
 



 

 
 

       
ODDZIAŁ LUBELSKI 

Соціологічна асоціація України 
Південноукраїнське та Львівське обласне відділення САУ 

Державний вищий навчальний заклад 
«Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського» 
Кафедра філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
Кафедра соціології 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin, Polska) 
Instytut Socjologii 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzяewskiej (Warszawa, Polska) 
Instytut Filozofii i Socjologii 

Polskie Towarzystwo Socjologiczne 
Oddział Lubelski 

Асоціація соціологів та демографів Республіки Молдова 
Міністерство освіти, культури та досліджень Республіки Молдова 

Інститут юридичних, політичних та соціологічних досліджень  
Міністерства освіти, культури та досліджень Республіки Молдова 

Центр соціології та соціальної психології Республіки Молдова 
Центр українсько-європейського наукового співробітництва (Україна) 

Балтійський науково-дослідний інститут проблем трансформації 
економічного простору (Рига, Латвія) 

 

П  Р  О  Г  Р  А  М  А 
Міжнародної науково-практичної конференції 

 
«ІДЕНТИЧНІСТЬ ТА СОЦІАЛЬНА ЗГУРТОВАНІСТЬ  

У ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНІЙ ЄВРОПІ» 
 

22 квітня 2021 року 
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ПРОГРАМА РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

9:45–10:00 Онлайн реєстрація та підключення учасників 

10:00–10:20 Урочисте відкриття конференції 

10:20–13:00 Пленарне засідання 

13:00–13:30 Перерва 

13:30–16:30 РОБОТА СЕКЦІЙ 

І секція. Ідентичності громадян країн Центрально-Східної Європи 

ІІ секція. Феномен соціальної згуртованості 

ІІІ секція. Транскордонне співробітництво та консолідація суспільства 

16:30–17:00 Підсумкове засідання конференції 
 
 
 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 
Доповіді на пленарному засіданні – 20 хв. 
Виступи на засіданнях секцій – до 10 хв.  
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УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Модератори: д.соціол.н., проф. Лісеєнко Олена, д-р Єкатеринчук Андрій 
Секретар: к.соціол.н, доц. Демків Олег 

 

Вітальне слово: 
 

1. Музиченко Ганна, д.політ.н., проф., проректорка з наукової роботи 
Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний 
університет імені К. Д. Ушинського» 

2. Сокурянська Людмила, д.соціол.н., проф., віцепрезидентка 
Соціологічної асоціації України, голова Харківського відділення САУ, 
в.о. завідувача кафедри соціології, Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна 

3. Коваліско Наталія, д.соціол.н., проф., професор кафедри соціології, 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

4. Stanisław Lachowski, dr hab., prof. UMCS, Dyrektor Instytutu Socjologii, 
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej 

5. Danuta Duch-Krzystoszek, dr hab., prof. APS, Dyrektor Instytutu Filozofii i 
Socjologii, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w 
Warszawie 

6. Жук Виктор, д-р хаб. политологии, проф., директор, Институт 
юридических, политических и социологических исследований 
Министерства образования, культуры и исследований Республики 
Молдова 

7. Мокану Виктор, д-р социологии, директор Центра социологии и 
социальной психологии, Институт юридических, политических и 
социологических исследований Министерства образования, культуры и 
исследований Республики Молдова, председатель, Ассоциация 
социологов и демографов Республики Молдова 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

Модератори: д.соціол.н, проф. Лісеєнко Олена, д-р Єкатеринчук Андрій 
Секретар: к.соціол.н., доц. Демків Олег 

 

1. Kazimierz W. Frieske (Казімєж В. Фріске), dr hab., prof. APS, Instytut 
Filozofii i Socjologii, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii 
Grzegorzewskiej w Warszawie 
O koncepcji tożsamości i jej heurystycznej użyteczności czy nieużyteczności 
 

2. Пачковський Юрій, д.соціол.н., проф., завідувач кафедри соціології, 
Львівський національний університет імені Івана Франка 
COVID-19 у сприйнятті громадянами України та Польщі: в пошуках 
спільного  

 
3. Malcoci Ludmila, dr. hab., prof., ведущий научный сотрудник Центра 

социологии и социальной психологии, Институт юридических, 
политических и социологических исследований Министерства 
образования, культуры и исследований Республики Молдова 
Social cohesion within the context of COVID-19 pandemic 

 
4. Ryszard Radzik (Ришард Радзік), dr hab., prof., Akademia Pedagogiki 

Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 
Naród szlachty, inteligencji, intelektualistów 
 

