нестеренко Валентина Геннадіївна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 

Духовні підвалини виховання лікарів та фармацевтів Харківського Імператорського університету 

Хіріна Ганна Олександрівна (Національний фармацевтичний університет, м. Харків) 

Якуба Альона Олександрівна (Національний фармацевтичний університет, м. Харків) 

 

Особливості реклами псевдолікарських препаратів в Україні 

Сорокіна Олександра Сергіївна (Запорізький національний університет) 

 

Трудова зайнятість майбутніх фармацевтів як повсякденна практика 

Овакімян Ольга Сергіївна (Національний фармацевтичний університет, м. Харків) 

 

Проблемы становления и развития нового институционального комплекса «WELLNESS» 

(«Здоровьесбережения») 

Гузь Тетяна Олегівна (психолог, адвокат) 

 

Філософське значення медичного пізнання в умовах сучасного етапу суспільного розвитку 

Омельченко Ольга Анатоліївна (Харківський національний медичний університет) 
 

 

Секція 24 

Соціологія у дії: експертиза реформ 

(12-13 жовтня, ауд. 346, північний корпус ХНУ імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, 3 поверх) 

 

Керівник секції: 

Дейнеко Олександра Олександрівна  

 

Секретар секції: 

Приступа Марія Валеріївна 

 

Соціологія в дії: експертиза реформ 

Дейнеко Олександра Олександрівна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 

Фактори затребуваності креативної дії в оптиці соціології  

Хижняк Олександр Володимирович (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 

Особливості реформи децентралізації на місцевому рівні 

Вітвіцька Юлія (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

Борисенко Олена (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 
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Приступа Марія (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 

Номінальний та реальний дискурс соціально-економічних реформ на Харківщині 

Булига Валерія (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

Матюшенко Кристина (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

Машир Тетяна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

Романенко Поліна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 

Опыт предпринимательской деятельности родителей и его воспроизводство в экономическом 

поведении детей (на примере социологического исследования студентов Белорусского национального 

технического университета) 

Кобяк Олег Витальевич (Белорусский государственный университет, г. Минск) 

 

Роль соціологічної інформації у підвищенні ефективності діяльності органів державної влади 

Цебинога Вікторія Юріївна (Харківський національний університет внутрішніх справ) 

 

 

«Круглий стіл» 1 

Криза соціології: вчора, сьогодні, … завтра? 

(13 жовтня, ауд. 359а, північний корпус ХНУ імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, 3 поверх) 

 

Модератор: Катаєв Станіслав Львович 

 

Секретар: Нехаєнко Оксана Василівна 

 

Сутність та прояви кризи в сучасній українській соціології 

Катаєв Станіслав Львович (Класичний приватний університет, м. Запоріжжя) 

 

Нові виклики – старі (старі?) проблеми 

Нагорний Борис Григорович (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 

м. Сєвєродонецьк)  

 

Суспільство і соціологія: відносини, що не склалися 

Поступний Олександр Миколайович (незалежний дослідник, м. Харків) 

 

Проект політичної екології Бруно Латура: два контексти утопії 

Акулов Михайло Іванович (Київський Національний університет імені Тараса Шевченка) 

 

Соціологія без «суспільства»: особливості наукового дискурсу в ситуації постмодерну 

Зубарєва Оксана Ігорівна (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара) 

 

Потенційні ризики розвитку українського суспільства на найближчі 5 років (на засадах досліджень 

Євгена Головахи) 

Грушенко Олексій Михайлович (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 

 

«Круглий стіл» 2 

Академічна соціологія VS практикуюча соціологія 

(13 жовтня, північний корпус ХНУ імені В. Н. Каразіна, Центр соціально-гуманітарних досліджень майдан 

Свободи, 6, 1 поверх) 

 

Модератори:  

Кізілов Олександр Іванович  

Гоманюк Микола Анатолійович 
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Цілі і завдання «круглого столу»: визначити вихідні позиції, лінії розлому і точки дотику академічної і 

практикуючої соціології. 

Питання для обговорення: 

• Яка соціологія сьогодні є в Україні? В якій соціології сьогодні є потреба? Чому навчати соціологів? 

