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«ХАРКІВСЬКІ СОЦІОЛОГІЧНІ ЧИТАННЯ»
ПІДТВЕРДЖУЮТЬ СВІЙ ВИСОКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ СТАТУС

У Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна 23–24 ли4
стопада 2006 р. відбулася чергова, вже 124а Міжнародна наукова конференція
“Харківські соціологічні читання”. За складом учасників і проблематикою до4
повідей та повідомлень ці читання, як і попередні, підтвердили свій традицій4
но високий статус як одного з найпомітніших у календарі загальноукраїнських
та міжнародних заходів, які проводяться соціологічною науковою спільнотою
України.
У конференції взяли участь відомі вчені, науковці – представники наукових
установ та вищих навчальних закладів практично з усіх регіонів України, а та4
кож з Росії (Москва, Санкт4Петербург, Курськ, Казань, Бєлгород), Білорусії,
Італії, Угорщини – усього близько 300 учасників.
Пленарне засідання відкрив вступним словом голова оргкомітету конфе4
ренції, доктор соціологічних наук, ректор Харківського національного універ4
ситету імені В.Н. Каразіна В.С. Бакіров.
Учасники пленарного засідання заслухали доповіді: “Теоретико4методо4
логічні засади дослідження соціальних трансформацій у соціології Наталії Па4
ніної” (Є.І. Головаха, доктор соціологічних наук, заступник директора, завіду4
вач відділу Інститут соціології НАН України, м. Київ); “Залежні еліти постсо4
ціалізму” (доктор Пал Тамаш, директор Інституту соціології Угорської Академії
наук, м. Будапешт); “Особливості вивчення думок “респондентів, що недо4
ступні” у соціологічному дослідженні” (Д.Г. Ротман, доктор соціологічних наук,
професор, директор Центру соціологічних та політичних досліджень Білорусь4
кого державного університету, м. Мінськ); “Суспільство знань” та трансфор4
мацій вищої школи” (В.С. Бакіров, член4кореспондент Академії педагогічних
наук України, доктор соціологічних наук, професор, ректор Харківського уні4
верситету імені В.Н. Каразіна).
І. Подальшу роботу було організовано в шести секціях:
ІІ. Сучасні соціологічні теорії: інтерпретації та розвиток.
ІІІ. Відтворення і мінливість у трансформації соціальної нерівності.
ІV. Сучасне українське суспільство у соціологічному вимірі.
V. Економічні практики: соціальна політика.
VI. Комунікації та реклама: соціологічний аналіз.
VII. Трансформація освіти: соціологічні інтерпретації.
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Крім того у секціях було виділено сім проблемних груп, які працювали за
своєю тематикою. За програмою другого дня відбулося засідання двох “круглих
столів”: “Молодіжна повсякденність у соціологічній перспективі” і “Створюва4
ти та осягати смисл: соціологічний аналіз у розмаїтті дослідницьких практик”.
Завдяки такій організації роботи учасникам конференції вдалося предста4
вити й обговорити в дискусіях широкий спектр актуальної соціологічної про4
блематики, представити здобутки й нові міжнародні підходи та зв’язки в її роз4
робці.
Організатори конференції підготували для учасників читань справді ваго4
мий подарунок: двотомне видання збірника наукових праць “Методологія, те4
орія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства”, в якому пред4
ставлено роботи понад 180 авторів – від відомих вітчизняних та зарубіжних
вчених до студентів.
На конференції за дорученням Голови президії Міжнародного Академіч4
ного Рейтингу популярності “Золота фортуна” Президента Національної ака4
демії наук України Бориса Патона ректор Харківського університету Віль Бакі4
ров вручив відзнаки “Золотої фортуни” доценту кафедри соціології Харківсько4
го національного університету ім. В.Н. Каразіна В.Л. Арбєніній та директору
Інституту соціології Угорської академії наук, доктору Палу Тамашу. Він також
оголосив про нагородження відомої російської вченої, соціолога й економіста,
академіка РАН Т.І. Заславської, якій переслано відзнаки “Золотої фортуни”.
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