СОЦІОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ (САУ)

Інформаційний лист-2
Соціологічна асоціація України
оголошує про проведення

I-го Конгресу Соціологічної асоціації України
«Соціологія в ситуації соціальних невизначеностей»
15-17 жовтня 2009 р.
Місце проведення: м. Харків,
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.
Організатори: Соціологічна асоціація України та Харківський національний
університет імені В.Н. Каразіна, соціологічний факультет.
Метою Конгресу є окреслення горизонтів соціологічного пізнання
соціальної реальності, яка швидко змінюється, в її глобальному,
регіональному, національному, груповому та особистісному вимірах. Як
виглядають сучасні суспільства з точки зору їх інституційного дизайну,
соціокультурних практик, структур та акторів? У якому напрямку
рухаються суспільства, в тому числі й українське, у новому тисячолітті в
ситуації різноманітних соціальних невизначеностей? Які відповіді на ці
запитання здатна запропонувати соціологія? Все це визначає широке поле
наукових проблем, які будуть обговорюватись на Конгресі.

Цим листом запрошуємо взяти участь у 2-му етапі підготовки Конгресу та
подати до оргкомітету заявки та тези доповідей на участь у тематичних
секційних засіданнях, круглих столах тощо (див.. попередню Програму секційних
засідань).

Термін подання заявок на участь в роботі секцій, круглих столів та майстеркласів, зазначених в програмі Конгресу, завершується 1 червня 2009 р. Заявка
передбачає подання в електронному вигляді тез доповіді з позначенням бажаної
секції, круглого столу, майстер-класу тощо, а також відомостей про учасника (форми
2 і 3). Заявки на доповідь чи виступ будуть розглянуті керівниками відповідних
секцій, членами оргкомітету, на підставі чого буде здійснено рішення про включення
доповіді або стендової презентації до програми Конгресу.
Тези доповідей разом із заявками просимо надсилати у електронному вигляді на
електоні адреси організаторів секції/сесій/круглих столів та до оргкомітету.
Реєстрація учасників, яка передбачає грошовий внесок у розмірі 150 грн. (US$
20 для закордонних учасників) на організацію Конгресу та публікацію матеріалів
Конгресу (програми та збірки тез), відбуватиметься в період з 15 червня по 15 вересня
2009 р. Інформацію про номер рахунку, на який треба надсилати оргвнесок, буде
надано додатково.
Робочі мови Конгресу: українська, російська, англійська.
За додатковою інформацією звертатись до віце-Президентів САУ:
Куценко Ольги Дмитрівни (f_ok@univ.kiev.ua; тел. (+3)8 068- 5974712)

Сокурянської Людмили Георгіївни (sokur@univer.kharkov.ua; тел.(+3)8-057 - 7075490)
та до Секретаріату Конгресу:

Бардіної-Виж’є Олени Юріївни (bard_vg@ukr.net; тел. (+3)8-057- 7075651)
Суботи Марини Миколаївни (mari_subb@ukr.net; тел. (+3)8-057- 7075237)

Ми очікуємо на Ваші заявки та сподіваємось на Вашу участь в роботі
Конгресу!
З повагою,

Віль Бакіров
Президент САУ

Офіційна адреса Оргкомітету Конгресу, до якого входять усі члени Правління САУ:
61077 м. Харків, пл. Свободи 6, к. 304 – 306 Соціологічний факультет Харківського національного
університету імені В.Н.Каразіна

Телефони: (+3)8 057 - 7075651; (+3)8 057 -7075237
Ел. адреса: sokur@univer.kharkov.ua, saukr@ukr.net
Web-адрес: http://sau.kiev.ua
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Форма 2. ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ З ДОПОВІДДЮ, ВИСТУПОМ НА КОНГРЕСІ
Прізвище, імя та по батькові:
Назва доповіді (мовою тез доповіді):
Назва секції, кр.столу, майстер-класу, де пропонується усна або стендова презентація
Презентація: усна_____________ або стендова_________________
Вчене звання, ступінь:
Посада:
Установа, де працює аплікант:
Поштова адреса:
Країна:
E-mail:
Телефон: 1) мобільний

