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НАУКОВЕ ЖИТТЯ

3–4 лис то па да 2011 року в Харківсько му національ но му універ си теті імені
В.Н.Ка разіна відбу ла ся чер го ва XVI Міжна род на на уко во-прак тич на кон фе рен -
ція “Харківські соціологічні чи тан ня”, в ро боті якої взя ли участь вітчиз няні та
 закордонні фахівці-соціоло ги (вик ла дачі ви щої шко ли, на уковці ака демічних
 установ і дослідниць ких центрів) і соціологічна мо лодь — аспіран ти та сту ден ти
ВНЗ  України.

Се ред учас ників кон фе ренції були пред став ни ки соціологічних спільнот Украї -
ни, Росії, Ве ли кої Бри танії, Польщі, Грузії, Естонії, Біло русі та інших країн. Украї ну 
пред став ля ли фахівці з Києва, Хар ко ва, Льво ва, Оде си, Дніпро пет ро вська, До нець -
ка, Лу га нська, Рубіжно го, За поріжжя, Хер со на, Ми ко лаєва, Жи то ми ра, Дро го би ча
та інших міст. 

Організа то ри кон фе ренції — соціологічний фа куль тет Харківсько го національ -
но го універ си те ту імені В.Н.Ка разіна, Соціологічна асоціація Украї ни та Хар ків -
ське відділен ня Соціологічної асоціації Украї ни.

Однією з клю чо вих тем кон фе ренції ста ло об го во рен ня ста ту су соціології у сис -
темі су час ної ви щої освіти в Україні. До повіддю саме на цю тему відкрив пле нар не
засідан ня кон фе ренції рек тор Харківсько го національ но го універ си те ту імені
В.Н.Ка разіна, член-ко рес пон дент АПН Украї ни, пре зи дент Соціологічної асоціації
Украї ни, про фе сор В.Бакіров, зо се ре див ши ува гу на роз критті освітніх та про -
світниць ких функцій соціології у су час них реаліях. Дис кусія з цієї про бле ми про -
дов жи ла ся в рам ках круг ло го сто лу “Місце соціології в сис темі су час ної освіти”,
що відбув ся того ж дня за участі соціологів-вик ла дачів ВНЗ різних реґіонів Украї -
ни, а та кож за кор дон них гос тей. Одним із ре зуль татів ро бо ти круг ло го сто лу ста ла
підго тов ка ко лек тив но го лис та до Гро ма дської гу манітар ної ради при Пре зи ден тові
Украї ни, до Кабінету Міністрів Украї ни, до Міністе рства освіти і на уки, мо лоді та
спор ту Украї ни з при во ду по вер нен ня соціології ста ту су ба зо вої нор ма тив ної на -
вчаль ної дисципліни. 

Знач ний інте рес учас ників вик ли ка ли і два інші круглі сто ли, що відбу ли ся у
пер ший день кон фе ренції. Круг лий стіл “Соціаль но-політичні транс фор мації у
 пост радянських краї нах: 1991–2011” став про дов жен ням те ма ти ки до повідей пле -
нар но го засідан ня: “Спад щи на соціалізму в українській політичній куль турі” (до -
повідач О.Ку цен ко, док тор соціологічних наук, про фе сор, завіду вач ка ка фед ри
соціаль них струк тур і соціаль них відно син Київсько го національ но го універ си те ту
імені Та ра са Шев чен ка), “Фе но мен “по ма ран че вої ре во люції” у су часній ма совій
свідо мості” (до повідач Є.Го ло ва ха, док тор філо со фських наук, про фе сор, завіду вач
відділу історії, теорії та ме то до логії соціології, за ступ ник ди рек то ра з на уко вих пи -
тань Інсти ту ту соціології НАН Украї ни) та “Політичні транс фор мації у новій Схід -
ній Європі” (до повідач К.Хер пфер, провідний про фе сор ка фед ри політо логії та
міжна род них відно син Ко ролівсько го ко лед жу універ си те ту Абердина, ди рек тор
Євро пе йсько го дослідниць ко го цен тру, член ХVII дослідниць ко го комітету Міжна -
род ної політо логічної асоціації “Порівняль на гро ма дська дум ка” (Ве ли ка Бри та -
нія). Круг лий стіл, при свя че ний об го во рен ню чин ників та наслідків по стра дя н -
ських транс фор мацій, об’єднав соціологів та політо логів Украї ни (В.Бакіров, М.Чу -
ри лов, Є.Го ло ва ха, І.Бе кешкіна, О.Ба лакірєва, О.Ку цен ко та ін.), Росії (Ю.Виш не в -
ський, О.Гас парішвілі), Біло русі (Д.Рот ман, Л.Філінська), Грузії (М.Па чуліа), Ес -
то нії (М.Ільмерв), Ве ли кої Бри танії (К.Хер пфер).