5. Мокану Виктор, д-р социологии, директор Центра социологии и 
социальной психологии, Институт юридических, политических и 
социологических исследований Министерства образования, культуры и 
исследований Республики Молдова, председатель, Ассоциация 
социологов и демографов Республики Молдова 
Электоральная активность в избирательных кампаниях и 
социально-политическая сплоченность граждан 
 

6. Подшивалкіна Валентина, д.соціол.н., проф., завідувач кафедри 
соціальної та прикладної психології, Одеський національний університет 
імені І. І. Мечникова 
Політичні контексти змін ідентифікаційних уподобань в країнах 
сусідів: на прикладі Молдови та Польщі 
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СЕКЦІЯ І 
«ІДЕНТИЧНОСТІ ГРОМАДЯН КРАЇН  

ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ» 
 

Модератори: д-р Єкатеринчук Андрій (Andrzej Jekaterynczuk),  
д-р Личковська Оксана 

Секретар: к.соціол.н., доц. Демків Олег 

 
1. Grzegorz Pyszczek (Гжеґож Пищек), dr hab., prof. APS, Akademia 

Pedagogiki Specjalnej w Warszawie 
Ksenofilia jako element tożsamości kulturowej 

 
2. Lychkovska-Nebot Oksana, PhD in Sociology, Professor Associated, 

Intercultural Spaces of Eastern & Western Europes: Centre of Intercultural 
Studies & Research Networks/Chair of ISEWE, Paris, France 
Kryvosheia Tetiana, Associate Professor, Odessa National University, Head 
of the Sociological Projects, NGO Promotion of Intercultural Cooperation 
Foreign Policy Orientations and Identities shifts in the Southern Ukraine 
and Odesa in 2013–2019 

 
3. Piotr Binder (Пйотр Біндер), dr, Instytut Filozofii i Socjologii PAN 

Przemysł patriotyczny we współczesnej Rosji jako zinstytucjonalizowana 
próba kształtowania tożsamości młodego pokolenia 
 

4. Marta Cobel-Tokarska (Марта Цобель-Токарська), dr, Instytut Filozofii 
i Socjologii APS w Warszawie 
Miasto Słońca, miasto bólu. Tożsamość miasta wschodnioeuropejskiego, 
przykład Mińska 

 
5. Голубович Інна, д.філос.н., проф., завідувач кафедри філософії, 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 
Тихомірова Фаріда, к.філос.н., доц. кафедри філософії, Одеський 
національний університет імені І. І. Мечникова 
Загурська Марія, аспірантка кафедри філософії, Одеський 
національний університет імені І. І. Мечникова 
«Біографія міста» в дискурсі міської ідентичності: досвід участі 
у міжнародному проекті «Стратегії репрезентації 
багатонаціонального міста» (Південь та Схід України) 
 

6. Негурэ Петру, д-р социологии, старший научный сотрудник, Центр 
социологии и социальной психологии Института юридических, 
политических и социологических наук Министерства образования, 
культуры и исследований Республики Молдова 
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Гашпер Лучия, д-р психологии, старший научный сотрудник, Центр 
социологии и социальной психологии Института юридических, 
политических и социологических наук Министерства образования, 
культуры и исследований Республики Молдова 
Социальная сплочённость, социальная солидарность и 
институциональное доверие в Республике Молдова в условиях 
пандемии Covid-19 

7. Кісла Ганна, к.філос.н., доцент кафедри соціології та публічних 
комунікацій, Національний педагогічний університет імені 
М. П. Драгоманова
Черній Людмила, к.іст.н., доц. завідувач кафедри соціології та 
публічних комунікацій, Національний педагогічний університет імені 
М. П. Драгоманова
Modern Ukrainian society in identification dimensions

8. Marcin Dębicki (Марцін Дембіцький), dr hab., prof. UWr, Instytut
Socjologii, Uniwersytet Wrocławski
Trójmorze jako kolejne wcielenie idei Europy Środkowej – w świetle
współczesnej polskiej narracji i kontrnarracji

9. Wiesław Gumuła (Вєслав Ґумула), dr hab., prof. UJ, Uniwersytet
Jagielloński, Departament Analiz Ekonomicznych Narodowego Banku
Polskiego
Projekt Trójmorza w kontekście idei Europy Środkowej

10. Jarosław Chodak (Ярослав Ходак), dr hab., Instytut Socjologii,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Nowe tożsamości w dobie polaryzującej komunikacji politycznej