2) домашній/службовий

Чи потрібне бронювання місця для поселення:

Форма 3. ТЕЗИ ДОПОВІДІ (ВИСТУПУ)
До заявки додаються ТЕЗИ доповіді обсягом до 2 сторінок; шрифт Times New Roman, 12, інтервал 1,5. Поля: ліве –
2,5 см, праве – 1см, верхнє – 2 см, нижнє – 2см.
Перед текстом тез зверху посередині аркушу позначити бажану секцію (сесійне засідання, круглий стіл, майстерклас); на наступному рядку – назву доповіді великими літерами; на третьому рядку посередині – П.І.Б. автора(-ів),
назву установи, в якій працює, електрону адресу.
При написанні тез слід приділити увагу наступним аспектам:
 Наукова проблема, що досліджується
 Опис методології дослідження
 Позначення найголовніших результатів та висновків, що будуть представлені та обґрунтовані в доповіді.
Тези разом з заявкою мають бути надіслані до оргкомітету та керівників відповідних секцій (круглих столів,
майстер-класів) до 1 червеня 2009 р. Тези, що не відповідають вимогам або надіслані пізніше зазначеного терміну,
не будуть розглядатись для відбору до програми Конгресу.
Оргкомітет залишає за собою право здійснювати відбір матеріалів та їх редагування.
Збірка тез, яка буде видана до початку Конгресу, надається учасникам конференції при умові сплати
оргвнеску при реєстрації.
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Учасники Конгресу можуть надіслати повні тексти своїх доповідей, які після
рецензування можуть бути опубліковані у фаховому збірнику наукових праць
«Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспілсьтва», яка
також буде видана до Конгресу.
Сплата за публікацію у збірнику наукових праць буде розраховуватися в залежності від
обсягу статті і становитиме приблизно 20 грн. за сторінку.
ВИМОГИ ДО СТАТТЕЙ:
Статті приймаються українською, російською або англійською мовами. Вони мають бути
оформлені:
Шифр (бібліографічні показники) УДК, (ліворуч).
Прізвище та ініціали автора/авторів
Назва статті (великими літерами).
Анотації статті англійською, російською та українською мовами (не більше 10-12 рядків)'
Ключові слова до статті.
Текст статті.
Супровідна сторінка: відомості про автора (прізвище, ім’я, по-батькові, адреса, телефон,
факс, e-mail, місце роботи, посада, наукове звання).
8. Назва статті та фамілія автора на українській, російській та англійській мовах.
При наборі тексту треба дотримуватися наступних вимог:
1. вимкнути “перенос”;
2. відступ першого рядку кожного абзацу робиться не "пропусками", а автоматично через
меню Microsoft Word (Формат – Абзац – виступ на першій сторінці );
3. Рисунки та діаграми повинні бути зроблені у додатку до Microsoft Word - Microsoft Graph;
4. Відстань між словами – не більше 1 пропуску; зайві пропуски між словами небажані.
Посилання на літературу повинні бути подані в кінці статті у розділі Література з послідовною
нумерацією відповідно до розміщення їх у статті.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Статті приймаються на дискеті або електронною поштою у текстовому редакторі Microsoft
Word, обов’язково з роздрукованим примірником, який має бути підписаний автором.
Стаття повинна бути обсягом не більш 22000 знаків (шрифт – Times New Roman, розмір – 12,
інтервал – 1,5; на одній сторінці формату А4 розміщується приблизно 2500 знаків). Користуйтесь
меню Сервіс – Статистика.
Автор не має права передавати в інші видання статтю, прийняту редакцією та ухваленою
редакційною колегією до друку.
Редакція зберігає за собою право скорочувати статті й правити мову статті.
Рукописи не рецензуються і не повертаються. Редакційна експертиза виконується винятково
для внутрішнього користування.
Бібліографія оформлюється за новим стандартом, затвердженим ВАК України
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I-й КОНГРЕС СОЦІОЛОГІЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ

