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Data, ora: 18 octombrie 2022, ora 10.00.  

Adresa: Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 

nr.1, mun. Chișinău, Republica Moldova.  

IP Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice (Republica Moldova) și Asociația 

Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova în colaborare cu Universitatea Pedagogică 

Națională din Ucraina „K. Ușinskii” și Filiala de Sud a Asociației Sociologice din Ucraina 

organizează la 18 octombrie 2022 Conferința Științifică Internațională „CAPITALUL SOCIAL - 

FACTOR DE BAZĂ AL FORMĂRII COEZIUNII SOCIALE”.  

 

Acest for se înscrie în seria de conferințe internaționale, fiind a treia la număr, care va totaliza 

rezultatele cercetărilor proiectului din cadrul Programului de Stat (2020-2023) Formarea și 

consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea 

Europeană  (20.80009.1606.13). 

 

Conferința este planificată să abordeze următoarele subiecte: 

 

1. Capital social: beneficii și modele de funcționare;  

2. Fenomenul coeziunii și consolidării sociale în spațiul schimbărilor și transformărilor 

sociale: de la local, regional la global, în situații de război și criză; 

3. Capital social, valori, identitate: particularitățile cercetării consolidării societății. 

 

Comitetul științific: 

 

JUC Victor, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, director al IP Institutul de 

Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Președinte 

ЛІСЕЄНКО ОЛЕНА,  д. соц. н., професор кафедри філософії, соціології та менеджменту 

соціокультурної діяльності Державного закладу «Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», голова Південноукраїнського 

відділення Соціологічної асоціації України 

MOCANU Victor, doctor în sociologie, conferențiar cercetător, director al Centrului Sociologie 

și Psihologie Socială, IP Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice 

 

Comitetul de organizare: 

 

SPRINCEAN Serghei, doctor habilitat în științe politice, conferențiar universitar, secretar 

științific al IP Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice 

БОРІНШТЕЙН Євген, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри 

філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності ДЗ  

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», 

м. Одеса, Україна  

SPĂTARU Tatiana, doctor habilitat în sociologie, cercetător științific principal, Centrul Sociologie 

și Psihologie Socială, IP Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice 

 

Moderatori:  

 

МOCANU Victor, doctor în sociologie, conferențiar cercetător, director al Centrului Sociologie 

și Psihologie Socială,  

IP Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice; 

Telefon: +37369135261; e-mail: atitudinemd@gmail.com 
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ЛІСЕЄНКО Олена,  д. соц. н., професор кафедри філософії, соціології та менеджменту 

соціокультурної діяльності Державного закладу «Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», голова Південноукраїнського 

відділення САУ  

Tel: +38 050-3332909; email: helenloveodessa@gmail.com 

 

Limbile de comunicare: română, ucraineană, engleză. 

 

Agenda de lucru: 

9:30 – 10:00  Înregistrarea participanților 

10:00 – 10:15 Deschiderea lucrărilor conferinței 

10:15 – 11:30 Rapoarte în plen (20-25 minute) 

11.30 – 13.30 Comunicări (5-7 minute) 

13:30 – 14:00 Dezbateri pe marginea rapoartelor 

14:00 – 14:20 Totalizarea lucrărilor conferinței 

 

Cuvânt de deschidere: 

 

MORARU Victor, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, membru-

corespondent, vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei 

LISEYENKO Elena, doctor of sociology, professor, Department of Philosophy, 

Sociology and Management of socio-cultural activities, K.D. Ushynsky South Ukrainian 

National Pedagogical University, head of the South Ukrainian Branch of the Sociological 

Association of Ukraine, Odesa, Ukraine 

JUC Victor, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, director al IP 

Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice 

 

Rapoarte în plen: 
 

1. ГОЛОВАХА Євгеній, директор Інституту Соціології НАН України, доктор 

філософських наук, професор, член-кореспондент НАН України 

«Консолідація українського суспільства в умовах війни: динаміка соціологічних 

показників» 

2. MALCOCI Ludmila, doctor habilitat în sociologie, Centrul Sociologie și Psihologie 

Socială, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice 

„Capitalul social - factor de bază al formării coeziunii sociale” 

3. LISEYENKO Elena,  doctor of sociology, professor, Department of Philosophy, 

Sociology and Management of socio-cultural activities, K.D. Ushynsky South Ukrainian 

National Pedagogical University, Head of the South Ukrainian Branch of the 

Sociological Association of Ukraine, Odesa, Ukraine 

«Сultural resources of Ukrainian society's cohesion during the war in 2022» 

4. MOCANU Victor, doctor în sociologie, conferențiar cercetător, director al Centrului 

Sociologie și Psihologie Socială, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice; 

