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Міжна род на на уко ва кон фе ренція
“Соціаль ний час і про стір: цінності, іден тич ності,

то ле рантність”

1–2 лю то го 2007 року в Інсти туті соціології НАН Украї ни відбу ла ся міжна род -
на на уко ва кон фе ренція “Соціаль ний час і про стір: цінності, іден тич ності, то ле -
рантність”, при свя че на пам ’яті На талії Паніної і Юрія Ле ва ди. Організацію кон -
фе ренції за га лом за без пе чи ли Вікторія Се ре да, Євген Го ло ва ха і Ка те ри на Іва щен -
ко. Се ред учас ників кон фе ренції були співробітни ки Інсти ту ту соціології НАНУ,
російські колеґи з Інсти ту ту соціології РАН, Мос ко вської ви щої шко ли соціаль них і 
еко номічних наук (МВШСЕН) та Аналітич но го цен тру Юрія Ле ва ди, пред став ни -
ки Інсти ту ту еко номіки та про гно зу ван ня НАНУ, на уковці з універ си тетів із різних
міст Украї ни — Києва, Хар ко ва, Льво ва, До нець ка. Кон фе ренція при вер ну ла ува гу
ба гать ох укр аїнських соціологів (включ но зі сту ден та ми й аспіран та ми), а та кож
пред став ників інших наук, які відвідали кон фе ренцію і заціка ви ли ся її про бле ма ти -
кою. На кон фе ренції була при сут ня і пред став ни ця Польської ака демії наук.

Пле нар не засідан ня відкрив про мо вою, при свя че ною На талії Паніній і Юрієві
Ле ваді, ди рек тор ІС НАНУ В.Во ро на. Далі з до повіддю “Соціаль ний про стір, со -
ціаль ний час і соціальні ко мунікації” вис ту пив рек тор Харківсько го національ но го
універ си те ту ім. В.Н.Ка разіна В.Бакіров. У меж ах пле нар но го засідан ня про лу на ли
та кож ґрун то вані на ре зуль та тах емпірич них досліджень до повіді Л.Дробіже вої
“Міфи та ре альність між етнічних відно син у Російській Фе де рації” (Мос ква) та
Н.Кос тен ко “Вла да у про сторі і часі укр аїнських медіа” (Київ).

Ро бо ту пер шої секції “Іден тич ності” відкрив пред став ник Аналітич но го цен -
тру Юрія Ле ва ди Л.Гуд ков до повіддю “Особ ли вості національ ної іден тич ності
росіян у по стра дянській Росії”. Про дов жу ю чи тему іден тич нос тей, співробітник ІС
НАНУ О.Стегній реп ре зен ту вав ре зуль та ти порівняль но го аналізу національ но-
 гру по вих іден тифікацій українців і росіян на підставі да них омнібуса, про ве де но го
ІС НАНУ. Про реґіональні особ ли вості іден тич нос тей на се лен ня Украї ни до повіли
Н.Чер ниш (Львів) — у ра курсі міжге не раційної ди наміки — та В.Сте па нен ко (Ки -
їв) — у вимірах пра во вої свідо мості.

У меж ах дру гої секції “Соціаль ний час” про лу на ли вис ту пи В.Гей ця (Київ)
“Су часні суспільні транс фор мації” та Б.Дубіна (Мос ква) “Не мож ливість історії:
соціальні ме ханізми роз ри ву і по вто рен ня”, які вик ли ка ли жваві дис кусії. В.Се ре да
(Львів) за про по ну ва ла слу ха чам ре зуль та ти влас но го досліджен ня у вис тупі “Особ -
ли вості реп ре зен тації національ но-істо рич них іден тич нос тей в офіційно му дис -
курсі пре зи дентів Украї ни, Росії та Біло русі”. За вер ши ла ся ро бо та секції вис ту пом
О.Міхеєвої (До нецьк) “Пам ’ят ни ки для за бут тя” на при кладі змін у влас но му місті.

Тре тя секція мала на зву “Простір і час творців су час ної соціологічної на уки:
біографічні досліджен ня і вив чен ня твор чої спад щи ни”. Л.Коз ло ва (Мос ква)
 доповіла про особ ли вості та мож ли вості ви ко рис тан ня ав тобіографій російських
 со ціологів у соціаль но-на уко во му дослідженні. Є.Го ло ва ха (Київ) роз повів про
досліджен ня і ро зуміння На талією Паніною та ких явищ, як іден тичність, соціаль на
дис танція та міжнаціональ на то ле рантність. Пер ший день кон фе ренції за вер шив ся
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вик ла дом ре зуль татів емпірич но го досліджен ня у до повіді Т.Лю би вої (Київ) та
К.Урсу лен ко (Київ) “Реп ре зен то ваність праць, ідей та осо бис тос тей кла сиків ме то -
до логії соціологічних досліджень у свідо мості сту дентів-соціологів”.

