
 

 

 

     

 

 

 

   

Програма 
 

Школи молодого соціолога 
 

«Соціолог як експерт: практики та інсайди»  

 

30 вересня – 04 жовтня 2019 року 

 

 

Чернігів 



 

 

 

Організатори Школи молодого соціолога: 

 

Соціологічна асоціація України 

 

Харківський національний університет  

імені В.Н. Каразіна 

 

 Чернігівський національний технологічний університет 



30 вересня 2019 року (понеділок) 

7.00 – 9.00 – зустріч учасників Школи молодого соціолога 

 

09.00 – 10.15 – реєстрація учасників Школи молодого соціолога (І поверх 

Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів,  

вул. Шевченка, 95) 

 

10.30 – 11.00 – відкриття роботи Школи молодого соціолога (зала засідань Вченої 

ради Чернігівського національного технологічного університету, ауд 333,  

м. Чернігів, вул. Шевченка, 95) 
 

Привітання ректора Чернігівського національного технологічного університету, 

доктора економічних наук, професора ШКАРЛЕТА СЕРГІЯ МИКОЛАЙОВИЧА 
 

Привітання від Першого заступника голови Чернігівської обласної ради, голови 

Наглядової ради ЧНТУ МЕЛЬНИЧУКА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬОВИЧА 
 

Привітання Президента Соціологічної асоціації України, ректора Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна, академіка НАН України, доктора 

соціологічних наук, професора БАКІРОВА ВІЛЯ САВБАНОВИЧА 
 

Привітання віцепрезидентки Соціологічної асоціації України, голови 

Харківського відділення САУ, докторки соціологічних наук, професорки, 

завідувачки кафедри соціології Харківського національного університету імені  

В. Н. Каразіна, академіка АН вищої школи України СОКУРЯНСЬКОЇ ЛЮДМИЛИ 

ГЕОРГІЇВНИ 
 

 

11.30 – 13.00 – майстер-клас члена Правління Соціологічної асоціації України, 

члена-кореспондента НАН України, доктора філософських наук, професора, завідувача 

відділу методології та методів соціології, заступника директора з наукової роботи 

Інституту соціології НАН України ГОЛОВАХИ ЄВГЕНА ІВАНОВИЧА 

«Професійні та морально-психологічні проблеми експертної діяльності 

соціолога в Україні» (ауд. 224) 
 

13.10 – 14.40 – майстер-клас члена Правління Соціологічної асоціації України, доктора 

філософських наук, професора Національного університету «Києво-Могилянська 

академія», генерального директора Київського міжнародного інституту соціології 

ПАНІОТТО ВОЛОДИМИРА ІЛЛІЧА «Методологія досліджень з оцінювання 

соціальних програм і проектів» (ауд. 224) 

 

14.40 – 15.30 – обід (їдальня ЧНТУ) 

 

16.00 – екскурсія по визначним місцям Чернігова  

 

19.00 – вечеря (їдальня ЧНТУ) 

 

з 20.00 – індивідуальні консультації з майстрами Школи; виконання творчого 

завдання слухачами Школи 

 

 



 

1 жовтня 2019 року (вівторок) 

 

09.00 – 09.45 – сніданок  
 

10.00 – 11.30 – майстер-клас віцепрезидентки Соціологічної асоціації України, 

докторки соціологічних наук, професорки, завідувачки кафедри соціальних 

структур та соціальних відносин Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка КУЦЕНКО ОЛЬГИ ДМИТРІВНИ «Соціологічна 

експертиза стану соціальних нерівностей» (ауд. 224) 

 

11.30 – 11.45 – кава-брейк (ауд. 201) 

 

11.45 – 13.15 – майстер-клас доктора соціологічних наук, доцента кафедри 

соціальних структур та соціальних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка МАЗУРИКА ОЛЕГА 

ВОЛОДИМИРОВИЧА «Аналітичний потенціал оціночних досліджень в 

експертній діяльності соціолога» (ауд. 224) 

 

13.15 – 14.00 – обід (їдальня ЧНТУ) 

 

14.15 – 15.45 – майстер-клас члена Правління Соціологічної асоціації України, 

кандидатки соціологічних наук, доцентки кафедри соціології, заступниці 

декана факультету міжнародних відносин, політології та соціології з 
підготовки фахівців за напрямком «Соціологія» Одеського національного 

університету імені І. І. Мечникова РОМАНЕНКО СВІТЛАНИ 

ВОЛОДИМИРІВНИ «Чи є інформаційне суспільство в Україні: спроби 

експертного аналізу» (ауд. 224) 
 

15.45 – 16.00 – кава-брейк (ауд. 201) 

 

16.00 – 17.30 – майстер-клас члена Правління Соціологічної асоціації України, 

кандидатки соціологічних наук, доцентки кафедри соціології Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна, засновниці та експертки 

