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Запрошення до участі 
 

«ЯКУБИНСЬКА НАУКОВА СЕСІЯ» 
 

Шановні колеги! Запрошуємо вас взяти участь у роботі ХІІІ Міжнародної науково-

практичної конференції «Якубинська наукова сесія» Харківського відділення Соціологічної 

асоціації України, що відбуватиметься на базі соціологічного факультету Харківського національ-

ного університету імені В.Н. Каразіна 8 квітня 2016 р. 

У центрі уваги учасників конференції стоятимуть питання стратегії розвитку соціологічної 

освіти у контексті реформування вищої школи України. 

Крім того, в рамках «Якубинської наукової сесії» планується обговорення результатів  

теоретичних та емпіричних досліджень актуальних проблем сучасного суспільства. 

Робота конференції розпочнеться з круглого столу «Реформи вищої школи України в оцін-

ках учасників освітнього процесу», на якому виступатимуть модератори: академік Національ-

ної академії наук України, ректор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 

Президент Соціологічної асоціації України В.С. Бакіров, перший заступник Міністра освіти і 

науки України І.Р. Совсун, доктор соціологічних наук, професор, завкафедрою соціології  

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, віце-президент Соціологічної 

асоціації України Л.Г. Сокурянська. 

На круглому столі обговорюватимуться такі питання:  

– актуальні проблеми розвитку вітчизняної вищої освіти; 

– сприйняття вузівським загалом реформ, що відбуваються у вищій школі України; 

– як оцінюють освітяни новий закон «Про вищу освіту», які положення цього закону ви-

кликають схвалення, до яких положень негативне ставлення; 

– оцінка освітянською спільнотою діяльності Міністерства освіти і науки України з реформу-

вання вітчизняної вищої школи; 

– ставлення студентської молоді до освітніх реформ. 

У рамках «Якубинської наукової сесії» відбудеться ще один круглий стіл «Проблеми та  

перспективи розвитку соціологічної освіти в Україні», його модератор – кандидат соціологіч-

них наук, доцент кафедри політичної соціології, декан соціологічного факультету Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна О.С. Мурадян. 

На ньому обговорюватимуться такі питання: 

– професійна та «непрофільна» соціологічна освіта: специфіка та взаємний вплив; 

– орієнтація професійної соціологічної освіти на сучасний ринок праці; 

– критерії оцінювання якості соціологічної освіти; 

– вплив внутрішньої та міжнародної мобільності на сучасну соціологічну освіту; 

– професійна кваліфікація та роль професійних організацій у розвитку соціологічної освіти. 

Учасниками дискусії планують бути: кандидат соціологічних наук, заввіділом моніторингових 

досліджень соціально-економічних трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування 

НАН України» О.М. Балакірєва, доктор філософських наук, професор, заступник директора 

Інституту соціології НАН України Є.І. Головаха, кандидат фізико-математичних наук, доцент, 

декан факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

А.П. Горбачик, професор, кандидат соціологічних наук, завідувач кафедри методів соціологіч-

них досліджень Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна О.І. Кізілов,  

професор, доктор філософських наук, декан факультету соціології та управління Запорізького 

національного університету М.А. Лепський, доктор соціологічних наук, професор кафедри со-

ціології Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» К.Г. Михайльова, 
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доктор соціологічних наук, професор, завкафедрою соціології Харківського національного  

університету імені В.Н. Каразіна Л.Г. Сокурянська, доктор соціологічних наук, професор кафе-

дри прикладної соціології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

Л.М. Хижняк, доктор соціологічних наук, професор, завкафедрою правознавства, соціології та 

політології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка С.А. Щудло. 

З питань проведення конференції звертатися до: Сокурянської Людмили Георгіївни 

(конт. тел. (057) 707–54–90; e-mail: sokuryanska@karazin.ua), Хижняк Лариси Михайлівни 

(конт. тел. (057) 707–52–37, e-mail: lar.mih@mail.ru), Проценко Людмили Григорівни (конт. тел. 

(057) 707–53–89, e-mail: liudmyla.protsenko@karazin.ua), Остроухової Анни Сергіївни (конт. 

тел. (057) 707–53–89, e-mail: anna.ostrouhova@karazin.ua). 

Адреса оргкомітету: 61022, Харків, пл. Свободи, 6, соціологічний факультет Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна, кафедра соціології (каб. 351). 

Оргкомітет 