11. Artur Wysocki (Артур Висоцький), dr, Instytut Socjologii, Uniwersytet
Marii Curie-Skłodowskiej
Stosunek Polaków do innych narodów jako element dystynktywnego
wymiaru ich tożsamości narodowej

12. Tatiana Kanasz (Татяна Канаш), dr, Katedra Socjologii Ogólnej i Badań
Interdyscyplinarnych, Instytut Filozofii i Socjologii, Akademia Pedagogiki
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Wzajemne postrzeganie Polaków i Białorusinów w obliczu nowych wyzwań
współczesności

13. Hubert Kotarski (Губерт Котарський), dr, Kolegium Nauk Społecznych,
Uniwersytet Rzeszowski
System wartości  i postaw społecznych młodzieży akademickiej Polski
i Ukrainy
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14. Баханов Олексій, викладач кафедри соціології та філософії, 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського» 
Заєць Ольга, студентка, Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
Михайлюк Марія, студентка, Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
Сучасні тенденції змін ідентичності української молоді в Україні та 
Польщі: в період вступу у ВНЗ, розвитку сімейних відносин та 
формування релігійної ідентичності 

 
15. Andrzej Nikitorowicz (Анджей Нікіторовіч), dr, Wydział Humanistyczno-

Ekonomiczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach 
Przemiany potrzeb tożsamościowych pod wpływem wyzwań współczesności 
na przykładzie Mniejszości Ukraińskiej w województwie podlaskim 

 
16. Andrzej Jekaterynczuk (Андрій Єкатеринчук), dr, Instytut Socjologii, 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
Narracje tożsamościowe organizacji i liderów ukraińskiej i białoruskiej 
mniejszości narodowej w Polsce w kontekście Narodowego Spisu 
Powszechnego 2021 

 
17. Безрукова Ольга, д.соціол.н., доц., завідувач кафедри галузевої 

соціології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
Протестна поведінка студентства як складова формування 
громадянської ідентичності (за результатами дослідження 
студентів КНУ ім. Т. Шевченка) 

 
18. Химович Оксана, к.соціол.н., асистент кафедри соціології, Львівський 

національний університет імені Івана Франка 
Сучасна міграція і толерантність: нові виклики в умовах COVID-19 

19. Настояща Катерина, к.соціол.н., докторант, Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка 
Соціальні практики та ідентичність: рівні взаємодії і локуси 
перетину 

 
20. Литвин-Кіндратюк Світлана, к.психол.н., доцент кафедри психології 

розвитку, Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника 
Трансформації соціальної ідентичності та історизм соціальних 
практик 
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21. Атаманюк Зоя, к.філос.н., доцент кафедри філософії, соціології та 
менеджменту соціокультурної діяльності, Державний заклад 
«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 
К. Д. Ушинського» 
Соціальна ідентичність в соціокультурних трансформаціях 
суспільства 
 

22. Adriana Baranowska (Адр’яна Барановська), studentka studiów II st., 
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet 
Warszawski  
Obraz Białorusi i Białorusinów w polskim dyskursie politycznym 
 

23. Загурська Марія, аспірантка кафедри філософії, Одеський 
національний університет імені І. І. Мечнікова 
Теоретичні підходи до дослідження міської ідентичності в Україні 
та Німеччині: соціально-філософський аспект 

 
24. Бублєєв Володимир, студент, Запорізький національний університет 

Споживацька поведінка у конструюванні ідентичності студента 
(на прикладі практик лікування) 

 
 

СЕКЦІЯ ІІ 
«ФЕНОМЕН СОЦІАЛЬНОЇ ЗГУРТОВАНОСТІ» 

 
Модератори: д.соціол.н., проф. Коваліско Наталія, д.соціол.н.,  

проф. Каменська Тетяна 
Секретар: к.соціол.н. Бубняк Соломія 

 
1. Каменська Тетяна, д.соціол.н., професор кафедри соціології, Одеський 

національний університет імені І. І. Мечникова 
Зростання різноманітності контрольованості (спостерігання, ВIG-
Date, ізольованість) 

 
2. Maria Halamska (Марія Галамська), dr hab., prof., Instytut Rozwoju Wsi 

i Rolnictwa PAN 
Agrarność krajów wyszehradzkich: drogi wspólne i odrębne 

 
3. Онищук Віталій, д.соціол.н., проф., завідувач кафедри соціології, 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 
Інформаційний супровід та громадський контроль освітнього 
процесу 
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4. Irena Machaj (Ірена Махай), dr hab., prof., Akademia im. Jakuba z 
Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim 
Czy demokracja partycypacyjna wzmacnia spójność społeczną? 
 