„Rolul încrederii în formarea coeziunii sociale în Republica Moldova”  

5. PODSHYVALKINA Valentyna, doctor of sociology, professor, visiting researcher, 

Baltic International Academy, Riga, Latvia 

«Post-Soviet Space: New Challenges and Experience of Consolidation in Wartime» 

6. NEGURĂ Petru, doctor în sociologie, Centrul Sociologie și Psihologie Socială, 

Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice 

mailto:helenloveodessa@gmail.com
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GAȘPER Lucia, doctor în psihologie, Centrul Sociologie și Psihologie Socială, Institutul 

de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice 

POTOROACĂ Mihail, cercetător științific, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și 

Sociologice  

„Coeziunea socială în Republica Moldova în contextul pandemiei COVID-19: o analiză 

cantitativă și calitativă (2020-2021)”  

 

 

Programul comunicărilor: 
 

1. ХИЖНЯК Лариса, доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри 

прикладної соціології та соціальних комунікацій Харківського національного 

університету імені В.Н.Каразіна, Україна 

      ХИЖНЯК Олександр, доктор соціологічних наук, проф. кафедри міжнародних  

      відносин, міжнародної інформації та безпеки Харківського національного університету      

імені В.Н.Каразіна, Україна 

     «Міжнародне волонтерство як соціальний капітал» 

2. SPĂTARU Tatiana, doctor habilitat în sociologie, cercetător științific principal, Centrul 

Sociologie și Psihologie Socială, IP Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice  

       «Contribuția surselor mass-media la formarea și consolidarea coeziunii sociale»  

3. CARMEN Palaghia, lector in cadrul Departamentului de Sociologie si Asistenta Sociala, 

FSSP, UAIC, Iasi, România  
«Rolul fsistentului social in prevenirea situatiilor de criza in cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar» 
4. НЕЧІТАЙЛО Ірина, доктор соціологічних наук, професор кафедри соціології та 

психології Харківського національного університету внутрішніх справ, Україна 

 «Концептуалізація ролі закладу освіти у процесах генерації та накопичення 

соціального   капіталу» 

5. DUMBRĂVEANU Andrei, doctor în sociologie, conferențiar universitar, cercetător 

științific coordonator, Centrul Sociologie și Psihologie Socială, Institutul de Cercetări Juridice, 

Politice și Sociologice  

 «Parazitismul factic – fenomen de uzurpare a coeziunii sociale» 

6. MIHALACHE Nina, сonf.univ.dr., Departamentul de Sociologie si Asistenta Sociala, 

Facultatea de Filosofie si Stiinte Social Politice, Universitatea "Al.I.Cuza" din Iasierinta, 

România                                                                                                                                       

    „Influențe ale patternului social asupra capitalului social” 

7. ЛОБАНОВА Алла, професор, доктор соціологічних наук, професор кафедри    

соціології та масових комунікацій Криворізького державного педагогічного університету, 

Україна 

КОМАРОВА Олена, кандидат соціологічних наук, старший викладач кафедри соціології 

та масових комунікацій Криворізького державного педагогічного університету 

 «Соціально-психологічні особливості конструювання повсякденного життя 

внутрішньо переміщеними    особами в умовах російсько-української війни» 

8. REABCINSCHII Veaceslav, doctor în sociologie, cercetător științific, Centrul Sociologie 

și Psihologie Socială, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice  

  «Evoluția coeziunii sociale în baza indicatorilor culturali» 

9. ЯКОВЛЕВ Денис, доктор політичних наук, професор, декан ФППС Національного 

університету  «Одеська Юридична Академія», м. Одеса, Україна  

«Піднесення середнього класу в Україні: революція, війна, модернізація»  

10. MOCANU Angela, doctor în sociologie, conferențiar cercetător, Centrul Sociologie și 

Psihologie Socială, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice;  

«Activitate participativă – condiţie indispensabilă a unei societăţi coezive» 
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11. ДЕЙНЕКО Олександра, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології 

Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, гостьовий дослідник 

Норвезького інституту урбаністичних та регіональних досліджень університету ОслоМет 

      «Практики супротиву як компонет соціальної згуртованості українського    

суспільства в умовах війни» 
12. ГРАБОВЕЦЬ Ірина, кандидат соціологічних наук, доцент, завідувачка кафедри 

соціології та масових комунікацій Криворізького державного педагогічного університету, 

Україна 

 «Вища освіта як детермінанта розвитку людського та соціального капіталу» 

13. CALCHEI Gheorghe, doctor în filosofie, conferențiar cercetător, Centrul Sociologie și 

Psihologie Socială, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice;  

 «Încredere – factor de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii și condiție de 

consolidare a coeziunii sociale» 

14. КАЛАШНІКОВА Людмила, доктор соціологічних наук, професорка кафедри 

соціології та масових комунікацій Криворізького державного педагогічного університету, 

Україна 

 «Демократичні цінності населення України, Польщі, Росії та Білорусії крізь призму 

соціології:  досвід досліджень 1992-2022 рр.» 

