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Запрошення до участі 

 
IІІ КОНГРЕС СОЦІОЛОГІЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ 

“НОВІ НЕРІВНОСТІ – НОВІ КОНФЛІКТИ: ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ” 

 

Шановні колеги! Представляємо вам перелік секцій та круглих столів, які пла-

нується провести в межах ІІІ Конгресу Соціологічної асоціації України “Нові нерів-

ності – нові конфлікти: шляхи подолання” (12–13 жовтня 2017 р.). 

Для участі в Конгресі необхідно заповнити реєстраційну форму 

https://goo.gl/forms/OxTftCGQGlOANSKN2, після чого надіслати на адресу оргкоміте-

ту socioedition@karazin.ua тези та/або статтю, вимоги до оформлення яких додаються. 

Матеріали треба подати до 15 липня 2017 р. 

Увага! Статті та тези, автори яких не заповнять реєстраційну форму, не розгляда-

тимуться! 

З питань підготовки та проведення Конгресу звертатися до: Мурадян Олени Сер-

гіївни (e-mail: socio@karazin.ua, (057) 707 53 97); Куценко Ольги Дмитрівни (e-mail: 

olga.kutsenko.ua28@gmail.com; (068) 597 47 12); Сокурянської Людмили Георгіївни  

(e-mail: sokuryanska@karazin.ua, (057) 707 54 90; (067) 58 77 248; (095) 47 27 761);  

Аніпченко Світлани Миколаївни (e-mail: socioedition@karazin.ua, (057) 707 53 89; 

(066) 891 71 49); Остроухової Анни Сергіївни (e-mail: socioedition@karazin.ua, 

(057) 707 53 89). 

Секційні засідання ІІІ Конгресу САУ 

1. Стан логіки та методології соціології в Україні: тупцювання на місці чи 

рух вперед? Керівники секції: Яковенко Юрій Іванович (iurii_iakovenko2017@ukr.net), 

Головаха Євген Іванович. 

2. Методи збору кількісної соціологічної інформації в сучасному світі. Керів-

ники секції: Паніотто Володимир Ілліч (v.paniotto@gmail.com), Чурилов Микола Ми-

колайович, Горбачик Андрій Петрович, Кізілов Олександр Іванович. 

3. Структури нерівностей: соціальні розколи, тенденції зміни, виклики полі-

тиці. Керівники секції: Куценко Ольга Дмитрівна (olga.kutsenko.ua28@gmail.com), 

Мурадян Олена Сергіївна (socio@karazin.ua). 

4. Соціальна напруженість у кризовому суспільстві: чинники актуалізації та 

механізми подолання. Керівники секції: Злобіна Олена Геннадіївна 

(ezlobina@ukr.net), Сірий Євген Володимирович. 

5. Цінності та культура у неспівмірних соціальних порядках. Сесія 1. Ціннісні 

конфлікти та компроміси. Сесія 2. Медіа: традиційні та цифрові режими. Сесія 3.  

Культурні практики: компетентності, партиципація, соціальні стратегії. Сесія 4. Цін-

ності, що згуртовують і розмежовують: Україна і Європа в порівняльних досліджен-

нях. Керівники секції: Костенко Наталія Вікторівна (Natalia.Kostenko@gmail.com), 

Ручка Анатолій Олександрович (otd.soc@gmail.com). 
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6. Соціальний простір України воєнного часу: нові поділи, девіації і суспільні 

рухи. Керівники секції: Кононов Ілля Федорович (kononov_if@ukr.net), Рущенко Ігор 

Петрович (rush_ip@ukr.net; iprushenko@gmail.com), Лобанова Алла Степанівна. 

7. Новоутворення в соціальній структурі: ідентифікація та опис. Керівники 

 секції: Макєєв Сергій Олексійович, Коваліско Наталія Володимирівна 

(kovalisko@mail.lviv.ua). 