5. Шандор Федір, д.філос.н., доц., завідувач кафедри соціології та 
соціальної роботи, Ужгородський національний університет 
«Новий світ» суспільства ризиків: аналіз проблем і наслідків пандемії 
для інституту освіти 
 

6. Wojciech Misztal (Войцєх Мішталь), dr hab., Instytut Profilaktyki 
Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski 
Artur Kościański (Артур Косьцянський), dr, Instytut Filozofii i 
Socjologii PAN  
Narodziny tożsamości obywatelskiej w postransformacyjnej Polsce 

 
7. Коваліско Наталія, д.соціол.н., професор кафедри соціології, 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
Бубняк Соломія, к.соціол.н., лаборант Центру моніторингу, Львівський 
національний університет імені Івана Франка 
Соціальна згуртованість та самопочуття внутрішньо переміщених 
осіб у просторі трансформаційних змін в сучасній Україні 
 

8. Филипов Ина, научный сотрудник Центра социологии и социальной 
психологии, Институт юридических, политических и социологических 
исследований Министерства образования, культуры и исследований 
Республики Молдова 
Миграция и социальная сплоченность: аналитическая основа для 
комплексного подхода 
 

9. Дейнеко Олександра, к.соціол.н., доцент кафедри соціології, 
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 
Соціальний капітал та соціальна згуртованість: особливості 
співвідношення та розмежування концептів 
 

10. Спатарь Татьяна, д-р хаб. социологии, проф., Центр социологии 
и социальной психологии Института юридических, политических 
и социологических исследований Министерства образования, культуры 
и исследований Республики Молдова 
Анализ индекса социальной сплоченности и примирения (SCORE) 
в Республике Молдова 
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11. Мокану Анжела, д-р, ведущий научный сотрудник Центра социологии 
и социальной психологии, Институт юридических, политических и 
социологических исследований Министерства образования, культуры 
и исследований Республики Молдова 
Влияние социально-демографических факторов на социальную 
сплоченность в Республике Молдова 
 

12. Калкей Георге, д-р философии, Центр социологии и социальной 
психологии Института юридических, политических и социологических 
исследований Министерства образования, культуры и исследований 
Республики Молдова 
Самоидентификация и доверие граждан – индикаторы укрепления 
общества 
 

13. Демків Олег, к.соціол.н., професор кафедри соціології, Львівський 
національний університет імені Івана Франка 
Соціальні аспекти деформації масової свідомості в умовах воєнного 
конфлікту 
 

14. Dominika Zwęglińska-Gałecka (Домініка Звенґлінська-Ґалецка), mgr, 
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN 
Wieś i rolnictwo w postindustrialnym społeczeństwie: decouplage? Analiza 
na przykładzie gentryfikacji wsi w Polsce 
 

15. Думбрэвяну Андрей, д-р социологии, Центр социологии и социальной 
психологии Института юридических, политических и социологических 
исследований Министерства образования, культуры и исследований 
Республики Молдова 
Солидарность населения Р. Молдова в условиях пандемии COVID-19 
и политического кризиса 
 

16. Фоломєєв Максим, к.політ.н., доцент кафедри прикладної соціології та 
соціальних комунікацій, Харківський національний університет імені 
В. Н. Каразіна 
Крижанівська Вікторія, викладач кафедри прикладної соціології та 
соціальних комунікацій, Харківський національний університет імені 
В. Н. Каразіна 
Абсентеїзм як індикатор порушення соціальної згуртованості 
суспільства 
 

17. Aneta Nowicka (Анета Новіцька), mgr, doktorantka, Instytut Socjologii 
KUL 
Tożsamość regionalna współczesnego społeczeństwa Katalonii. Czynniki 
łączące Katalończyków z narodem polskim 
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СЕКЦІЯ ІІІ 
«ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО  

ТА КОНСОЛІДАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА» 
 

Модератори: д.соціол.н., проф. Лісеєнко Олена,  
д.соціол.н., проф. Хижняк Лариса 

Секретар: к.соціол.н. Ілик Христина 
 

1. Дікова-Фаворська Олена, д.соціол.н., проф., професор кафедри 
суспільно-гуманітарних наук, Житомирський інститут післядипломної 
педагогічної освіти 
Соціальна солідарність в період викликів як ресурс та механізм 