15. КАМЕНСЬКА Тетяна, доктор соціологічних наук, професорка кафедри суспільних 

комунікацій та регіональних студій Одеського національного університету імені І. І. 

Мечникова, м. Одеса, Україна 

  «Стратифікаційні зміни українського суспільства і проблеми консолідації»  

16. GAȘPER Lucia, doctor în psihologie, Centrul Sociologie și Psihologie Socială, Institutul de 

Cercetări Juridice, Politice și Sociologice    

 «Capitalul social al tinerilor: sursă de consolidare și dezvoltare a coeziunii sociale» 

17. ЯКОВЛЕВА Лілія, доктор політичних наук, доцент, професорка кафедри соціології 

Національного університету  «Одеська Юридична Академія», м. Одеса, Україна 

  «Легітимність влади в умовах воєнного стану: особливості та складові» 

18. FILIPOV Ina, cercetător științific, Centrul Sociologie și Psihologie Socială, Institutul de 

Cercetări Juridice, Politice și Sociologice  

 „Dezvoltarea coeziunii sociale: o abordare bazată pe drepturi și libertăți” 

19. МОСІЙЧУК Тамара, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціальної 

роботи Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, м. Одеса, Україна 

 «Особливості соціальної реабілітації та соціальної роботи у воєнний час в Україні» 

20. MOCANU Ion, doctor în sociologie, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice  

 „Solidaritatea și incluziunea socială – factor cheie al coeziunii în Republica Moldova” 

21. ЯЦЕНКО Микола, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології 

Національного університету «Одеська юридична академія», м. Одеса, Україна 

 «Динаміка інституційної довіри  в Україні» 

22. РОГОВАЯ Галина, научный сотрудник, Институт Юридических, Политических и 

Социологических Исследований 

РУСТАНОВИЧ Людмила, научный сотрудник, Институт Юридических, Политических и 

Социологических Исследований  

 «Православие как фактор консолидации молдавского общества в контексте 

европейской интеграции» 

23. ЧЕРНОУС Людмила, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології та 

масових комунікацій Криворізького державного педагогічного університету, Україна 

     ЛАКОМОВА Олена, кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та 

методики її навчання Криворізького державного педагогічного університету, Україна 

«Консолідація територіальних громад  у воєнний час на прикладі Кривого Рогу та 

прилеглих територій» 
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24. POTOROACĂ Mihail, cercetător științific, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și 

Sociologice  

 „Solidaritate și întrajutorare în context religios creștin-ortodox: valențe teologice și 

psihosociale” 

25. КАРПЕНКО Тетяна, старший викладач кафедри географії та методики її навчання 

Криворізького державного педагогічного університету 

ЛАКОМОВА Марія, студентка Київського Національного авіаційного університету 

 «Логістичні потоки у просторі соціальних змін під час воєнних дій в Україні» 

26. MOVILEANU Pavel, doctor habilitat în economie, profesor universitar, Universitatea 

Agrară de Stat din Moldova               

 „Rolul întreprinderilor mici și mijlocii în consolidarea coeziunii economice în localitățile 

rurale”  

27. ДОВБИШ Наталія, головний спеціаліст відділу з організації оздоровлення та 

відпочинку дітей, розвитку позашкільної (неформальної) освіти Департаменту у справах 

сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області 

 «Роль соціального капіталу в процесах управління місцевого самоврядування» 

28. OCERETNÎI Anastasia, dr., conf.univ., Departamentul Sociologie și Asistență Socială, 

Universitatea de Stat din Moldova 

       «Particularități ale solidarității intergeneraționale în Republica Moldova (în baza Studiului    

Generații și Gen)»  
29. БОРІНШТЕЙН Євген, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри 

філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності ДЗ  

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», 

м. Одеса, Україна  

«Філософія творчої особистості у контексті творчих здібностей» 

30. CRÎȘMARU Mariana, cercetător științific, Centrul de Cercetări Demografice            

„Tinerii NEET în Republica Moldova: dimensiune și caracterisitici”. 