ПРОГРАМА
с е к ц і й ни х з а с і д а нь
Секція 1
“МЕТОДОЛОГІЧНА НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ В ЕПОХУ ПОСТМОДЕРНА”
Голова секції: Яковенко Юрій Іванович, Київський національний університет імені Тараса
Шевченка, завідувач кафедри галузевої соціології, тел. (044) 2393115
E-mail:YAKOVEN2007@rambler.ru
Модератори: Головаха Євген Іванович, Інститут соціології НАНУ, заступник директора з
наукової роботи, тел. (044) 2556065, egolnpan@svitonline.com; Яковенко Юрій Іванович,
тел. (044) 2393115, YAKOVEN2007@rambler.ru
Секція 2
“СОЦІОЛОГІЯ СОЦІОЛОГІЇ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ ЗНАННЯ”
Голова секції: Городяненко Віктор Георгійович, Дніпропетровський національний
університет ім. О. Гончара, завідувач кафедрою соціології, служб.тел. (8056) 374 – 98 – 65 Еmail: vgorod@hello.dsu.dp.ua
Модератор: Демичева Алла Валеріївна, Дніпропетровський національний університет ім. О.
Гончара, доц. кафедри соціології,
служб.тел. (8056) 374 – 98 – 65, e-mail:
allademicheva@yandex.ru

Секція 3
“СОЦІОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ СЬОГОДНІ: ТЕНДЕНЦІЇ, ЗДОБУТКИ ТА ПРОБЛЕМИ
РОЗВИТКУ”
Голова секції: Танчер Віктор Володимирович, Київський національний університет культури
і мистецтв, професор каф.соціології та психології, тел. моб.8 067 5999589
Е-mail: vtancher@mail.ru
Модератори: Судаков В.І. (Київський національний університет імені Т.Шевченка),
Култаєва М.Д. (Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна)
Секція 4
“МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ”
Голова секції: Горбачик Андрій Петрович, Київський національний університет імені Тараса
Шевченка, декан факультету соціології. E-mail: agorbach@agorbach.kiev.ua
Модератори: Кізілов Олександр Іванович, Харківський національний університет імені
В.Каразіна, завідувач кафедри методів соціологічних досліджень,
A_Kizilov@sociology.kharkov.ua; Паніотто Володимир Ілліч, професор НАУКМА,
генеральний директор КМІС paniotto@kmis.kiev.ua
Секція 5
“ЕТНОСОЦІОЛОГІЯ: РИЗИКИ НАУКОВИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ”
Голова секції: Євтух Володимир Борисович, директор Інституту соціології та права
Національного університету імені М.П. Драгоманова.
Е-mail: yevtukh@ukr.net
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Секція 6
“ДЕМОГРАФІЧНИЙ РОЗВИТОК ТА МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ”
Голова секції: Прибиткова Ірина Михайлівна, Інститут соціології НАН України, провідний
науковий співробітник; 8-050-384-42-53 Е-mail: i.pribytkova@gmail.com

Секція 7
“КУЛЬТУРА І СОЦІАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ: ДИНАМІКА РЕПРЕЗЕНТАЦІЙ
ТА СМИСЛІВ”
Голови секції: Костенко Наталія Вікторівна, Інститут соціології НАН України, зав.
відділом соціології культури і масової комунікації, тел. 8067-7892901, E-mail:
Natalia.Kostenko@gmail.com
Ручка Анатолій Олександрович, Інститут соціології НАН України, головний науковий
співробітник відділу соціології культури і масової комунікації, 8096-6179797
Лисиця Надія Михайлівна – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,
професор кафедри прикладної соціології. Тел. 8 (057) 707 52 37, E-mail:
lisitsa@univer.kharkov.ua
Сесія 1. «Статуси і практики масмедіа в суспільній комунікації»,
Сесія 2. «Культурні диференціації соціуму, що змінюється: підстави і перспективи»,
Сесія 3. «Соціокультурні резонанси сучасних комунікацій: нові технології і нове знання»,
Сесія 4. «Рекламні комунікації: перспективи розвитку символічного простору»
Майстер-клас «Реклама у фокусі соціологічних досліджень: кількісні і якісні версії».