 
2. Kamilla Dolińska (Камілла Долінська), dr hab., Instytut Socjologii, 

Uniwersytet Wrocławski 
Co kryje w sobie europejskie dwumiasto? Narracje o wspólnocie 
transgranicznej w świetle danych zastanych – na przykładzie Frankfurtu 
nad Odrą i Słubic 

 
3. Рябчинский Вячеслав, докторант Центра социологии и социальной 

психологии, Институт юридических, политических и социологических 
исследований Министерства образования, культуры и исследований 
Республики Молдова 
Культурная составляющая восходящей социальной мобильности 
 

4. Нікон Наталія, к.соціол.н., доцент кафедри психології та соціальної 
роботи, Одеський національний політехнічний університет 
Соціальні показники небезпек та ризиків академічної мобільності 
 

5. Бенчак Олеся, к.соціол.н., старший викладач кафедри міжнародних 
студій та суспільних комунікацій, Ужгородський національний 
університет 
Транскордонна мобільність у контексті українсько-словацького 
співробітництва 

 
6. Калашнікова Людмила, д.соціол.н., доцент кафедри соціології, 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили 
Чорна Вікторія, к.соціол.н., доцент кафедри соціології, Чорноморський 
національний університет імені Петра Могили 
Воробій Марина, магістр кафедри соціології, Чорноморський 
національний університет імені Петра Могили 
Транснаціональна трудова міграція українців: зміна трендів в умовах 
пандемії 
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7. Ілик Христина, к.соціол.н., асистент кафедри соціології, завідувач 
Центру моніторингу, Львівський національний університет імені Івана 
Франка 
Соціальні ризики кліматичної міграції у контексті транскордонного 
співробітництва 
 

8. Adam Kulczycki (Адам Кульчицький), prof. dr, Uniwersytet w Strasburgu 
Konsekwencje pandemii COVID-19 dla stosunków międzynarodowych 

9. Лісеєнко Олена, д.соціол.н., професор кафедри філософії, соціології та 
менеджменту соціокультурної діяльності, Державний заклад 
«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 
К. Д. Ушинського» 
Феномен соціальної згуртованості та консолідації: контекстуальні 
зміни в умовах пандемії Covid-19 
 

10. Потороакэ Михай, научный сотрудник, Центр социологии и социальной 
психологии Института юридических, политических и социологических 
наук Министерства образования, культуры и исследований Республики 
Молдова 
Социальная сплочённость, социальная солидарность в Республике 
Молдова в условиях пандемии Covid-19 
 

11. Хижняк Лариса, д.соціол.н., професор кафедри прикладної соціології та 
соціальних комунікацій, Харківський національний університет імені 
В. Н. Каразіна 
Дефетишизація релігійних організацій в соціальній згуртованості та 
солідарності сучасного суспільства 
 

12. Петренко-Лисак Алла, к.соціол.н., доцент кафедри галузевої соціології, 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
Ситуативна та плинна толерантність постмодерну 
 

13. Медіна Тетяна, к.соціол.н., доцент кафедри філософії та культурології, 
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 
Яремчук Сергій, к.іст.н., доцент кафедри філософії та культурології, 
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 
Толерантність і дискримінація: особливості ставлення молоді 
Чернівецької області 
 

14. Гапон Надія, д.філос.н., професор кафедри психології, Львівський 
національний університет імені Івана Франка 
Проблематика життєсвіту людини та соціальних груп 
у міждисциплінарній оптиці 
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15. Karolina Cynk (Кароліна Цинк), dr, Instytut Nauk Socjologicznych, 
Uniwersytet Rzeszowski 
Deficyt środkowoeuropejskiej tożsamości środowiskowej wobec zagrożeń 
środowiska przyrodniczego w Polsce, Słowacji, Czechach i na Ukrainie 
 

16. Іванова Каріна, д.філос.н., проф., завідувач кафедри філософії та 
соціології, Національний фармацевтичний університет 
Балабай Яна, к.іст.н., доцент кафедри філософії та соціології, 
Національний фармацевтичний університет 
Соціальне партнерство в освітній сфері 

 
17. Байдак Тетяна, к.соціол.н., доцент кафедри прикладної соціології та 

соціальних комунікацій, Харківський національний університет імені 
В. Н. Каразіна 
Болотова Вікторія, к.соціол.н, доцент кафедри прикладної соціології та 
соціальних комунікацій, Харківський національний університет імені 
В. Н. Каразіна 
Позитивний публічний імідж як чинник довірчих відносин 
патрульної поліції з громадськістю 
 

