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НАУКОВЕ ЖИТТЯ: ПОДІЇ, ФАКТИ, ВІДГУКИ 

ЯКУБИНСЬКА, ЧЕРГОВА, ТРАДИЦІЙНА 

7 квітня 2011 року на базі Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна (північний корпус ХНУ імені В.Н. Каразіна, соціологіч-
ний факультет) відбулася VIII Міжнародна наукова конференція "Якубин-
ська наукова сесія". В рамках конференції працювало 7 секцій: 1) "Осмис-
люючи сучасність: теоретичні та методологічні розвідки пострадянської 
соціології"; 2) "Сучасне українське суспільство: соціологічна діагностика"; 
3) "Сучасні суспільно-політичні процеси: соціологічні інтерпретації"; 4) "Ко-
мунікації в сучасному світі та світ комунікації"; 5) "Перспективи постра-
дянської молоді та молодь в пострадянській перспективі"; 6) "Економічні та 
управлінські практики: ідентифікація ризиків"; 7) "Соціальна робота та якість 
життя сучасних українців". До Якубинської наукової сесії було приурочене 
видання нового випуску Вісника Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна (Серія "Соціологія"). 

Конференція була організована зусиллями соціологічного факультету 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Соціологічної 
асоціації України та її Харківського відділення. 

Цього року Якубинська наукова сесія пройшла одночасно із з’їздом 
Соціологічної асоціації України, і багато хто з учасників сесії були деле-
гатами з’їзду. 

На відміну від попередніх, VIII Якубинська сесія пройшла у форматі 
секційних засідань, на яких можливість висловити свою точку зору отримав 
будь-хто з учасників конференції. Вільний формат дискусії, демократичність 
секційного спілкування гарантували її учасникам комфортний та детальний 
обмін думками з широкого спектру наукових проблем. Окрім того, наукове 
спілкування було багато в чому вивільнене тим, що з багатьма доповідями та 
власне їх текстами можна було ознайомитись з двох випусків Вісника ХНУ 
імені В.Н. Каразіна, які було підготовлено і видано до дня конференції. 

Секціями керували найбільш авторитетні соціологи України з Києва, 
Харкова, Львова, Луганська, Дрогобича, Донецька. Секції охоплювали про-
блематику від теоретико-методологічних розвідок осмислення сучасності 
(дискусіями на цю тему керували знані українські соціологи Є.І. Головаха 
(Київ) та В.І. Судаков (Київ)) до проблем соціальної роботи та якості життя 
українців (модерували цю секцію проф. В.М. Ніколаєвський (Харків), 
доц. О.В. Мазурик (Київ) та доц. І.Ю. Косуля (Харків)) чи конкретних емпі-
ричних досліджень українських реалій (де тон задавали проф. Н.Й. Черниш 
(Львів), проф. Н.В. Коваліско (Львів) та проф. І.Ф. Кононов (Луганськ)), від 
досліджень молоді в соціологічній перспективі (керівниками секції були 
проф. Ю.Р. Вишневський (Російська Федерація), проф. Л.Г. Сокурянська (Хар-
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ків) та доц. С.А. Щудло (Дрогобич)) до проблем економічних та управлінських 
практик (які осмислювалися дискутантами, очолюваними проф. Л.М. Хиж-
няк (Харків), доц. В.В. Ніколенко (Дніпропетровськ) та доц. С.М. Вакуленко 
(Харків)), від комунікативних студій (модератори секції – проф. Н.М. Лиси-
ця (Харків) та доц. О.В. Чернявська (Харків)) до жвавих суспільно-політич-
них обговорень (модераторами погодилися бути проф. О.Д. Куценко (Київ) 
та доц. М.А. Безносов (Харків)). 

Традиційною була особлива зорієнтованість як доповідей на секціях, 
так і тематик дискусій на емпіричні дослідження, інтерпретацію їх результа-
тів, методологію та специфіку. Модератори всіх секцій, підсумовуючи роботу 
секцій, зазначали високу зацікавленість учасників, активну роботу та ціка-
вість багатьох доповідей. 

Після дискусій усі учасники конференції були запрошені на товари-
ську вечерю, що пройшла в блискучій Колонній залі Північного корпусу 
Харківського університету. Там на учасників чекала цікава концертна та 
розважальна програма, підготовлена студентами та аспірантами соціоло-
гічного факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна, та товариське неформальне 
спілкування. 

Цікава й насичена VIII Якубинська наукова сесія вже стала історією 
Соціологічної асоціації України та соціологічного факультету Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна. Чекаємо на всіх учасників 
через рік, на Дев’ятій Якубинській науковій сесії! 
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