• Хто такий соціолог сьогодні: соціолог теоретик - соціолог дослідник - практикуючий соціолог? 

• Що таке прагматична соціологія? Коли виникає практична користь від (в) соціології? 

• Який результат дають соціологічні дослідження? Боротьба за істину або боротьба за користь? 

• Яка соціологія можлива в майбутньому? Основні тенденції зростання різноманіття. 

Учасники дискусії: 

Алпатова П. В., Зуб Т. С., Орябінська Н. М., Синаюк О. Ю., Крівошея Т. І., Даниленко І. В., Акмурзін А. Я.,  

Кузіна І. І., Волянська О. В., Максимов М. С.  

 

 

«Круглий стіл» 3 

Соціологія транспорту – новий напрям соціологічного теоретизування 

(13 жовтня, ауд. 302, північний корпус ХНУ імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, 3 поверх) 
 

Модератор: Хомерікі Олена Андріївна   
 

Секретар: Охрименко Дар’я Валеріївна 
 

Соціологія транспорту: науково-інституційні аспекти становлення та розвитку 

Хомерікі Олена Андріївна (Національний авіаційний університет, м. Київ) 
 

До дискусії щодо предмету соціології транспорту 

Яковенко Алла Казимирівна (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ) 
 

Соціальні функції авіації у глобалізованому світі 

Михайлич Олександр Володимирович (Національний авіаційний університет, м. Київ) 
 

Роль авіації у глобалізаційних процесах 

Шаповал Ірина Григорівна (Національний авіаційний університет, м. Київ) 
 

Уявити автомобіль у домі: транспортні засоби та приватний життєвий простір (на матеріалі 

авторського дослідження у м. Києві) 

Тащенко Анна Юріївна (Національний авіаційний університет, м. Київ) 
 

Мобільні комунікації у просторі метрополітену 

Петренко-Лисак Алла Олександрівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 
 

Транспортні комунікації міста як маркери статусно-стратифікаційних систем соціуму 

Настояща Катерина Василівна (Національний авіаційний університет, м. Київ) 
 

«Їдем, їдем, їдем, далі їдемо...»: транспорт у комунікаційному просторі сучасного міста  

Сокол Маргарита Андріївна (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара) 
 

Авіаційна освіта в Україні: проблеми та перспективи 

Стригуль Марина Василівна (Національний авіаційний університет, м. Київ) 
 

 

«Круглий стіл» 4 

Дискурс-аналіз у соціологічних дослідженнях 

(12 жовтня, 15-00 – 17-45, ауд. 351а, північний корпус ХНУ імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, 3 поверх) 

 

Модератори:  

Сорока Юлія Георгіївна  

Тетерюк Марія Павлівна   
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Секретар: 

Білозеров Костянтин Олександрович 

 

Дискурс-аналіз як метод дослідження публічної політики 

Совсун Інна Романівна (Київська школа економіки) 

 

Пояснення в дискурс-аналітичних дослідженнях 

Тетерюк Марія Павлівна (Національний університет «Києво-Могилянська академія») 

 

Дискурс-аналіз у дослідженнях культурних значень в умовах соціальної нестабільності 

Сорока Юлія Георгіївна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 

Викладання дискурс-аналізу студентам Школи журналістики 

Тарадай Дар'я Петрівна (Національний університет «Києво-Могилянська академія») 

 

Парадоксальність дискурс-аналізу в соціології 

Литовченко Артем Дмитрович (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 

Тематична структура видання Discourse & Society: центральні тенденції подієвої та методологічної 

тематизації  

Дзюба Ольга Михайлівна (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна) 

 

Використання дискурс-аналізу в дослідженнях бідності в Україні 

Білозеров Костянтин Олександрович (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 

 

«Круглий стіл» 5 

Соціальні нерівності в освітніх практиках електронної цивілізації 

(12-13 жовтня, ауд. 201 (кабінет завідувача кафедри), північний корпус ХНУ імені В. Н. Каразіна, майдан 

Свободи, 6, 2 поверх) 
 

Модератори:  

Хижняк Лариса Михайлівна 

Чепак Валентина Василівна 

 