аналітичного центру ГО «Експертиза Реформ» ДЕЙНЕКО ОЛЕКСАНДРИ 

ОЛЕКСАНДРІВНИ «Технології експертної діяльності соціолога в умовах 

суспільства, що реформується» (ауд. 224) 

 

17.45 – 19.00 – індивідуальні консультації з майстрами Школи молодого 

соціолога 
 

19.00 – дружня вечеря (їдальня ЧНТУ) 

 

з 20.00 – виконання творчого завдання слухачами Школи молодого соціолога 



2 жовтня 2019 року (середа) 

 

09.00 – 09.45 – сніданок 

 
10.00 – 11.30 – майстер-клас Президента Соціологічної асоціації України, 

ректора Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 

академіка НАН України, доктора соціологічних наук, професора 

БАКІРОВА ВІЛЯ САВБАНОВИЧА «Соціологія як інструмент 

трансформації вищої освіти» (ауд. 224) 

 

11.30 – 11.45 – кава-брейк (ауд. 201) 

 

11.45 – 13.15 – майстер-клас голови Комісії з професійної етики соціолога 
САУ, кандидатки соціологічних наук, завідувачки відділу моніторингових 

досліджень соціально-економічних трансформацій ДУ «Інститут економіки 

та прогнозування НАН України», голови правління ГО «Український 
інститут соціальних досліджень імені О. Яременка», голови правління ГО 

«Центр «Соціальний моніторинг», головної редакторки наукового журналу 

«Український соціум» БАЛАКІРЄВОЇ ОЛЬГИ МИКОЛАЇВНИ та 
директора громадської організації «Центр «Соціальний моніторинг»», 

кандидата соціологічних наук, наукового співробітника відділу 

моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій ДУ 
«Інститут економіки та прогнозування НАН України» ДМИТРУКА 

ДМИТРА АНАТОЛІЙОВИЧА «Соціологічний супровід виборчих 

кампаній» (ауд. 224) 

 

13.15 – 14.00 – обід (їдальня ЧНТУ) 

 

14.15 – 15.45 – майстер-клас доктора соціологічних наук, доцента кафедри 

соціології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

ГОЛІКОВА ОЛЕКСАНДРА СЕРГІЙОВИЧА «Соціокультурна 

експертиза текстів медіа» (ауд. 224) 
 

16.00 – 18.30 – екскурсія містом Чернігів 
 

19.00 – вечеря (їдальня ЧНТУ) 

 
з 20.00 – індивідуальні консультації з майстрами Школи; виконання 

творчого завдання слухачами Школи  

 
 

 



3 жовтня 2019 року (четвер) 
 

09.00 – 09.45 – сніданок 

 

10.00 – 11.30 – майстер-клас віцепрезидентки Соціологічної асоціації України, 

голови Харківського відділення САУ, докторки соціологічних наук, 

професорки, завідувачки кафедри соціології Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна, академіка АН вищої школи України 

СОКУРЯНСЬКОЇ ЛЮДМИЛИ ГЕОРГІЇВНИ «Соціологічна експертиза 

реформування освітньої системи України» (ауд. 224) 
 

11.30 – 11.45 – кава-брейк (ауд. 201) 

 

11.45 – 13.15 – майстер-клас члена Правління Соціологічної асоціації України, 
докторки соціологічних наук, професорки кафедри прикладної соціології та 

соціальних комунікацій Харківського національного університету імені  

В.Н. Каразіна, академіка АН вищої школи України ХИЖНЯК ЛАРИСИ 

МИХАЙЛІВНИ «Соціологічна експертиза та управлінські рішення в 

інформаційному консалтингу», ауд. 224 
 
13.30 – 14.30 – обід (їдальня ЧНТУ) 

 

14.40 – 16.10 – майстер-клас докторки соціологічних наук, професорки 

кафедри соціології Харківського національного університету імені  
В. Н. Каразіна СОРОКИ ЮЛІЇ ГЕОРГІЇВНИ «Презентація результатів 

експертних досліджень у позаакадемічних аудиторіях» (ауд. 224) 
 

16.30 – 18.50 – індивідуальні консультації з майстрами Школи 

 
19.00 – 20.00 – вечеря (їдальня ЧНТУ) 

 

з 20.00 – виконання творчого завдання слухачами Школи молодого соціолога; 

індивідуальні консультації з майстрами Школи 
 

4 жовтня 2019 року (п’ятниця) 
 

09.00 – 09.45 – сніданок (їдальня ЧНТУ) 
 

 

10.00 – 12.00 – презентація групових творчих завдань слухачів Школи молодого 

соціолога (ауд. 224) 
 

 

12.15 – 13.00 – підведення підсумків роботи Школи молодого соціолога; 

вручення сертифікатів, подарунків (ауд. 224) 
 
 

13.00 – 14.00 – обід (їдальня ЧНТУ) 
 

 

14.00 – 17.00 – від’їзд учасників Школи молодого соціолога 
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