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Про проведення III Конгресу
Соціологічної асоціації України
12-13 жовтня 2017 року відбудеться ІІІ
Конгрес Соціологічної асоціації України
«Нові нерівності — нові конфлікти: шляхи
подолання».
Місце проведення Конгресу – м. Харків, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.
Організатори Конгресу – Соціологічна
асоціація України, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, соціологічний факультет.
Метою Конгресу є визначення можливих
шляхів подолання соціальної напруженості,
що викликана поглибленням соціальної нерівності в нашій країні, появою її нових форм,
що виявляються в нерівному доступі українців до таких соціальних ресурсів, як якісна середня та вища освіта, зайнятість, гідна
оплата праці та пенсійне забезпечення, якісні
медичні та рекреативні послуги, власний бізнес, політична участь, влада, Інтернет-ресурси, культурні ресурси, зокрема мовні компетенції, тощо. Як сприймається соціальна нерівність, ті чи інші її різновиди громадянами
України? Відсутність доступу до яких саме
ресурсів може викликати активні протестні
акції та конфлікти між різними соціальними
групами та владою? Що мають робити владні
органи, структури громадянського суспільства, щоб знизити соціальну напруженість в
українському суспільстві? Які відповіді на ці
запитання здатна запропонувати соціологія?
Все це визначає поле наукових проблем, які
будуть обговорюватись на Конгресі.
В рамках Конгресу планується проведення засідань таких секцій, сесій, круглих
столів:
Секція 1
Стан логіки та методології соціології в
Україні: тупцювання на місці чи рух вперед?
Метою роботи секції є визначення можливих шляхів удосконалення логіки та методології соціології в контексті актуального завдання для соціологів України щодо
подолання соціальної напруженості, що викликана поглибленням соціальної нерівності в нашій країні.
Керівники секції:
Яковенко Юрій Іванович
Головаха Євген Іванович

Секція 2
Методи збору кількісної соціологічної інформації в сучасному світі
В сучасному світі соціологи (полстери) вимушені вирішувати все нові проблеми через зниження ефективності традиційних методів збору
інформації і появу нових джерел даних.
На секції будуть розглядатися як засоби удосконалення традиційних методів (face-to-face
інтерв’ю, телефонні і поштові опитування) і проблеми їхньої комп’ютеризації (CATI, CAPI), так
і нові методи збору даних (інтернет-опитування, big data). Планується також обговорення таких питань, як реагуючий дизайн, використання
планшетів з GPS, збір даних у соціальних мережах, комбінування методів збору даних тощо.
Керівники секції:
Паніотто Володимир Ілліч
Чурилов Микола Миколайович
Горбачик Андрій Петрович
Кізілов Олександр Іванович
Секція 3
Структури нерівностей: соціальні розколи, тенденції зміни, виклики політиці
Пропонується обговорення емпіричних
результатів і теоретичних узагальнень проявів соціальних нерівностей в сучасному
українському суспільстві: «старих» нерівностей у класових, статусних, гендерних,
вікових, громадянських та регіональних
вимірах; «нових» нерівностей, які утворюються під впливом інформаційних, техніко-технологічних змін, реконфігурації глобально-регіональних залежностей і тисків,
посилення політико-економічних альянсів,
неформальних практик, соціальних ризиків реформ та їхньої відсутності. Вітаються
презентації із залученням порівняльного
контексту, чітко визначеною дослідницькою методологію, обґрунтованими пропозиціями щодо політики регулювання соціальних нерівностей. Результати роботи
секції передбачається покласти в основу подальшої системної роботи з картографування соціальних нерівностей в Україні, визначення найбільш гострих викликів з боку
нерівностей для суспільства, засад стратегії
регулювання нерівностей.
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Секція 4
Соціальна напруженість у кризовому
суспільстві: чинники актуалізації та механізми подолання
Керівники секції:
Злобіна Олена Геннадіївна
Сірий Євген Володимирович
Секція 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. Цінності, що згуртовують і розмежовують: Україна і Європа в порівняльних дослідженнях.
Керівники секції:
Костенко Наталія Вікторівна
Ручка Анатолій Олександрович
Секція 6
Соціальний простір України воєнного
часу: нові поділи, девіації і суспільні рухи
Керівники секції:
Кононов Ілля Федорович
Рущенко Ігор Петрович
Лобанова Алла Степанівна
Секція 7
Новоутворення в соціальній структурі:
ідентифікація та опис
Керівники секції:
Макеєв Сергій Олексійович
Коваліско Наталія Володимирівна
Секція 8
Соціальні нерівності у контексті етнодинаміки сучасного світу
Питання до обговорення:
- етнокультурна диверсифікація сучасного світу
- джерела та контенти поліетнічності
країн Європи та Америки
- динаміка етнонаціональної структури українського суспільства
- чинники та канали впливу етнічності
на соціальні процеси
- соціальні нерівності: етнічний вимір
- проблеми соціальної когезії у поліетнічному суспільстві
- стан наукового дискурсу проблеми
«соціальні нерівності та етнодинаміка сучасних суспільств»