Секція 8
"РЕЛІГІЙНИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ”
Голова секції: Панков Олександр Анатолійович, Інститут соціальних наук Одеського
національного університету імені І.І. Мечнікова, доцент кафедри соціології,
тел. +38 0482 686092, тел. моб. 8 067 5599050. Е-mail: pankov_al@mail.ru

Секція 9
“СОЦІАЛЬНИЙ ПОРЯДОК І СОЦІАЛЬНІ ВІДХИЛЕННЯ”
Голова секції: Рущенко Ігор Петрович, доктор соціологічних наук, професор, Харківський
національний університет внутрішніх справ, завідувач кафедри соціології, т.8050-612-12-31. Email: iprus@meta.ua; socnuvs@yandex.ru
Модератори: Поклад Василь Іванович, кандидат філософських наук, доцент, зав. каф.
кримінології, конфліктології та соціології ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренко. 8050-578-66-15;
Свєженцева Юлія Олександрівна, кандидат соціологічних наук, доцент, начальник НДЛ
кадрової та соціально-психологічної роботи в ОВС, Харківський національний університет
внутрішніх справ. 8050-046-53-47.
Секція 10
«СОЦІОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА УПРАВЛІННЯ. СОЦІОЛОГІЯ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ»
Голови секції: Бурега Валерій Васильович, Донецький державний університет управління,
E-mail: sociomen@mail.ru
Нагорний Борис Григорович, Східноукраїнський національний університет імені В.Даля,
nagornyi@snu.edu.ua,
Хижняк Лариса Михайлівна, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,
професор кафедри прикладної соціології, тел. +38 (057) 7075237, lar.mih@mail.ru
Сесія 1. «Соціологія організація і управління»
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Сесія 2. «Соціологія державного управління»
Круглий стіл 1. «Безпека організації в умовах глобальної економічної кризи: діагностика,
фактори підвищення»
Круглий стіл 2. «Роль соціологічної освіти в підготовці кадрів державного управління».

Секція 11
«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СОЦІОIНЖЕРНОГО ПІДХОДУ В СОЦІОЛОГІЇ»
Голова секції: Подшивалкина Валентина Іванівна, Одеській національний університет імені
І.І.Мечникова, завідувач кафедри загальної та соціальної психології 8(0482) 494541. E-mail:
odsocio@farlep.net
Модератор: Каменська Тетяна Григорівна, Одеській національний університет імені
І.І.Мечникова, доцент кафедри соціології 8 (048) 765 79 31
Сесія 1. «Методи та техники оціночних досліджень у соціології»
Майстер-клас «Методи та техники оціночних досліджень у соціології»

Cекція 12
«ІЄРАРХІЇ ТА СПІЛЬНОТИ: ХАРАКТЕР ПРИСУТНОСТІ ТА ПРИЙОМИ
РОЗПІЗНАВАННЯ»
Голова секції: Макєєв Сергій Олексійович – Інститут соціології НАН України, зав. відділом
соціальних структур, тел. 8097-3341474. E-mail: serg-makeev@yandex.ru
Модератори: Коваліско Н.В. (Львівський національний університет ім. І.Франка, доцент
кафедри соціології),
Оксамитна С.М. (Київ, Національний університет «Києво-Могилянська Академія», декан
факультету соціальних наук),
Бабенко С.С. (Харків - Київ, докторант Київського національного університету
ім.Т.Шевченка)
Сесія 1. «Сучасні підходи до вивчення ієрархій та спільнот й результати досліджень»
Сесія 2. «Мобільність в стратифікованому соціумі: мотиви, чинники, висліди»
Сесія 3. «Сучасні прояви соціальних нерівностей»