31. АТАМАНЮК Зоя, доктор філософських наук, професорка кафедри філософії, 

соціології та менеджменту соціокультурної діяльності ДЗ «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», м. Одеса, Україна  

 «Глобалізаційні складові соціокультурної трансформації у напрямі свободи   

особистості» 

32. GRIGORAȘ Ecaterina,  cercetător științific, Centrul de Cercetări Demografice 

„Fertilitatea feminină în funcție de nivelul de educație al femeilor din Republica Moldova” 

33. ПЕТІНОВА Оксана, доктор філософських наук, професорка кафедри філософії,  

соціології та менеджменту соціокультурної діяльності, ДЗ "Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", м. Одеса, Україна  

«Добробут, рівень та якість життя як основоположні соціальні індикатори: 

сутність та відмінності» 

34. ВРАЙТ Галина, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, соціології 

та менеджменту соціокультурної діяльності ДЗ "Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", м. Одеса, Україна  

«Довіра як змістовна основа соціального капіталу». 

35. ГОРОДНЮК Людмила, аспірантка кафедри філософії, соціології та менеджменту 

соціокультурної діяльності ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського", м. Одеса, Україна  

   «Птах Фенікс ХХI сторіччя: відродження колективної України на тлі 

наймасштабнішої агресії в історії нації» 

36. СВІТЛИЦЬКА Віолета, здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти, ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. 

Ушинського", викладачка кафедри романо-германської філології та методики викладання 

іноземних мов Міжнародного гуманітарного університету, м. Одеса, Україна 
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 «Жіноча солідарність як потужній рушій позитивних змін у суспільстві»  

37. ТКАЧЕНКО Катерина, кандидат філософських наук, викладач Інституту медіа та 

комунікацій, Аньхойський університет фінансів та економіки, м. Бенбу, Китай 

КИРИЧЕНКО Дар’я, здобувачка першого  (бакалаврського) рівня вищої освіти, ДЗ 

"Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", 

м. Одеса, Україна 

 «Феномен соціальної згуртованості у воєнний час в українському суспільстві» 

38. ПЕТІНОВА Оксана, доктор філософських наук, професорка кафедри філософії, 

соціології та менеджменту соціокультурної діяльності, ДЗ "Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", м. Одеса, Україна 

НІКОРЧУК Дарія,  здобувачка першого  (бакалаврського) рівня вищої освіти, ДЗ 

"Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", 

м. Одеса, Україна 

 «Феномен соціального капіталу: зміст та фактори нагромадження»  

39. РИБКА Наталя, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та 

методології науки, НУ "Одеська політехніка», м. Одеса, Україна 

АЛІХАНІДІ Олеся, здобувачка першого  (бакалаврського) рівня вищої освіти, ДЗ 

"Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", 

м. Одеса, Україна  

«Національна ідея як потужний фактор консолідації суспільства»  

40. СВІТЛИЦЬКА Віолета, здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти, ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. 

Ушинського", викладачка кафедри романо-германської філології та методики викладання 

іноземних мов Міжнародного гуманітарного університету, м. Одеса, Україна 

ШВАЙКА Валерія, здобувачка першого  (бакалаврського) рівня вищої освіти, ДЗ 

"Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", 

м. Одеса, Україна 

«Національна ідея як фундаментальна основа розвитку української нації»  

41. ТКАЧЕНКО Катерина, кандидат філософських наук, викладач Інституту медіа та 

комунікацій, Аньхойський університет фінансів та економіки, м. Бенбу, Китай 

БИКОВА Тетяна, здобувачка першого  (бакалаврського) рівня вищої освіти, ДЗ 

"Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", 

м. Одеса, Україна 

«Національна ідентичність: виклики в епоху глобалізації» 

42. НІКОЛАЄВА Іванна, аспірантка кафедри філософії, соціології та менеджменту 

соціокультурної діяльності ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського", м. Одеса, Україна  

          «Екзистенційна сторона соціальних змін у суспільстві, що трансформується»  

43. ВАСИЛЬЄВА Лариса, аспірантка кафедри філософії, соціології та менеджменту 

соціокультурної діяльності ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського", м. Одеса, Україна  

«Зміцнення національної згуртованості та консолідації українців шляхом волонтерства, 

благодійності, та донатингу» 

 

Totalizarea lucrărilor conferinței. Concluzii și recomandări generale.  

Victor MOCANU, Elena LISEYENKO. 

Conferința se va desfășura în format online.  

Працюємо на платформі ZOOM за цим посиланням (лінк):  
Link de conexiune 
https://us02web.zoom.us/j/87525346143?pwd=K0F0WkZQbnFjM1hTdWNzMG5FYk5h
dz09 

https://us02web.zoom.us/j/87525346143?pwd=K0F0WkZQbnFjM1hTdWNzMG5FYk5hdz09
https://us02web.zoom.us/j/87525346143?pwd=K0F0WkZQbnFjM1hTdWNzMG5FYk5hdz09
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Identificator: 875 2534 6143 
Cod de acces: 821789 


