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ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
24 червня 2014 року (вівторок) 

8.00 – 09.00 – заїзд, реєстрація та поселення учасників 
конференції (Чернівецький національний університет імені 
Юрія Федьковича, VI корпус а.25) 
09.30 – сніданок 
11.30 – урочисте відкриття роботи конференції 
(Чернівецький національний університет імені Юрія 
Федьковича, блакитна зала)  
Привітання від організаторів конференції: 
Мельничук Степан Васильович – ректор Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича, доктор 
фізико-математичних наук, професор, Заслужений діяч науки 
і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі 
науки і техніки; 
Бакіров Віль Савбанович – Президент Соціологічної 
асоціації України, ректор Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна, академік НАН України, 
доктор соціологічних наук, професор; 
Сокурянська Людмила Георгіївна – віце-президент 
Соціологічної асоціації України, Голова Харківського 
відділення САУ, доктор соціологічних наук, професор, 
завідувач кафедри соціології Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна, академік АН вищої школи 
України; 
Балух Василь Олексійович – декан філософсько-
теологічного факультету Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича, член-кореспондент 
АПН України, доктор історичних наук, професор, заслужений 
працівник освіти України , академік АН вищої освіти України; 
Докаш Віталій Іванович – доктор філософських наук, 
професор, завідувач кафедри соціології Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича, академік 
АН вищої школи України. 
13.00 – 14.00 – обід 
14.30 – майстер-клас Президента Соціологічної асоціації 
України, академіка НАН України, ректора Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна, доктора 
соціологічних наук, професора Бакірова Віля Савбановича 
«Соціокультурні бар’єри модернізації вищої освіти в 
Україні» (блакитна зала)  
17.00 – культурна програма 
18.00 – товариська вечеря 
 

25 червня 2014 року (середа) 
08.30 - сніданок 
09.00 – майстер-клас заступника директора з наукової роботи 
Інституту соціології НАН України, доктора філософських наук, 
професора Головахи Євгена Івановича «Ціннісний дискурс 
сучасної соціології: світові тенденції та українські реалії». 
(к.6 а.26) 
11.45 – майстер-клас доктора соціологічних наук, доцента кафедри 
соціології Харківського національного університету імені 
В.Н.Каразіна Сороки Юлії Георгіївни «Викладання соціології у 
перспективі студентоцентрованої освіти» (к.6 а.26) 
14.00 – 15.00 – обід 
15.15 – майстер-клас доктора соціологічних наук, доцента, 
завідувачки кафедри правознавства, соціології та політології 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені 
Івана Франка Щудло Світлани Андріївни «Проблеми та 
можливості соціальної стандартизації соціологічної освіти» 
(к.6 а.26) 
17.15 – майстер-клас кандидата філософських наук, доцента 
кафедри соціології Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна Шеремет Ірини Іванівни «Демографічні 



виміри суспільства: глобальний та український 
контексти» (к.6 а.26) 
19.00 – вечеря 
20.00 – культурна програма, індивідуальні консультації 
лекторів конференції, неформальне спілкування учасників 
конференції 
 

26 червня 2014 року (четвер) 
08.30 – сніданок 
09.30 – майстер-клас доктора соціологічних наук, професора 
кафедри політичної соціології Харківського національного 
університету імені В.Н.Каразіна Даниленко Оксани 
Якимівни «Інтерактивність, візуальна уява та 
парадигмальність у викладанні соціологічних дисциплін: 
творча майстерня професора Ковальової І.Д.» (к.6 а.26) 
11.45 – майстер-клас доктора соціологічних наук, професора, 
завідувачки кафедри соціології Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна, академіка Академії наук 
вищої школи України Сокурянської Людмили Георгіївни 
«Соціологічні інтерпретації молодіжної ідентичності: 
досвід дослідження та особливості викладання» (к.6 а.26) 
14.00-14.45 – обід 
15.00 – майстер-клас кандидата соціологічних наук, 
завідувачки відділу моніторингу соціально-економічних 
трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування 
НАН України», голови правління Українського інституту 
соціальних досліджень імені Олександра Яременка 
Балакірєвої Ольги Миколаївни «Соціальні процеси як фокус 
соціологічного аналізу суспільства» (к.6 а.26) 
17.15 – презентація есе слухачів Школи «Як можлива 
соціологічна експансія?» (к.6 а.31) 
19.00 – вечеря 
20.00 – концертна програма (мармурова зала) 

27 червня 2014 року (п’ятниця) 
08.30 – сніданок 
09.00 – виїзд у відпочинковий комплекс «Аква Плюс» 
09.30 – майстер-клас доктора філософських наук, професора, 
декана факультету соціології та соціальних комунікацій 
Запорізького національного університету Лепського Максима 
Анатолійовича «Методологічні виклики соціального 
прогнозування у глобальних контекстах» (к.6 а.26) 
10.30 – майстер-клас кандидата соціологічних наук, доцента, 
заступника директора Інституту соціальних наук Одеського 
національного університету імені І.І. Мечнікова Романенко 
Світлани Володимирівни «Соціологічний метод в епоху 
розвинутого інформаційного суспільства: віртуальний 
простір як джерело первинної соціальної інформації» (к.6 
а.26) 
14.00-14.45 – обід 
15.00 – підбиття підсумків роботи конференції 


