
ПРОГРАМА  
міжнародної наукової конференції

Актуальні проблеми досліджень  
у гуманітарних науках 

на пострадянському просторі

8–10 жовтня 2010 року, Львів, Україна

Робочі мови — англійська, білоруська, російська, українська

Усі засідання будуть відбуватися в приміщеннях
Українського католицького університету

(м. Львів, вул. Хуторівка 35)

http://www.mag-iah.com
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8 жовтня

16:00–16:30  Реєстрація

16.30–17.00  Відкриття конференції

ВітаЛьне сЛоВо Від:
Українського католицького університету (о. Борис Ґудзяк).
Львівського національного університету ім. І. Франка (Іван Вакарчук).
American Council of Learned Societies (Andrzej Tymowski).
Міжнародної Асоціації Гуманітаріїв (Володимир Кравченко).

17.00–19.00  Пленарне засідання

ГоЛоВУє:
о. Борис Ґудзяк (Український католицький університет, Львів).

Запрошений допоВідач:
Mark von Hagen (Arizona State University).  Humanities under Siege: Arizona, Ukraine.

дискУсія  
(беруть участь керівники секцій і «круглих столів»)

20:00–21:30  Урочисте прийняття з нагоди відкриття конференції.
 Вручення Премії імені Соломії Павличко
 (Палац Потоцьких, вул. Коперника, 15)

9 жовтня
9:00–11:15 Секційні засідання

Секція 1
Що відбувається з гуманітарним знанням  

на пострадянському просторі?

ГоЛоВУє:

Ирина Савельева (Государственный университет «Высшая школа экономики», Москва).

допоВідачі:
Михаил Соколов (Государственный университет «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге). 

Устаревание и обновление социальной теории..
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Виктор вахштайн (Институт социологии РАН, Москва). Конфликт поколений как конфликт 
языков: «неосоветское», «антисоветское» и «постсоветское» в дискурсе социо-
гуманитарных наук.

Александр дмитриев (Государственный университет «Высшая школа экономики», Москва). После 
«нового историзма»: гуманитарные и социальные науки на исходе 2000-х гг.

Наталья Самутина (Государственный университет «Высшая школа экономики», Москва). Cinema 
studies: новые причины для метарефлексии.

Борис Степанов (Государственный университет «Высшая школа экономики», Москва). Социология 
культуры: стратегии определения дисциплины.

дискУтант:
Елена Гапова (University of Michigan, Ann Arbor). 

У рамках роботи секції — ПРезеНтАція книги «Национальная гуманитарная наука 
в мировом контексте: опыт России и Польши», ред. ежи Аксер 
и Ирина Савельева (М.: ИД ГУ-ВШЭ, 2010)

Секція 2
Практична філософія сьогодні

ГоЛоВУє:
Татьяна Щитцова (европейский гуманитарный университет, Минск/Вильнюс).

допоВідачі:
Виталий куренной (Государственный университет «Высшая школа экономики», Москва).Философия 

как институт.

Виталий лехциер (Самарский государственный университет). Врачевание и повествование: 
философская рефлексия нарративного поворота в медицине.

Ольга шпараГа (европейский гуманитарный университет, Минск/Вильнюс). Как сделать философскую 
критику продуктивной в философском ландшафте Беларуси?

Михайло ЧуГуєнко (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна). Феномен когнітивного 
паразитизму в пост-імперській гуманітаристиці: соціально-філософський 
аналіз.

дискУтант:
Євген БиСтрицький (інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, Київ).

Секція 3
Предметне поле та суспільна роль соціолінгвістики

ГоЛоВУє:
Николай вахтин (европейский университет в Санкт-Петербурге).

допоВідачі:
Наталья шумарова (Київський національний університет ім. т. Шевченка). Социолингвистика 

в Украине: система координат.
Олеся палинСкая (Львівський національний университет ім. і. Франка). Львовский региолект: 

романтический миф, лингвистические реалии.
Ірина БраГа (Київський національний університет ім. т. Шевченка). Суржик як засіб спілкування 

в соціокомунікативній ситуації ринку.

дискУтант:

Капитолина Федорова (европейский университет в Санкт-Петербурге).