- методологія дослідження соціальних
нерівностей у контексті етнодинаміки.
Керівники секції:
Євтух Володимир Борисович
Кісла Ганна Олександрівна
Секція 9
Соціальна політика та соціальна робота в умовах актуалізації нових соціальних
нерівностей
Керівники секції:
Горбунова-Рубан Світлана Олександрівна
Вакуленко Світлана Миколаївна
Євдокимова Ірина Анатоліївна
Секція 10
Публічне управління в умовах суспільних змін: подолання нерівностей / регулювання конфліктів
Керівники секції:
Бєлова Людмила Олександрівна
Сичова Вікторія Вікторівна
Секція 11
Соціологія державного управління в
умовах нових суспільних викликів
Керівник секції:
Бурега Валерій Васильович
Секція 12
Якісні методи в дослідженні нових соціальних нерівностей
Керівники секції:
Сорока Юлія Георгіївна
Скокова Людмила Георгіївна
Міхеєва Оксана Костянтинівна
Секція 13
Проблематика модернізації в сучасному теоретизуванні та практичній політиці
Керівники секції:
Кутуєв Павло Володимирович
Якубін Олексій Леонідович
Секція 14
Процеси інтеграції / дезінтеграції в сучасному світі
Керівники секції:
Дублікаш Тетяна Миколаївна
Нікулін В’ячеслав Сергійович
Секція 15
Волонтерський рух в Україні: нові форми, проблеми, виклики
Керівники секції:
Ніколаєвська Алла Михайлівна
Ібрагім Юлія Сергіївна
Секція 16
Інформаційна нерівність як нова форма соціальної диференціації: можливості
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Керівники секції:
Куценко Ольга Дмитрівна
Мурадян Олена Сергіївна
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соціологічного аналізу та прогнозування
Керівник секції:
Романенко Світлана Володимирівна
Кислова Ольга Миколаївна