Секретар:  

Крижанівська Вікторія Ігорівна 

 

Освітні дисонанси: flexibility vs stability 

Чепак Валентина Василівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 

 

Особливості впровадження «Е-learning» в Україні: труднощі, ризики та нерівність можливостей 

Клименко Олена Юріївна (Націоналний технічний університет «Харківський політехнічний інститут») 

 

Підготовка до життя в умовах електронної цивілізації як функція освіти 

Хижняк Лариса  Михайлівна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 

Впровадження електронного навчання в системі вищої освіти України: критерії та результати оцінювання 

Фоломєєв Максим Анатолійович (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 

Проблема тьюторства в сучаснiй вищiй школi  

Фудорова Олена Миколаiвна (Херсонський iнститут Міжрегіональної академії управління персоналом) 
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Міжнародний та український досвід включеності вищих навчальних закладів у систему електронного 

навчання 

Крижанівська Вікторія Ігорівна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 
 

Впровадження дистанційних форм навчання серед абітурієнтів 

Доля Ірина Миколаївна (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут») 
 

Фріланс як форма зайнятості в умовах електронної цивілізації 

Болотова Вікторія Олександрівна (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут») 

Байдак Тетяна Михайлівна (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут») 

 

Медаосвіта та інформаційна безпека 

Зінюк Анна Володимирівна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 

Ресоціалізуючий вплив споживання геронтоосвітніх послуг університетів третього віку 

Каркач Андрій Володимирович (Полтавський інститут економіки і права Класичного приватного 

університету) 

 

Проблеми бізнес-просвіти суб'єктів сімейного бізнесу в умовах сучасних інформаційно-

комунікативних технологій 

Купалова Марина Михайлівна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 

Ефективність та проблеми впровадження електронних технологій у сфері бізнес-освіти 

Піддубна Катерина Сергіївна (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ) 

 

Прояви цифрової нерівності серед викладачів вищої школи 

Калашнікова Аліна Олександрівна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 

Соціальні наслідки та ризики становлення електронного навчання 

Жовнір Аліна Олегівна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 

Відкритість електронної освіти: інтенції та ключові принципи 

Яцура Катерина Геннадіївна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 

Проблеми масової освіти 

Бойко Анжела Іванівна  (Черкаський державний технологічний університет) 

 

Соціологічний online-моніторинг як інформаційний ресурс і платформа розвитку електронної освіти 

Чернявська Оксана Володимирівна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 

Інформаційна безпека в соціальному контексті: роль освітніх практик 

Кравченко Андрій Сергійович (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 
 

 

«Круглий стіл» 6 

Шкільний вчитель нового покоління: що маємо і чого прагнемо?  

(13 жовтня, ауд. 201, північний корпус ХНУ імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, 2 поверх) 

 

Модератор: Щудло Світлана Андріївна 

 

Українські вчителі у дзеркалі дослідження за методологією TALIS 

Щудло Світлана Андріївна (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка) 

Заболотна Оксана Адольфівна (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини) 

Хобта Світлана Вікторівна (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Старобільськ) 
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Учасники дискусії: 

Гужва Ольга Олексіївна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

Заболотна Оксана Адольфівна (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини) 

Ковтун Оксана Олександрівна (Центр незалежних соціологічних досліджень Запорізького національного 

університету) 

Курбатов Сергій Володимирович (Інститут вищої освіти НАПН України) 

Мірчук Ірина Леонідівна (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка) 

Орлова Ольга Ігорівна (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Пак Інна В’ячеславівна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

Сензюк Ірина Анатоліївна (Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Новокальчевської сільської ради об'єднаної  

територіальної громади Березівського району Одеської області) 

Хобта Світлана Вікторівна (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Старобільськ) 

Гордієнко Наталія Миколаївна (Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія Запорізької 

обласної ради) 
 

 

«Круглий стіл» 7 

Інклюзивне суспільство: очікування та реальність 

(12-13 жовтня, ауд. 308, північний корпус ХНУ імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, 3 поверх) 
 

