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ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ  
22.06.2018, 9:00-10:00 год., Корпус факультету міжнародних відносин 

(вул. Січових Стрільців, 19, другий поверх, біля Конференц-зали) 

 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 

22.06.2018, 10:00-10:30 год., Конференц-зала факультету міжнародних відносин 

Львівського національного університету імені Івана Франка (вул. Січових 

Стрільців, 19, ауд. 205) 

 

1. Марія Зубрицька, к.ф.н., доцент, проректор з науково-педагогічної 

роботи та міжнародної співпраці Львівського національного університету 

імені Івана Франка 

 

2. Роман Шуст, к.і.н., професор, декан історичного факультету Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  
22.06.2018, 10:30-13:00 год., Конференц-зала факультету міжнародних відносин 

Львівського національного університету імені Івана Франка (вул. Січових 

Стрільців, 19, ауд. 205) 

 

Модератор — проф. Юрій Пачковський 

 

1. Надія Гапон, д.ф.н, професор, кафедра психології Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

«Ідентичність та номадизм людини: взаємозалучені тренди 

сьогочасся» 

2. Ірена Махай (Irena Machaj), д-р габ., професор, кафедра адміністрації 

Академії ім. Якуба з Парадижа в Ґожові Великопольському (Республіка 

Польща) 

«Od kolektywnych do indywidualnych tożsamości. Wyzwania praktyczne» 

3. Ришард Радзік (Ryszard Radzik), д-р габ., професор, кафедра соціології 

культури в Академії спеціальної педагогіки ім. М. Ґжеґожевської у 

Варшаві (Республіка Польща) 

«Prawosławie jako czynnik formowania się tożsamości Słowian wschodnich» 

4. Наталія Черниш, д.с.н., професор, кафедра соціології Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

«Ідентичності мешканців Львова і Донецька (1994-2015): перерване 

зближення» 

5. Лариса Хижняк, д.с.н., професор, кафедра прикладної соціології та 

соціальних комунікацій Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна 

«Просвітницький потенціал закладів вищої освіти України у 

формуванні громадянської ідентичності» 



ОБІД  
22.06.2018, 13:00-14:00 год. 

 

СЕКЦІЯ «СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІН ІДЕНТИЧНОСТІ ГРОМАДЯН 

УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ» / «WSPÓŁCZESNE TENDENCJE ZMIAN 

TOŻSAMOŚCI SPOŁECZEŃSTWA UKRAIŃSKIEGO I POLSKIEGO» 

22.06.2018, 14:00-18:00 год., 23.06.2018, 10:00-13:00 год., ауд. 318 Головного 

корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка 

(вул. Університетська, 1) 

 

Модератори — проф. Федір Шандор, д-р. Андрій Єкатеринчук 

 

1. Анатолій Ручка, д.ф.н., професор, Інститут соціології НАН України 

Віктор Танчер, д.ф.н., професор, кафедра соціології Київського 

університету культури та мистецтв 

«Ідентичність в сучасному мультикультурному суспільстві» 

2. Марек Дзєвєрський (Marek Dziewierski), д-р габ., Інституту соціології 

Сілезького університету в Катовицях 

Божена Пацтва (Bożena Pactwa), д-р., Інституту соціології Сілезького 

університету в Катовицях (Республіка Польща) 

«Topografie pamięci: miejsca i formy upamiętniania mniejszości ukraińskiej 

w Polsce» 

3. Станіслав Катаєв, д.с.н., професор, кафедра соціології та соціальної 

роботи Класичнного приватного університету 

«Війна як засіб примушення до ідентичності» 
4. Марта Цобель-Токарська (Marta Cobel-Tokarska), д-р, кафедра 

соціології культури в Академії спеціальної педагогіки 

ім. М. Ґжеґожевської в Варшаві (Республіка Польща) 

«Tożsamości środkowoeuropejskie, przemiany i redefinicje - przykłady ze 

współczesnej literatury polskiej» 

5. Юрій Пачковський, д.с.н., професор, кафедра соціології Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

«Національна ідентичність як чинник соціокультурної інтеграції в 

глобалізованому суспільстві» 
6. Андрій Єкатеринчук (Andrzej Jekaterynczuk), д-р, кафедри загальної 