У рамках роботи секції — ПРезеНтАція журналу «Антропологический форум»

11:15–11:45 перерва на чай/каву

11:45–14:00  Секційні засідання

Секція 4
Гуманітарне знання та інституціональні умови його виробництва 

на пострадянському просторі: перспектива соціології науки

ГоЛоВУє:

Михаил Соколов  (Государственный университет «Высшая школа экономики» в Санкт-
Петербурге).

допоВідачі:
Виктор вахштайн (Институт социологии РАН, Москва). Reassembling the Sociology: социология 

после социологизма.
Катерина ГуБа (европейский университет в Санкт-Петербурге). Когнитивный ландшафт 

петербургской социологии: основные зоны внимания.
Мария СаФонова (Государственный университет «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге). 

Институциональные условия поддержания коллективной иден тичности среди 
ученых-гуманитариев: Кросс-дисциплинарные миграции в петербургских 
социальных науках.
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Кирилл титаев (Институт проблем правоприменения европейского университета в Санкт-
Петербурге). Экономические стратегии ученых-гуманитариев: пример 
петербургской социологии.

Дарья димке (европейский университет в Санкт-Петербурге). Советская социологическая статья: 
отсутствующий жанр.

дискУтант:
Татьяна зименкова (Universität Bielefeld).

Секція 5
Методологічні проблеми локально-регіональних 

і порубіжних досліджень

ГоЛоВУє:
Павел терешковиЧ (европейский гуманитарный университет, Минск/Вильнюс).

допоВідачі:
Лидия доБрейцина (Уральский государственный университет, екатеринбург). Актуальные 

проблемы развития регионалистики в постсоветский период (на материале 
Урала).

Світлана коЧ (Одеський національний університет ім. і. Мечникова). Этнокультурные процессы 
в пограничье: методология исследования.

Алла майорова (Саратовский государственный університет). Культурное пространство региона 
как многомерная модель культуры.

дискУтант:
Ярослав Грицак (Український католицький університет, Львів).

У рамках роботи секції — ПРезеНтАція історико-культурологічного збірника 
«Схід/захід» (Харків)

Секція 6
Соціолінгвістика спонтанної взаємодії у контактних зонах

ГоЛоВУє:
Людмила рыЧкова (Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт ім. я. Купалы).

допоВідачі:
Владимир алпатов (Институт востоковедения РАН, Москва). Соотношение языков в официальной 

и бытовой сфере на постсоветском пространстве (на материале Ташкента).

Татьяна кузнецова (Київський національний університет ім. т. Шевченка, Київ). Рынок как текст.
Людмила ратушная (Пензенский государственный педагогический университет им. В. Г. Белинского). 

Гендерные и возрастные особенности коммуникации на рынке компьютерной 
техники.

дискУтант:
Капитолина Федорова (европейский университет в Санкт-Петербурге).

14:00–15:00  обід

15:00–17:15  Секційні засідання

Секція 7 
Гуманітарна освіта: досвід і перспективи

ГоЛоВУє:
Марія зуБрицька (Львівський національний университет ім. і. Франка).

допоВідачі:
Елена Гапова (University of Michigan, Ann Arbor).Проблема академической автономии и постсоветская 

академия.
Іван БратуСь (Національний авіаційний університет, Київ). Інтернет як засіб самовираження 

студентства: культурні норми та аномалії.
Оксана михайлова (Національний авіаційний університет, Київ). Музей как квинтэссенция 

культурно-исторической памяти нации: значение культурного наследия для 
воспитания личности.

дискУтант:
Тамара Гундорова (інститут літератури ім. т. Шевченка НАН України, Київ).

Секція 8
Методологічні проблеми вивчення минулого

ГоЛоВУє:
Олег турій (Український католицький університет, Львів).

допоВідачі:
Володимир ваЩенко (Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара). Наративна 

психологія та методологія історичної науки: становлення поняття як спосіб 
інтердисциплінарної взаємодії.
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Сергей рамазанов (филиал Волгоградского государственного университета, г. Волжский). 
Трансформация методологических принципов исторической мысли Запада 
и Востока Европы в ХХ—начале XXI вв.: общее и особенное.

дискУтант:
Леонід зашкільняк (Львівський національний університет ім. і. Франка).