Модератор: Дікова-Фаворська Олена Михайлівна 
 

Секретар: Кудоярова Вікторія Олегівна 
 

Інклюзивна освіта: концептуальні засади та основні принципи 

Дікова-Фаворська Олена Михайлівна (Національний авіаційний університет, м. Київ)  
 

Психологічні особливості вчителя в інклюзивному освітньому середовищі 

Алтуніна Ганна Сергіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова) 
 

Нерубайський навчально-виховний комплекс «Школа-гімназія»: інновації в інклюзивній освіті 

Зубрицька Світлана Петрівна (Нерубайський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа -

гімназія» Біляївського району Одеської області) 
 

Шляхи вирішення та проблеми дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, – 

інклюзивна освіта  

Колесниченко Юрій Леонтійович (Одеський обласний інститут удосконалення вчителів) 
 

Особливості евалюації в інклюзивному освітньому процесі 

Здрагат Світлана Геннадіївна (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ) 
 

Iнклюзивна освiта у вищiй школi: поразки та досягнення 

Фудорова Олена Миколаiвна (Херсонський iнститут Міжрегіональної академії управління персоналом) 
 

Проблема взаємозалежності  інклюзивної освіти та освіти з прав людини 

Левчишена Оксана Михайлівна (Одеський обласний інститут удосконалення вчителів) 
 

Реалізація принципу соціальної справедливості в інклюзивної школі 

Левчишен Денис Іванович (Одеський обласний інститут удосконалення вчителів) 
 

Інклюзія: проблеми та перспективи (точка зору директора школи) 

Шмелькова Олена Олександрівна (Білгород-Дністровська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №11) 
 

Фактори успішної реалізації принципів інклюзивного навчання для усіх учасників навчально-

виховного процесу 

Урсакій Світлана Василівна (Затоківська  загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 9) 
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Взаємодія учасників інклюзивного навчання: проблеми та шляхи вирішення 

Сензюк Ірина Анатоліївна (відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Новокальчевської сільської ради об’єднаної 

територіальної громади Березівського району Одеської області) 

 

Система роботи школи з дітьми з особливими освітніми потребами 

Бакланова  Маргарита Андріївна (Новоселівська загальноосвітня школа Березівського району Одеської області) 

 

Навчання ромів крізь призму  інклюзивної освіти 

Зубрицька Світлана Петрівна (Нерубайський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа -

гімназія» Біляївського району Одеської області) 
 

Впровадження та досвід педагогічних інновацій в інклюзивному навчальному закладі 

Войтенко Наталя Іванівна (Петрівська загальноосвітня школа Біляївського району Одеської області) 
 

Педагогічні інновації інклюзивної освіти в школі 

Савицька Римма Василівна (Лощінівська ЗОШ Ізмаільского району Одеської області) 
 

Захист прав дітей з особливостями психофізичного розвитку 

Тулба Тетяна Іванівна (Одеський обласний інститут удосконалення вчителів) 
 

Виклики  реалізації інклюзивної освіти 

Недомовна Валентина Борисівна (Навчально-виховний комплекс «Балтська загальноосвітня школа I – III 

ступенів №1 імені О. Гончара – лицей » Одеської області) 
 

Педагогичні  інновації  інклюзивної освіти ( з досвіду роботи) 

Гутовська Алла Григорівна (Загальноосвітня школа № 2 Одеської області) 
 

Школа «Мрія» - сучасний осередок для дітей з особливими освітними потребами 

Марахова Тетяна Олегівна (Приватна школа «Мрія», м. Одеса) 
 

Особливості навчання дітей з синдромом Дауна в сільській місцевості 

Лахтіонова Світлана Миколаївна (Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Овідіопольського району Одеської області) 
 

 

«Круглий стіл» 8 

Проблема дому в соціології та мистецтві. Діалог. Методика викладання 

(13 жовтня, ауд. 351, північний корпус ХНУ імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, 3 поверх) 
 

Модератори:  

Даниленко Оксана Якимівна 

Ковальова Іделаїда Дмитрівна 

Лігачова Алла Олексіївна 

Зубарєв Олександр Сергійович 
 

Драматизація ідей: проблема дому 

Ковальова Іделаїда Дмитрівна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 
 