8. Соціальні нерівності у контексті етнодинаміки сучасного світу. Керівники 

секції: Євтух Володимир Борисович, Кісла Ганна Олександрівна. 

9. Соціальна політика та соціальна робота в умовах актуалізації нових со-

ціальних нерівностей. Керівники секції: Горбунова-Рубан Світлана Олександрівна, 

Вакуленко Світлана Михайлівна (s.vaculenko@karazin.ua), Євдокимова Ірина Анатолі-

ївна (i.yevdokimova@karazin.ua). 

10. Публічне управління в умовах суспільних змін: подолання нерівнос-

тей/регулювання конфліктів. Керівники секції: Бєлова Людмила Олександрівна,  

Сичова Вікторія Вікторівна (vvs2679@ukr.net). 

11. Соціологія державного управління в умовах нових суспільних викликів. 

Керівник секції: Бурега Валерій Васильович. 

12. Якісні методи в дослідженні нових соціальних нерівностей. Керівники  

секції: Сорока Юлія Георгіївна (Yuliya.soroka@karazin.ua), Скокова Людмила Геор-

гіївна, Міхєєва Оксана. 

13. Проблематика модернізації в сучасному теоретизуванні та практичній  

політиці. Керівники секції: Кутуєв Павло Володимирович (p.kutuev@gmail.com),  

Якубін Олексій Леонідович. 

14. Процеси інтеграції/дезінтеграції в сучасному світі. Керівники секції:  

Дублікаш Тетяна Миколаївна (t.n.dublikash@karazin.ua), Нікулін В’ячеслав Сергійович 

(v.s.nikulin@karazin.ua). 

15. Волонтерський рух в Україні: нові форми, проблеми, виклики. Керівники 

секції: Ніколаєвська Алла Михайлівна (a.andriyko@gmail.com), Ібрагім Юлія. 

16. Інформаційна нерівність як нова форма соціальної диференціації: можли-

вості соціологічного аналізу та прогнозування. Керівники секції: Романенко Світла-

на Володимирівна (romanenco@te.net.ua), Кислова Ольга Миколаївна. 

17. Економічна рівність vs нерівність у критеріях соціальної справедливості. 

Керівники секції: Балакірєва Ольга Миколаївна (bon@ief.org.ua; bon.smc@gmail.com), 

Гриценко Андрій Андрійович. 

18. Соціальне прогнозування: урбаністика та соціальна політика. Керівники 

секції: Лепський Максим Анатолійович (maxim-l@mail.ru), Кривошеїн Віталій Воло-

димирович (1-704@i.ua), Гугнін Едуард Анатолійович (gugnin@mail.ru). 

19. Візуальна аналітика, соціологія візуального символізму та соціологія  

тілесності в дослідженнях соціальної нерівності. Керівник секції: Романенко Юрій  

Вікторович (romanenko.jura@gmail.com). 

20. Гендерні дослідження: від громадських рухів до гендерної політики.  

Керівник секції: Мурадян Олена Сергіївна (socio@karazin.ua). 
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21. Молодь у суспільстві нерівних: чинники та механізми самореалізації.  

Керівники секції: Сокурянська Людмила Георгіївна (sokuryanska@karazin.ua), Бондар 

Тетяна Василівна. 

22. Освіта ХХІ ст.: вектори розвитку. Керівники секції: Астахова Катерина  

Вікторівна, Оксамитна Світлана Миколаївна, Щудло Світлана Андріївна 

(svitlana.shchudlo@gmail.com). 

23. Сучасні міграційні процеси в Україні, зміна міграційної доктрини, хроні-

ка міграції після розпаду СРСР. Керівник секції: Прибиткова Ірина Михайлівна 

(i.pribytkova@gmail.com). 

24. Сучасні комунікації та перспективи розвитку комунікативних технологій. 