Секція 13
«ЦИВІЛІЗАЦІЯ ДОЗВІЛЛЯ: НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ТА СОЦІАЛЬНІ
ПЕРСПЕКТИВИ»
Голова секції: Цимбалюк Наталія Миколаївна, Київський національний університет імені
Т.Г. Шевченка, професор кафедри соціальних структур та соціальних відносин. E-mail:
natatime@bigmir.net
Секція 14
«СОЦІОЛОГІЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ»
Голова секції: Бакіров Віль Савбанович, Харківський національний університет імені
В.Н. Каразіна, ректор, завідувач професор кафедри прикладної соціології.
Е-mail: mari_subb@ukr.net
Сесії з обговорення проблематики соціології освіти.
Круглий стіл «Соціологічна освіта в Україні: від класичних традицій до європейських
інновацій» (модератор: Шуст Н.Б.)
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Секція 15
«ДУХОВНИЙ СВІТ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ: НАЦІОНАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ТА ГЛОБАЛЬНІ
ОРІЄНТИРИ»
Голова секції: Сокурянська Людмила Георгіївна, Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна, завідувач-професор кафедри соціології, тел. +38 (057) 707 54 90. E-mail:
sokur@univer.kharkov.ua
Модератори: Ніколаєвська Алла Михайлівна, Харківський національний університет імені
В.Н. Каразіна, доцент кафедри соціології, a.andriyko@gmail.com,
Кутирьова Віра Ігорівна, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,
старший викладач кафедри соціології.

Секція 16
«РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА»
Голова секції: Кононов Ілля Федорович, Луганський національний університет імені Тараса
Шевченка, професор. E-mail: kononov_if@ukr.net
Модератори: Стегній О.Г., Інститут соціології НАН України,
Саппа М.М., Харківський національний університет внутрішніх справ,
Хобта С.В., Луганський національний університет імені Тараса Шевченка.
Сесія 1. «Суспільна просторовість як проблема соціології»
Сесія 2. «Соціологія регіонів: визначення предметного поля»
Круглий стіл 1. «Стосунки Сходу та Заходу України: пошук історичного компромісу»
Круглий стіл 2. «Регіональні фактори в політичному житті сучасної України»

Секція 17
«НЕВИЗНАЧЕНОСТІ У ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ ТА ПОЛІТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ»
Голови секції: Куценко Ольга Дмитрівна – Київський національний університет
ім.Т.Шевченка, зав.кафедри соціальних структур і соціальних відносин, тел. 8068-5974712. Email: olga.kutsenko.ua28@gmail.com
Полторак Володимир Абрамович – Центр соціологічних та політичних досліджень і
технологій «СОЦІОПОЛІС», м.Київ-Дніпропетровськ
E-mail: s-polis@a-teleport.com
Сесія 1. «Політичні режими післі державного соціалізму: правила, цінності, порядки»
(Модератор: Куценко О.Д.)
Сесія 2. «Політичний процес, національні інтереси та потенціал громадянського
суспільства»
(Модератор: Безносов М.А.)
Сесія 3. «Соціальні групи та політична поведінка»
(Модератори: Макєєв С.О., Литовченко А.Д.)
Круглий стіл «Політичний процес у Україні та роль соціології»
(Модератори: Бекешкіна І.Е., Полторак В.А.)
Секція 18
«ПОВСЯКДЕННІСТЬ ЯК ПРЕДМЕТ СОЦІОЛОГІЧНОЇ РЕФЛЕКСІЇ»
Голова секції: Ковальова Іда Дмитрівна, Харківський національний університет, професор
кафедри соціології
Модератор: Даниленко Оксана Акимівна, Харківський національний університет, доцент
кафедри політичної соціології. E-mail: oksanad@land.ru
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КРУГЛИЙ СТІЛ
"ПОРІВНЯЛЬНІ МІЖНАРОДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ"
Організатори: Горбачик А.П., декан факультету соціології, Київський національний
університет імені Тараса Шевченка. E-mail: agorbach@agorbach.kiev.ua
Головаха Є.І., заступник директора Інституту соціології НАН України.
Питання для обговорення: Що нове про українське суспільство ми можемо дізнатися з
порівняльних міжнародних досліджень? В чому проблеми участі українських дослідницьких
колективів у міжнародних порівняльних проектах? Досвід роботи у міжнародних
дослідницьких консорціума. Методичні проблеми організації і проведення вибіркових
досліджень (опитувань) у складі міжнародного наукового консорціуму. Особливості
вимірювання у порівняльних дослідженнях (як забезпечити, якщо можна забезпечити, єдину
концептуальну базу міжнародного дослідження). Особливості порівняльного аналізу даних.
Порівняльні дослідження як засіб поширення та перевірки соціологічних теорій.

Більш докладну інформацію щодо роботи секцій, круглих столів
незабаром буде розміщено на сайті САУ www.sau.kiev.ua

9