Солдат, що повертається додому: переосмислення ідей А. Шютца  

Даниленко Оксана Якимівна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 
 

Втрата і віднайдення відчуття дому внутрішньо переміщеними особами в Україні  

Живілова  Маргарита Сергіївна (Всеукраїнський Університет ПрАТ, ВНЗ «Міжрегіональна академія 

управління персоналом», м. Київ) 
 

Дім як умова і передумова формування естетичних цінностей особистості 

Лігачова Алла Олексіївна (Харківська академія дизайну та мистецтв) 
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Мода у проблемному полі сучасного дому 

Денисенко Ірина Дмитрівна (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди) 

Воронкова Анастасія Ігорівна (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди) 
 

Дім як категорія життя 

Зубарєв Олександр Сергійович (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

Мобільний дім : дім, що завжди з нами 

Петренко-Лисак Алла Олександрівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 
 

 

Панельна дискусія «Данські цінності в дії» 

Мета дискусії: познайомити слухачів з такими фундаментальними данськими цінностями, як 

демократія, рівність, прозорість та якість життя.  

Де: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, зала прийомів, 

1 поверх. 

Коли: 13 жовтня 2017 року, 10.00 – 12.00. 
 

Програма дискусії 

10.00 – вітальне слово ректора Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

10.05 – вітальне слово Посла Данії в Україні 

10.10 – ролик-презентація данських цінностей 

10.15 – «Прозорість та довіра» – презентація Посла Данії в Україні 

10.30 – «Демократія та рівність» – презентація директора представництва Міжнародної фундації 

виборчих систем в Україні 

10.45 – «Данський стиль життя» – презентація директора Auditdata 

11.00 – сесія запитань-відповідей 

11.30 – неформальне обговорення за кавою 
 

 

Презентація нових соціологічних видань 

(13 жовтня, 11.00 – 12.00, ауд. 310, північний корпус ХНУ імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, 3 поверх) 

 

Паніотто В. І., Харченко Н. М.  

Методи опитування: монографія / В. І. Паніотто, Н. М. Харченко – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська 

академія», 2017. – 336 с. 
 

Багаева Т. Л.  

Брендинг в оптике социологии: монография / Татьяна Багаева. – Киев : Академвидав, 2017. – 344 с.  
 

Мусієздов О. О.  

Міська ідентичність у (пост)сучасному суспільстві: український досвід: монографія / О. О. Мусієздов. – Х. : 

ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 348 с. 
 

Харабет В. В., Марченко І. Ф., Андрющенко А. І., Горбунова-Рубан С. О.  

Соціальний захист населення в сучасній україні: проблеми та шляхи їхнього вирішення: монографія / 

В. В. Харабет, І. Ф. Марченко, А. І. Андрющенко, С. О. Горбунова-Рубан, Н. С. Скок та інші; за ред., 

І. Ф. Марченко, А. І. Андрющенко, В. В. Харабета, С. О. Горбунової-Рубан. – Маріуполь : ПДТУ, 2017. – 246 с. 
 

Хижняк О. В. Культура довіри в рекламі та PR-технологіях: практикум. – Х. : Харківський національний 

університет імені В. Н. Каразіна, 2017. – 96 с. 
 

Філліпс С. Інвалідність та мобільне громадянство в пострадянській Україні (переклад з англійської мови) 
 

Електронна освіта : термінологічний словник / кол. авторів ; за ред. В. С.Бакірова. – Х. : Харківський 

національний університет імені В. Н. Каразіна, 2016. – 164 c. 
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КУЛЬТУРНА ПРОГРАМА КОНГРЕСУ 

 

 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА ПРОПОНУЄ ВІДВІДАТИ: 

 

 

Центр сучасного мистецтва ЄрміловЦентр  

(майдан Свободи, 4, головний корпус ХНУ імені В. Н. Каразіна, вхід з боку узвозу Пасіонарії) 

06.10.2017 – 06.11.2017 – спеціальна виставка художників з Нюнберга «Художній приз Нюрнберзьких 

новин» 

Години роботи: вт.-сб. 12.00-20.00 

 

Музей археології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна  

(майдан Свободи, 4, головний корпус ХНУ імені В. Н. Каразіна, 1 поверх) 

Години роботи: пн.-чт. 9.00-17.00, пт. 9.00-16.00 

 

Музей історії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна  

(майдан Свободи, 4, Головний корпус ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2 поверх) 

Години роботи: пн.-чт. 9.00-17.00, пт. 9.00-16.00 

 

Художня галерея імені Генріха Семирадського Харківського національного університету імені В. Н. 