Український соціологічний журнал. 2016. № 1–2

Секція 17
Економічна рівність vs нерівність в
критеріях соціальної справедливості
Керівники секції:
Балакірєва Ольга Миколаївна
Гриценко Андрій Андрійович
Секція 18
Соціальне прогнозування: урбаністика
та соціальна політика
Дослідження майбутнього як формування нової епохи, яка вже має ознаки постнекласичного, метамодернового суспільства, окреслює деякі тенденції майбутніх
конфліктів та нерівностей.
У ситуації, коли 50 найбільших міст світу мають бюджет половини бюджету всього
світу, актуалізується проблематика соціології міста та урбаністики. Це визначає специфіку нових соціально-стратифікаційних
проблем, соціальних технологій розвитку
міста (діагностики, прогнозування, проектування, програмування розвитку міста),
соціальної політики з врахуванням фактору майбутнього міського інфраструктурного розвитку.
Сучасне прогнозування має особливе
значення для територіального розвитку,
оскільки основні методологічні повороти,
що відбулися у ХХІ столітті, потребують
визначення нових методів дослідження
майбутнього відносно розвитку міста, мобілізації соціальних акторів та згуртування
громади.
Значні зрушення в розвитку міст, які мають «екологічний та соціальний слід» у соціальних спільнотах, у громадах міст, зумовлюють необхідність удосконалення системи
соціального врівноваження життя громади
за допомогою нових технологій соціальної роботи та соціальної політики міста. Ця проблематика актуалізується завдяки виникненню
нових геополітичних напружень, міграційних тенденцій, які потребують теоретичної
рефлексії та емпіричного виміру.
Керівники секції:
Лепський Максим Анатолійович
Кривошеїн Віталій Володимирович
Гугнін Едуард Анатолійович
Секція 19
Візуальна аналітика, соціологія візуального символізму та соціологія тілесності в дослідженнях соціальної нерівності
Керівник секції:
Романенко Юрій Вікторович

Секція 20
Гендерні дослідження: від громадських
рухів до гендерної політики
Керівник секції:
Мурадян Олена Сергіївна
Секція 21
Молодь у суспільстві нерівних: чинники та механізми самореалізації
Керівники секції:
Сокурянська Людмила Георгіївна
Бондар Тетяна Василівна
Секція 22
Освіта ХХІ сторіччя: вектори розвитку
Керівник секції:
Астахова Катерина Вікторівна
Оксамитна Світлана Миколаївна
Щудло Світлана Андріївна
Секція 23
Сучасні міграційні процеси в Україні,
зміна міграційної доктрини, хроніка міграції після розпаду СРСР
Керівник секції:
Прибиткова Ірина Михайлівна
Секція 24
Сучасні комунікації та перспективи
розвитку комунікативних технологій
Керівник секції:
Лисиця Надія Михайлівна
Чудовська Ірина Анатоліївна
Секція 25
Соціотехнологічні ресурси соціолога у вирішенні сучасних проблем суспільства: в пошуках новітніх форм підтримки професіоналізму
Керівник секції:
Подшивалкіна Валентина Іванівна
Секція 26
Релігії та публічний простір
Керівники секції:
Кондратик Леонід Йосипович
Філіппова Ольга Аркадіївна
Секція 27
Вільний час та дозвілля в процесах соціального розвитку суспільства
Питання для обговорення:
- проблеми та протиріччя в сфері вільного часу та дозвілля сучасного суспільства;
- дозвілля і повсякденність;
- дозвілля як фактор формування стилів життя;
- дозвілля як маркер змін соціальної
структури суспільства;
- культурне розмаїття дозвіллєвих
практик;
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«Круглий стіл» 4
Дискурс-аналіз у соціологічних дослідженнях
Модератори:
Сорока Юлія Георгіївна
Тетерюк Марія Павлівна

Секція 28
Туристичні практики у соціологічному
вимірі
Керівники секції:
Шандор Федір Федорович
Варга Наталія Іллівна

«Круглий стіл» 5
Проблема дому в соціології та мистецтві. Діалог. Методика викладання.
Модератори:
Даниленко Оксана Якимівна
Ковальова Іда Дмитрівна
Зубарєв Олександр Сергійович
Лігачова Алла Олексіївна

Секція 29
Соціологія та медицина: взаємодія в
умовах соціальної диференціації
Керівник секції:
Іванова Каріна Андріївна
Лантух Анна Павлівна
Білозеров Ігор Вікторович

«Круглий стіл» 6
Криза соціології: вчора, сьогодні, … завтра?
Модератор:
Катаєв Станіслав Львович

