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Запрошення до участі 

IV КОНГРЕС СОЦІОЛОГІЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ 

“ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ 

В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ” 

 

Соціологічна асоціація України оголошує про проведення IV-го Конгресу Соціо-

логічної асоціації України “Трансформація соціальних інститутів в інформаційному 

суспільстві” 28–29 жовтня 2021 р. 

Місце проведення: м. Харків, Харківський національний університет імені 

В.Н. Каразіна. 

Організатори: Соціологічна асоціація України та Харківський національний уні-

верситет імені В.Н. Каразіна, соціологічний факультет. 

Членами організаційного комітету Конгресу є члени Правління та комітетів  

Соціологічної асоціації України, а також керівники її регіональних відділень. 

Шановні колеги! Просимо вас до 1 липня 2021 р. надіслати свої пропозиції щодо 

пленарних сесій, тематичних секцій, майстер-класів, круглих столів, дискусійних  

панелей тощо та розкладу їхнього проведення (додаток 1) на адресу 

sokuryanska@karazin.ua. 

Проєкт програми IV Конгресу САУ з переліком секцій, круглих столів, майстер-

класів тощо буде оприлюднено на сайті САУ та розіслано всім зацікавленим особам 

(http://sau.in.ua/) 15 липня 2021 р. 

До початку роботи Конгресу будуть опубліковані тези доповідей його учасників. 

Статті, надіслані до оргкомітету Конгресу, будуть опубліковані у фахових виданнях: 

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія “Соціоло-

гічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи” та “Україн-

ський соціологічний журнал”. 

За докладнішою інформацією щодо Конгресу просимо звертатись до віцепрези-

дентів Соціологічної асоціації України: Сокурянської Людмили Георгіївни (тел.: 

+38(067) 587–72–48; +38(095) 472–77–61; +38(057) 707–54–90); Куценко Ольги Дмитрів-

ни (тел. +38(068) 597–47–12); Черниш Наталії Йосипівни (тел. +38(067) 176–71–84) та 

до секретаріату Конгресу: Остроухової Анни Сергіївни (socioedition@karazin.ua; тел.  

(+38(057) 707–53–89); Аніпченко Світлани Миколаївни (socioedition@karazin.ua; тел. 

(+38(066) 891–71–49). 

Ми очікуємо на ваші пропозиції щодо організації та проведення тематичних сек-

цій, круглих столів, майстер-класів, дискусійних панелей тощо. Сподіваємось на вашу 

активну участь у підготовці та роботі Конгресу! 

Офіційна адреса оргкомітету Конгресу: 61022, Харків, пл. Свободи, 6,  

ауд. 350, 351, соціологічний факультет Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна; телефони: +38(057) 707–54–90; +38(057) 707–53–89; електрон-

на адреса: sociologicalassociation.ua@gmail.com, socioedition@karazin.ua; вебадреса: 

http://sau.in.ua/. 
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Додаток 1 

Заявка на організацію секції  

(круглого столу, майстер-класу, зустрічі дослідницького комітету САУ) 

 

Назва секції, круглого столу, майстер-класу, дискусійної панелі тощо (потрібне  

залишити). 

Голова (голови) секції, модератор(-и) круглого столу, дискусійної панелі тощо 

(П.І.Б., науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, телефон, email). 

 
З повагою, 

Президент Соціологічної асоціації України 

Віль Бакіров 

 