17:15–17:45  перерва на чай/каву

17:45–19:15  Круглий стіл
Інтердисциплінарність у гуманітаристиці: проблеми комунікації

ГоЛоВУє:
Bill RosenbeRg (University of Michigan, Ann Arbor).

дискУтанти:
Catharine nepomnyasHcHy (Columbia University, Barnard College, New York).
Nancy condee (University of Pittsburgh).
Людмила рыЧкова (Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт ім. я. Купалы).
о. Борис Ґудзяк (Український католицький університет, Львів).
Michael moseR (Universität Wien, Institut für Slawistik).

19:15–19:30 ПРезеНтАція програми Erasmus Mundis “Cultural studies in literary 
interzones”

19:30–20:00 ПРезеНтАція наукової продукції видавництв: «Критика» (Київ) 
і Європейського гуманітарного університету (Мінськ/Вільнюс)

20:00  Вечеря

10 жовтня

9:00–11:15  Секційні засідання

Секція 9
Інституціоналізація чи інструменталізація: 

проблеми районування жіночих та ґендерних студій

ГоЛоВУє:

Оксана маланЧук-риБак (Львівська національна академія мистецтв).

допоВідачі:

Олена Стяжкіна (Донецький національний університет). Пострадянська ґендерна оптика у ме-
тодологіях історичного знання.

Оксана кіСь (інститут народознавства НАН України, Львів). Особливості (де)формування жі-
ночої історії в сучасній Україні: національно-державницький імператив як 
дослідницька стратегія.

Ольга лаБур (Національний технічний університет України, Київ). Радянські ґендерні 1920-ті в су-
часній українській історії: історіографічна мімікрія чи пошук нового?

дискУтант:

Наталья пушкарева (Институт этнологии и антропологии РАН, Москва).

Секція 10
Історична урбаністика: стан і перспективи розвитку

ГоЛоВУє:

Борис колоницкий (европейский университет в Санкт-Петербурге).

допоВідачі:

Галия алпыСпаева (Казахский агротехнический университет, Астаны). Город в исторической науке 
Казахстана.

Юрій волошин (Полтавський державний педагогічний університет). Історична урбаністика 
Гетьманщини: стан, проблеми і перспективи досліджень.

Роман Голик (інститут українознавства ім. і. Крип’якевича НАН України, Львів). Історична урбаністика 
в Галичині: ідеї, концепції, стереотипи.

Галина Стоянова (Одеський національний університет ім. і. Мечникова). Урбанистическая культура 
в контексте анализа спектра междисциплинарных исследований.

Геннадий Сивохин (Гісторыка-культурны музэй-запаведнік «заслаўе», г. заслаўе, Беларусь). Приватное 
и публичное: телесность в (не)городе.

дискУтант:

Софія дяк (центр міської історії центрально-Східної Європи, Львів).
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Секція 11
Символічна і політична географія Східної Європи

ГоЛоВУє:

Ярослав Грицак (Український католицький університет, Львів).

допоВідачі:
Олена Бетлій (Національний університет «Києво-Могилянська Академія»). Індустрія ментального 

картографування: приклад Східної Європи.
Ігор СкоЧиляС (Український католицький університет, Львів). Від сакрального простору до 

адміністративного утворення: галицько-львівський випадок домодерної 
«ментальної географії» Східної Церкви.

Остап Середа (інститут українознавства ім. і. Крип’якевича НАН України, Львів). Національ ний простір 
в уяві освічених українців/русинів Східної Галичини у 1840–1870-х роках.

дискУтант:

Mark von Hagen (Arizona State University).

У рамках роботи секції — ПРезеНтАція журналу «Україна Модерна»

11:15–11:45  перерва на чай/каву

11:45–13:30 Круглий стіл
Проблеми оцінки якості наукових досліджень у гуманітаристиці

ГоЛоВУє:

Наталія яковенко (Національний університет «Києво-Могилянська академія»).

дискУтанти:

Євген БиСтрицький (інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, Київ).

Тамара Гундорова (інститут літератури ім. т. Шевченка НАН України, Київ).

Георгій каСьянов (Київський національний університет ім. т. Шевченка).

13:30–14:00  Підсумки

14:00–15:00  обід

.
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