Секція 30
Соціологія у дії: експертиза реформ
Керівник секції:
Дейнеко Олександра Олександрівна
Секція 31
Кордони, ідентичності, мобільності
Керівник секції:
Філіппова Ольга Аркадіївна
Секція 32
Право та соціальні нерівності. Правова конфліктологія
Керівники секції:
Требін Михайло Петрович
Герасіна Людмила Миколаївна
Погрібна Вікторія Леонідівна
«Круглий стіл» 1.
Полікультурність сучасного суспільства: виклики, ризики та перспективи
Модератор:
Танчер Віктор Володимирович
«Круглий стіл» 2.
Шкільний вчитель нового покоління:
що маємо і чого прагнемо?
Модератор:
Щудло Світлана Андріївна
«Круглий стіл» 3.
Студентоцентрована освіта: проблеми
та перспективи впровадження
Модератор:
Сорока Юлія Георгіївна

«Круглий стіл» 7
Соціологія транспорту – новий напрям
соціологічного теоретизування
Модератор:
Хомерікі Олена Андріївна
«Круглий стіл» 8
Нерівність життєвих шансів: соціально-економічні та гендерні відмінності показників благополучча дітей та підлітків
Модератори:
Балакірєва Ольга Миколаївна
Бондар Тетяна Василівна
«Круглий стіл» 9
Соціальні нерівності в освітніх практиках електронної цивілізації
Модератори:
Хижняк Лариса Михайлівна
Чепак Валентина Василівна
«Круглий стіл» 10
Інклюзивне суспільство: очікування та
реальність
Питання для обговорення:
- ексклюзія: основні характеристики та
тенденції поширення;
- нові групи «виключених»;
- ресурсні можливості та соціальний потенціал інклюзії;
- сучасний стан та основні ризики реалізації Концепції розвитку інклюзивної освіти в Україні.
Модератор:
Дікова-Фаворська Олена Михайлівна
Оргкомітет ІІІ Конгресу САУ
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- проблеми тілесності, фізичної активності та фізичного здоров’я;
- вільний час та дозвілля в контексті дослідження майбутнього (Futures Research).
Керівники секції:
Цимбалюк Наталія Миколаївна
Кириленко Олеся Миколаївна
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Вимоги до оформлення наукових статей та інших матеріалів,
що подаються для публікації
в «Українському соціологічному журналі»
Вимоги до оформлення статей та інших матеріалів, що подаються для публікації в «Українському
соціологічному журналі»
Редакція приймає матеріали українською, російською та англійською мовами у вигляді роздрукованих текстів та електронної версії, надісланої електронною поштою на адресу редакції (MS Word-97 –
MS Word-2010; кегль – 12-14, інтервал – 1,5; шрифт
Times New Roman; без позиціювання та переносів;
абзацний відступ – 1 см, робиться автоматично).
Лапки, апостроф, тире повинні мати такий самий вигляд, як у тексті цих «Вимог».
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Необхідно надати анотації українською, російською та англійською мовами (не менше 16 рядків);
ключові слова (українською, російською та англійською мовами), УДК.

треба подавати наприкінці статті у вигляді списку
літератури (у порядку згадування). Посилання на
джерела слід наводити у тексті у квадратних дужках,
вказуючи номер джерела і сторінку (напр.: [3, с. 79]).
Статті повинні відповідати всім вимогам ДАК
України до наукових статей.
Прийматимуться лише ті наукові статті, які мають
такі структурні елементи:
- постановка проблеми у загальному вигляді та її
зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв’язання обраної автором проблеми; виділення невирішених раніше аспектів зазначеної проблеми, яким присвячується стаття;
– формулювання мети статті;
– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
– висновки з даного дослідження і перспективи
подальших розвідок у цьому напрямі.

Прізвище, ім’я та по батькові автора, його контактний телефон, e-mail, поштова адреса, а також відомості про місце роботи, посаду, науковий ступінь подаються на супровідній сторінці (трьома робочими мовами журналу), де також слід вказати назву публікації
українською, російською та англійською мовами.

Наукові позиції авторів можуть не співпадати
з позицією редакційної колегії.

Бібліографічні відомості (повний бібліографічний
опис джерел за останнім стандартом ДАК України)

Редакція має право здійснювати редагування
статей та інших матеріалів.