Каразіна 

(майдан Свободи, 6, північний корпус ХНУ імені В. Н. Каразіна, вхід з боку проспекту Науки) 

Години роботи: вт.-сб. 12.00-18.00 

 

Навчальний центр «ЛандауЦентр»  

(майдан Свободи, 6, північний корпус ХНУ імені В. Н. Каразіна, вхід з боку готелю «Kharkiv Palace Hotel») 

Години роботи: вт.-нд. 10.00-18.00 

 
 

МИСТЕЦЬКИЙ ХАРКІВ ПРОПОНУЄ ТАКУ ПРОГРАМУ: 

 

 
Харківський державний академічний драматичний театр імені Т. Г. Шевченка  

(вулиця Сумська, 9) 

12.10.2017 (четвер) – вистава «З тобою без тебе».  Початок о 18.00. 

13.10.2017 (п’ятниця) – вистава «Дуже проста історія».  Початок о 18.00. 

14.10.2017 (субота) – вистава «Приборкання норовливої». Початок о 18.00. 

 

Харківський національний академічний театр опери та балету імені М. В. Лисенка 

(вулиця Сумська, 25) 

12.10.2017 (четвер) – вистава «Імперія ангелів» театру «Може бути». Початок о 19.00 

12.10.2017 (четвер) – концерт до Дня захисників України. Початок о 18.30 

13.10.2017 (п’ятниця) – вистава «Убий мене ніжно». Початок о 19.00 

 

БУДИНОК АКТОРА (вулиця Манізера, 3): 

 

Театр «19» 

12.10.2017 (четвер) – вистава «Двері». Початок о 19.00. 

13.10.2017 (п’ятниця) – вистава «ЧМО». Початок о 19.00. 

 

Центр сучасного мистецтва «Нова Сцена»  

12.10.2017 (четвер) – вистава «Дура-любов». Початок о 19.00. 

 

Харківський театр для дорослих 

13.10.2017 (п’ятниця) – вистава «ХАРМС». Початок о 19.00. 
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Театр «SaXaLin UA» 

14.10.2017 (субота) – вистава «КИСЯ». Початок о 19.00. 

 

Експериментальний театр «Контур» 

14.10.2017 (субота) – вистава «Три хвилини тиші». Початок о 14.00. 

 

Харьковский академический русский драматический театр имени А. С. Пушкина 

(вулиця Чернишевська, 11) 

12.10.2017 (четвер) – вистава «Клинический случай». Початок о 19.00 

13.10.2017 (п’ятниця) – вистава «Опасный поворот». Початок о 19.00. 

13.10.2017 (п’ятниця) – вистава «Чайка». Початок о 19.00. 

14.10.2017 (субота) – вистава «Мышеловка». Початок о 14.00. 

15.10.2017 (неділя) – вистава «Кукольный дом». Початок о 12.00. 

 

Харківська філармонія 

(вулиця Римарська, 21) 

14.10.2017 (субота) – симфонічний оркестр. Моцарт, Бетховен. Початок о 18.30. 

15.10.2017 (неділя) – концерт органної музики «Харківські асамблеї». Початок о 18.30 (Органний зал, вулиця 

Університетська, 11). 

 

Інформаційно-виставковий Центр «Бузок» 

(вулиця Сумська, 25, вхід з правого крила ХНАТОБу) 

06.10.2017 – 08.10.2017 – виставка Надії Морозової «Новый виток». 

04.10.2017 – 14.10.2017 – виставка фото-картин творчої майстерні Ніколіни Бакуменко. 

Години роботи: вт.-нд. 11.00 – 19.00 