Керівники секції: Лисиця Надія Михайлівна, Чудовська Ірина Анатоліївна. 
25. Соціотехнологічні ресурси соціолога у вирішенні сучасних проблем сус-

пільства: в пошуках новітніх форм підтримки професіоналізму. Керівник секції: 

Подшивалкіна Валентина Іванівна (podshyvalkina@hotmail.com). 

26. Релігії та публічний простір. Керівники секції: Кондратик Леонід Йосипович 

(leonidko@ukr.net), Філіппова Ольга Аркадіївна (olgafilip@gmail.com). 

27. Вільний час і дозвілля в процесах соціального розвитку суспільства.  

Керівники секції: Цимбалюк Наталія Миколаївна (natatime@bigmir.net), Кириленко 

Олеся Миколаївна (olesya_kirilenko@mail.ru). 

28. Туристичні практики у соціологічному вимірі. Керівники секції: Шандор 

Федір Федорович (f.shandor@gmail.com), Варга Наталя (Ignatola23@gmail.com). 

29. Соціологія та медицина: взаємодія в умовах соціальної диференціації.  

Керівник секції: Іванова Каріна Андріївна (Socialsciences@nuph.edu.ua), Лантух Анна 

Павлівна, Білозеров Ігор Вікторович. 

30. Соціологія у дії: експертиза реформ. Керівник секції: Дейнеко Олександра 

Олександрівна (snosocio@gmail.com). 

31. Кордони, ідентичності, мобільності. Керівник секції: Філіппова Ольга Арка-

діївна (olgafilip@gmail.com).  

32. Право та соціальні нерівності. Правова конфліктологія. Керівники секції: 

Требін Михайло Петрович, Герасіна Людмила Миколаївна, Погрібна Вікторія  

Леонідівна. 

Круглі столи ІІІ Конгресу САУ 

 1. Полікультурність сучасного суспільства: виклики, ризики та перспективи. 

Модератор: Танчер Віктор Володимирович (vtancher@mail.ru). 

2. Шкільний вчитель нового покоління: що маємо і чого прагнемо? Модера-

тор: Щудло Світлана Андріївна (svitlana.shchudlo@gmail.com). 

3. Студентоцентрована освіта: проблеми та перспективи впровадження.  

Модератор: Сорока Юлія Георгіївна (Yuliya.soroka@karazin.ua). 

4. Дискурс-аналіз у соціологічних дослідженнях. Модератори: Сорока Юлія 

Георгіївна (Yuliya.soroka@karazin.ua), Тетерюк М. 

5. Проблема дому в соціології та мистецтві. Діалог. Методика викладання. 

Модератори: Даниленко Оксана Якимівна (oksadan@gmail.com), Ковальова Іда Дмит-
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mailto:natatime@bigmir.net
mailto:olesya_kirilenko@mail.ru
mailto:f.shandor@gmail.com
http://Ignatola23@gmail.com/
mailto:Socialsciences@nuph.edu.ua
mailto:olgafilip@gmail.com
mailto:vtancher@mail.ru
mailto:svitlana.shchudlo@gmail.com
mailto:Yuliya.soroka@karazin.ua
mailto:Yuliya.soroka@karazin.ua
mailto:oksadan@gmail.com


 

164 

 

ISSN 1681-116X. Ukr. socium, 2017, № 2 (61) 

рівна, Зубарєв Олександр Сергійович (zubar.alexandr@gmail.com), Лігачова Алла  

Олексіївна. 

6. Криза соціології: вчора, сьогодні, … завтра? Модератор: Катаєв Станіслав 

Львович (kataev@i.ua). 

7. Соціологія транспорту – новий напрям соціологічного теоретизування.  

Модератор: Хомерікі Олена Андріївна (k_socio@nau.edu.ua; elena_khomeriki@ukr.net, 

(067) 645 47 48). 

8. Нерівність життєвих шансів: соціально-економічні та гендерні відмінності 

показників благополуччя дітей і підлітків. Модератори: Балакірєва Ольга  

Миколаївна (bon@ief.org.ua; bon.smc@gmail.com), Бондар Тетяна Василівна 

(t.bondar@uisr.org.ua; bondtv1803@gmail.com). 