У рам ках круг ло го сто лу “Поліго лосність соціокуль тур но го підхо ду (ана -
лізу)”, при свя че но го та ким пи тан ням, як пе ре ва ги соціокуль тур но го підхо ду, по бу -
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до ва “внутрішньо го про сто ру” соціокуль тур но го аналізу, ак ту алізація соціокуль -
тур но го підхо ду як пізна валь ної стра тегії, відбу ла ся жва ва дис кусія за участі со -
ціологів Хар ко ва (Ю.Со ро ка, Т.Зуб), Києва (Л.Ма лес, С.Ба бен ко та ін.), Дніпро пет -
ро вська (О.Хо дус, С.Ле ге за), Оде си (О.Лич ко вська) та ін. Крім того, в рам ках круг -
ло го сто лу відбу ла ся пре зен тація но вих на уко вих ви дань: Л.Ма лес “Вив ча ю чи тек -
сти куль ту ри: соціокуль тур ний аналіз як пізна валь на стра тегія соціології :  моно -
графія”; І.Чу до вської-Кан ди би “Соціокуль турні виміри рек лам них прак тик :  моно -
графія”; Ю.Со ро ки “Ви деть, мыс лить, раз ли чать: со ци о куль тур ная те о рия вос при я -
тия: мо ног ра фия”; “Соціологія міста: на вчаль ний посібник” ( [Л.В.Ма лес, В.В.Се ре -
да, М.О.Со бо ле вська, Ю.Г.Со ро ка та ін.]; за заг. ред. О.К.Міхеєвої); “Якісні до -
сліджен ня в соціологічних прак ти ках : Нав чаль ний посібник” (за ред. Н.Кос тен ко,
Л.Ско ко вої).

Дру гий день ро бо ти кон фе ренції про й шов у фор маті секційних засідань. Усьо го 
на кон фе ренції було пред став ле но 7 секцій, яки ми ке ру ва ли ав то ри тетні соціоло ги
Києва, Льво ва, Оде си, Лу га нська, Хар ко ва, Мінська, Єка те рин бур га. Секційні дис -
кусії охоп лю ва ли про бле ма ти ку те о ре тич них по шуків по яс нен ня су час но го світу;
ме то до логії та ме тодів соціологічних досліджень; соціострук тур них, політич них та
еко номічних про цесів у су час но му суспільстві; його соціокуль тур но го аналізу; ет -
но національ них та іден тифікаційних про цесів у су час но му соціумі; соціаль ної по -
літики та соціаль ної ро бо ти; освіти й мо лоді у світі, що ґло балізується. На у ко во му
спілку ван ню під час секційних засідань ве ли кою мірою по спри я ло те, що з ба гать ма
до повідями мож на було озна йо ми ти ся за при уро че ним до Харківських соціо ло -
гічних чи тань збірни ком на уко вих праць “Ме то до логія, теорія та прак ти ка со -
ціологічно го аналізу су час но го суспільства”. 

Тра диційною була особ ли ва зорієнто ваність як до повідей на секціях, так і те ма -
тик дис кусій на емпіричні досліджен ня, їхні ре зуль та ти, ме то до логію та спе цифіку.
Ко ор ди на то ри круг лих столів та мо де ра то ри всіх секцій, підсу мо ву ю чи ро бо ту, за -
зна ча ли ви со ку зацікав леність учас ників, ак тив ну ро бо ту та змістовність ба гать ох
до повідей. Саме за вдя ки цьо му XVI Міжна род на на уко во-прак тич на кон фе ренція
“Харківські соціологічні чи тан ня” ста ла та кою на си че ною та за хоп ли вою. Дякуємо
всім учас ни кам і чекаємо на нову зустріч за рік, на XVIІ Харківських соціологічних
чи тан нях.

ЛЮДМИЛА СОКУРЯНСЬКА,
док тор соціологічних наук,

 завіду вач ка ка фед ри соціології
 Харківсько го національ но го універ си те ту ім. В.Н.Ка разіна
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