18. Karolina Podgórska (Кароліна Подґурська), dr, Instytut Socjologii, 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin, Polska) 
Studenci w (nie)mobilności – ukraińscy studenci w Polsce w czasie epidemii 

 
19. Яценко Микола, к.соціол.н., доцент кафедри соціології та психології, 

Національний університет «Одеська юридична академія» 
Особливості вимірювання соціального капіталу як показника 
соціальної консолідації 
 

20. Міхайльова Юлія, аспірантка кафедри філософії, соціології та 
менеджменту соціокультурної діяльності, Державний заклад 
«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 
К. Д. Ушинського» 
Правова культура особистості і консолідація сучасного суспільства 

 
21. Каретна Ольга, к.політ.н., доцент кафедри соціології, Національний 

університет «Одеська юридична академія» 
Гендерні стереотипи в інституті сім’ї в сучасному суспільстві: 
український досвід 

 
22. Федорець Микола, к.пед.н., доц., Державний заклад 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 
К. Д. Ушинського» 
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Го Цзюнь, аспірантка, Державний заклад «Південноукраїнський 
національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» 
Сюй Сінчжоу, аспірант, Державний заклад «Південноукраїнський 
національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» 
Музичне мистецтво країн Транскарпатського регіону: в пошуках 
соціально-культурного співробітництва 
 

23. Виставкіна Дар’я, к.соціол.н., доц., Одеський національний університет 
імені І. І. Мечникова 
Громадська журналістика як комунікативна стратегія щодо 
формування локальних спільнот 

 
24. Павлєга Олена, викладач кафедри соціології, Одеський національний 

університет імені І. І. Мечникова 
Аналіз соціальних процесів у формуванні соціальної політики 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Лісеєнко Олена д.соціол.н., професор кафедри філософії, соціології та 
менеджменту соціокультурної діяльності Державного 
закладу «Південноукраїнський національний 
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», 
Україна 

Коваліско Наталія д.соціол.н., професор кафедри соціології історичного 
факультету Львівського національного університету 
імені Івана Франка, Україна 

Єкатеринчук Андрій д-р, Інститут соціології Університету Марії Кюрі-
Склодовської в Любліні, Польща 

Ришард Радзік д-р габ., проф., завідувач кафедри соціології 
культури Академії спеціальної педагогіки імені 
М. Ґжеґожевської у Варшаві, Польща 

Мокану Віктор д-р соціології, директор Центру соціології та 
соціальної психології Інституту юридичних, 
політичних і соціологічних досліджень Міністерства 
освіти, культури та досліджень Республіки Молдова, 
голова Асоціації соціологів і демографів Республіки 
Молдова, Молдова 

Висоцький Артур д-р, Інститут соціології Університету Марії Кюрі-
Склодовської в Любліні, Польща 

Демків Олег  к.соціол.н., доцент кафедри соціології історичного 
факультету Львівського національного університету 
імені Івана Франка, Україна  
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Контактні дані: 
 

Лісеєнко Олена Василівна – д.соціол.н., професор кафедри філософії, соціології та 
менеджменту соціокультурної діяльності Південноукраїнського національного педагогічного 
університету імені К. Д. Ушинського, голова Південно-Українського відділення 
Соціологічної асоціації України; тел.: +38 050-3332909; e-mail: helenloveodessa@gmail.com 

Коваліско Наталія Володимирівна – д.соціол.н., професор кафедри соціології 
Львівського національного університету імені Івана Франка, голова Львівського 
обласного відділення Соціологічної асоціації України; тел.: +38 0500532570; 0977980015; 
e-mail: kovalisko@mail.lviv.ua 

Єкатеринчук Андрій – д-р, ад’юнкт Інституту соціології Університету Марії Кюрі-
Склодовської в Любліні (Польща); тел.: +48 668824250; e-mail: andrij@poczta.umcs.lublin.pl  

Радзік Ришард – д-р габ., проф., завідувач кафедри соціології культури Академії 
спеціальної педагогіки імені М. Ґжеґожевської у Варшаві (Польща); тел.: +48 502360387;  
e-mail: rradzik@aps.edu.pl 

Мокану Віктор – д-р соціології, директор Центру соціології та соціальної психології 
Інституту юридичних, політичних та соціологічних досліджень Міністерства освіти, 
культури та досліджень Республіки Молдова, голова Асоціації соціологів і демографів 
Республіки Молдова; тел.: +37 369163631; e-mail: atitudinemd@gmail.com 
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