9. Соціальні нерівності в освітніх практиках електронної цивілізації.  

Модератори: Хижняк Лариса Михайлівна (l.khyzhniak@karazin.ua), Чепак Валентина 

Василівна.  

10. Інклюзивне суспільство: очікування та реальність. Модератор: Дікова-

Фаворська Олена Михайлівна. 

Вимоги до оформлення тез доповіді (виступу),  

які будуть опубліковані у спеціальному збірнику 

Обсяг: 5–7 тис. знаків. Шрифт – Times New Roman, кегль – 12, інтервал – 1,5; поля 

– 2 см з усіх боків. Перший рядок – назва секції (круглий стіл, майстер-клас), де пла-

нується доповідь (виступ); другий рядок – назва доповіді; третій рядок – П.І.Б., науко-

вий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, телефон, e-mail. 

Тези повинні містити опис: наукової проблеми, що досліджуються; методології 

дослідження; основні результати та висновки, які сформульовані за результатами  

дослідження. 

Вимоги до оформлення статей,  

які будуть опубліковані у фаховому виданні із соціології 

1. Шифр (бібліографічні показники) УДК. 

2. Назва статті (великими літерами). 

3. Прізвище, ім’я, по батькові автора. 

4. Науковий ступінь, наукове звання, посада, місце роботи автора. 

5. Анотації до статті українською, російською та англійською мовою (15 рядків 

кожна). 

6. Ключові слова до статті (українською, російською та англійською мовами). 

7. Текст статті. 

8. Перелік літератури. Подається наприкінці статті у порядку згадування. Поси-

лання наводяться в тексті у квадратних дужках: зазначається номер джерела та сторін-

ка, наприклад: [5, с. 18]. 

Бібліографію слід оформлювати за стандартом ВАК України (див. бюлетень 

ВАК № 5, 2009 р.)  

9. Назва статті, прізвище, ім’я, по батькові автора, науковий ступінь, наукове 

звання, посада, місце роботи автора українською, російською та англійською мовами 

(обов’язково!). 
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При наборі тексту слід дотримуватися таких вимог: 

1. Рисунки та діаграми повинні бути зроблені у додатку до Microsoft Word – 

Microsoft Graph. Будь ласка, використовуйте для графіків і діаграм кольори від чорного 

до білого (можна додавати “штриховку” та “узори”). 

2. Шрифт – Times New Roman, розмір – 12, інтервал – 1,5. 

3. Поля – 2 см. 

Статті приймаються електронною поштою у текстовому редакторі Microsoft Word. 

До друку прийматимуться лише ті наукові статті, які мають такі необхідні 

структурні елементи: 

1. Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими 

чи практичними завданнями. 

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання  

даної проблеми та на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин за-

гальної проблеми, яким присвячується стаття. 

3. Формулювання мети статті. 

4. Опис методології дослідження. 

5. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів. 

6. Висновки з даного дослідження та перспективи подальших розвідок в обрано-

му напрямі. 

Автори статей несуть відповідальність за достовірність наведених у статті даних, 

результатів дослідження та обґрунтованість зроблених висновків, а також за порушен-

ня авторських прав при використанні зовнішніх матеріалів. Подаючи статтю до редак-

ції, автори тим самим засвідчують, що під час проведення дослідження та підготовки 

статті вони дотримувались етичних вимог, зокрема Кодексу етики Міжнародної соціо-

логічної асоціації (ISA) (http://www.isa-sociology.org/about/isa_code_of_ethics.htm),  

Кодексу професійної етики соціолога (САУ) (http://www.sau.kiev.ua/codex.html), а ма-

теріали, які вони подають, є оригінальними та раніше не публікувались. 

http://www.isa-sociology.org/about/isa_code_of_ethics.htm
http://www.sau.kiev.ua/codex.html