соціології та досліджень над міграціями в Університеті Марії Кюрі-

Склодовської в Любліні (Республіка Польща) 

«O konflikcie pamięci zbiorowych Polaków i Ukraińców na podstawie badań 

sondażowych» 
7. Наталія Коваліско, д.с.н., професор, кафедра соціології Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 

Оксана Сенюра, к.с.н., доцент, кафедра соціології Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

«Специфіка соціальної ідентифікації та ідентифікаційних практик в 

Україні (регіональний аспект)» 



8. Войцєх Мішталь (Wojciech Misztal), д-р габ., кафедра досліджень 

соціальних проблем в Академії спеціальної педагогіки 

ім. М. Ґжеґожевської в Варшаві (Республіка Польща) 

«Społeczeństwo obywatelskie – nowa tożsamość?» 
9. Федір Шандор, д.ф.н., професор, кафедра соціології та соціальної роботи 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

«Релігійні виміри ідентичності на прикладі становлення соціології 

релігії» 
10. Анджей Нікіторович (Andrzej Nikitorowicz), д-р, гуманітарно-

економічний факультет Державної вищої професійної школи 

ім. проф. Е. Ф. Щепаніка в Сувалках (Республіка Польща) 

«Współczesne problemy Ukraińców Podlasia w kontekście tożsamości 

narodowej» 
11. Віктор Савка, к.с.н., доцент, кафедра соціології та соціальної роботи 

Національного університету «Львівська політехніка» 

Мар’яна Школяр, к.с.н., доцент, кафедра соціології та соціальної роботи 

Національного університету «Львівська політехніка» 

«Нові ідентичності: реальність плюралістичного суспільства, чи гра 

на розкол?» 
12. Барбара Пасамонік (Barbara Pasamonik), д-р габ., кафедра соціології 

культури в Академії спеціальної педагогіки ім. М. Ґжеґожевської у 

Варшаві (Республіка Польща) 

«Otwartość vs zamkniętość. O rywalizacji dwóch wizji tożsamości narodowej 

w Polsce» 
13. Володимир Крячко, к.с.н., кафедра соціології Національного 

педагогічного університету імені Михайла Драгоманова 

«Optional studies of transformations of the ethnoreligious structure of 

ukrainian identity in the ethnosociology of religion» 
14. Артур Висоцький (Artur Wysocki), д-р, кафедра загальної соціології та 

досліджень над міграціями в Університеті Марії Кюрі-Склодовської в 

Любліні (Республіка Польща) 

«Międzypokoleniowe podobieństwa i różnice w poczuciu tożsamości 

narodowej Polaków» 
15. Ольга Кузьмук, к.с.н., кафедра соціології та соціальної роботи 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки  

«Національна ідентичність та патріотизм в ситуації суспільної 

нестабільності» 

16. Йоанна Залевська (Joanna Zalewska), д-р, кафедра соціології культури в 

Академії спеціальної педагогіки ім. М. Ґжеґожевської у Варшаві 

(Республіка Польща) 

«Tożsamość w społeczeństwie mody» 
17. Руслана Сопко, старший викладач, кафедра соціології та соціальної 

роботи ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

«Ідентичності людей похилого віку в Закарпатській області» 

 



СЕКЦІЯ «ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ» / 

«PRAKTYCZNE ASPEKTY BADAŃ NAD TOŻSAMOŚCIĄ» 

22.06.2018, 14:00-18:00 год., 23.06.2018, 10:00-13:00 год., ауд. 330 Головного 

корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка 

(вул. Університетська, 1) 
 

Модератори —д-р габ. Адам Бобрик, доц. Олег Демків 

 

1. Адам Бобрик (Adam Bobryk), д-р габ., Природничо-гуманітарний 

університет у Сєдлцах (Республіка Польща) 

«Tożsamościowo-językowy aspekt pisowni nazwisk mniejszości narodowych. 

Przykład Republiki Litewskiej» 

2. Світлана Вакуленко, к.с.н., доцент, кафедра соціології управління та 

соціальної роботи Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна 

«Конструювання ідентичності в умовах суспільства споживання» 

3. Зофія Кавчинська-Бутрим (Zofia Kawczyńska-Butrym), д-р габ., 

професор, кафедра загальної соціології та досліджень над міграціями в 

Університеті Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Республіка Польща) 

Марек Бутрим (Marek Butrym), д-р, кафедри соціології Вармінсько-

Мазурського університету в Ольштині (Республіка Польща) 

«Studenci zagraniczni – transfery kapitału społecznego. 

4. Олег Демків, к.с.н., доцент, кафедра соціології Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

Руслан Савчинський, к.с.н., доцент, кафедра соціології Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

«Неопротестантські спільноти в Україні в контексті проблем 

суспільної солідарності» 

5. Валентина Чепак, д.с.н., професор, кафедра галузевої соціології 

факультету соціології Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка 

Микола Сидоров, к.ф.-м.н., доцент, кафедра методології та методів 

соціологічних досліджень Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка 

Руслана Москотіна, аспірант, кафедра методології та методів 

соціологічних досліджень Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка 

«Техніка репертуарних решіток в дослідженні етнічних стереотипів: 

поєднати непоєднуване?» 
6. Орислава Калиняк, к.с.н., доцент, кафедра соціології Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

«Громадські виміри ідентичності сучасних львів'ян» 

7. Ганна Кісла, к.ф.н., доцент, кафедра соціології Національного 

педагогічного університету імені Михайла Драгоманова 

«Ідентичність Україні: відмінності, конфлікт, виникнення нових 

презентацій» 



8. Тетяна Лапан, к.і.н., доцент, кафедра соціології Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

«Ідентичності на зламі викликів: жінки про події в АТО» 

9. Ольга Козаченко, к.с.н., доцент, кафедра соціології Львівського 

національного університету імені Івана Франка  

«Соціальні медіа як середовище ідентифікаційних процесів для 

сучасної молоді» 

10. Крістіна Новосад, старший викладач, кафедра соціології та соціальної 

роботи ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

«Міжнародна трудова міграція як просторове переміщення та 

результат вибору життєвої стратегії» 

11. Ольга Максимович, к.ф.н., доцент, Навчально-наукового центру 

соціологічних досліджень Прикарпатського регіону ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

«Ідентичність підліткової молоді прикордоння Східної та 

Центральної Європи (за результатами опитувань учнів закладів 

загальної середньої освіти)» 

12. Світлана Марікян, к.с.н., кафедра мовної підготовки Харківського 

національного університету радіоелектроніки 

«Взаємозв’язок типів адаптації до нового соціокультурного 

середовища і типів етнічної ідентичності особистості іноземних 

студентів , що навчаються в Україні» 

13. Анна Петренко-Лисак, к.с.н., доцент, кафедра галузевої соціології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Плинна ідентичність: трансформаційність та «підриви» 

ідентичності за умов мінливостей» 

14. Ольга Ровенчак, к.с.н., кафедра соціології Львівського національного 

університету імені Івана Франка 

Вікторія Володько, к.с.н., Центр моніторингу Львівського національного 

університету імені Івана Франка 

«Міґраційні практики та міґраційна ідентичність українців у США» 

15. Оксана Химович, к.с.н., кафедра соціології Львівського національного 

університету імені Івана Франка 

«Трансформації національної та етнічної ідентичності під впливом 

трудової міграції» 
16. Карина Сивохіна, аспірант PhD, кафедра соціології Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

«Специфіка досліджень життєвих стратегій в соціологічному 

дискурсі» 

17. Олег Голець, аспірант, старший лаборант, кафедра соціальних та 

публічних комунікацій Національного педагогічного університету імені 

Михайла Драгоманова 

«Формування національної ідентичності як результат освітнього 

процесу» 



ПЕРЕРВА НА КАВУ 

22.06.2018, 16:00-16:30 год., ауд. 319 Головного корпусу Львівського 

національного університету імені Івана Франка (вул. Університетська, 1) 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

Доповідь на пленарному засіданні — до 20 хв. 

Доповіді на засіданнях секцій — до 10 хв. 

Робочі мови: українська, польська, англійська. 





 