Нас туп но го дня на секції “Тран сфор мації ціннос тей” про лу на ли три до повіді, 
які за емпірич ну базу мали дані “Євро пе йсько го соціаль но го досліджен ня”: О.Зло -
біної (Київ) “Суспільні та осо бистісні транс фор мації: век то ри взаємов пливів”;
В.Ма гу на (Мос ква) “Цінності на се лен ня Украї ни в Євро пе йсько му кон тексті”; та
О.Демківа (Львів) “По нят тя “мо раль не підприємниц тво” та “еко номічна мо раль” у
дослідженні нор ма тив ної транс фор мації су час но го укр аїнсько го суспільства”. Ці
до повіді де мо нстру ва ли різні ас пек ти ціннос тей на се лен ня Украї ни у зістав ленні з
інши ми євро пе йськи ми краї на ми. На за вер шен ня на секції про лу нав вис туп
Н.Дьоміної (Мос ква) “Етос на уки соціогу манітар ної ака демічної спільно ти Росії за
доби ре форм”, де було окрес ле но неґативні та про блемні мо мен ти роз вит ку ака -
демічної на уки в Росії та пер спек ти ви поліпшен ня ста но ви ща в російській
соціології. Після об го во рен ня до повідей і вис лов лен ня ду мок при сутніх щодо про -
бле ма ти ки, по ру ше ної у вис ту пах, відбув ся кон церт струн но го квар те ту, при свя че -
ний пам ’яті На талії Па ніної та Юрія Левади.

ТЕТЯНА ЛЮБИВА,
соціолог відділу історії, теорії та ме то до логії соціології

 Інсти ту ту соціології НАН Украї ни

Ме то до логічний семінар пам ’яті Г.С.Ба тигіна
“Струк ту ра і ме то ди соціологічних досліджень”

16–17 лю то го 2007 року в Інсти туті соціології РАН (Мос ква) відбув ся на уко -
вий семінар, при свя че ний пам ’яті відо мо го російсько го соціоло га, фахівця в ца рині
теорії та ме то до логії соціологічних досліджень, Ген надія Се ме но ви ча Ба тигіна.
Семінар був організо ва ний за підтрим ки фон ду “Гро ма дська дум ка” (ФГД),  Мос -
ков ської ви щої шко ли соціаль них та еко номічних наук, Російсько го універ си те ту
друж би на родів (фа куль тет соціаль них і гу манітар них наук) і на уко во го ви дан ня
“Со ци о ло ги чес кий журнал”.

 У ро боті семінару бра ли участь дослідни ки-соціоло ги Росії та Украї ни. Із
вступ ним віталь ним сло вом до учас ників семінару звер нув ся ди рек тор Інсти ту ту
соціології РАН М.Гор шков. Із до повідями, при свя че ни ми за галь ним про бле мам
ме то до логічно го рівня соціологічних досліджень, вис ту пи ли відомі російські вчені
В.Ядов і О.Бож ков. Ро бо та семінару була організо ва на відповідно до ба га тог ран -
них на уко вих інте ресів Г.Ба тигіна і про хо ди ла в семи те ма тич но відмінних секціях.

У секції “Жива пам ’ять про Ген надія Ба тигіна” з до повіддю, при свя че ною
соціології “реїфікатів” і де я ким пи тан ням ме то до логії досліджен ня соціаль них фе -
но менів, вис ту пив за ступ ник ди рек то ра Інсти ту ту соціології НАНУ Є.Го ло ва ха.
Про осо бистість Г.Ба тигіна, його при нци пи в на уковій діяль ності та особ ли вості ро -
бо ти роз повів С.Чес но ков. Співробітни ки Інсти ту ту соціології НАНУ К.Урсу лен -
ко і Т.Любива за про по ну ва ли увазі учас ників семінару ре зуль та ти соціологічно го
досліджен ня “Реп ре зен то ваність роз ро бок, ідей і праць Г.Ба тигіна та інших
 класиків ме то до логії соціологічних досліджень у свідо мості сту дентів-соціологів
України”, потім учас ни ки семінару пе рей шли до об го во рен ня до повідей.
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У меж ах секції “Обго во рю ю чи праці Г.Ба тигіна: діало ги і дис кусії” із до по -
відями вис ту пи ли І.Клімов, О.Нікулін і Н.Євстигнєєва. Соціоло ги роз повіли про
аналіз і роз ви ток окре мих роз ро бок Г.Ба тигіна й окрес ли ли пер спек ти ви под аль шо -
го вив чен ня їх. Cекцію “Ме то ди вив чен ня гро ма дської дум ки” відкрив пре зи дент
фон ду “Гро ма дська дум ка” О.Ослон, який вис ту пив із до повіддю “ФГД: ме то до -
логія, стра тегія, роз ви ток”. О.Пет рен ко та О.Га лиць ка озна йо ми ли колеґ із  ана -
лiзом ре зуль татів моніто ринґово го соціологічно го досліджен ня “Ти по логізація
сімей них уяв лень сто сов но освітніх траєкторій дітей”. Б.Док то ров опи сав особ ли -
вості, пе ре ва ги та вади онлай но во го опи ту ван ня в рам ках своєї до повіді, при свя че -
ної трен дам у по гля дах на цей віднос но мо ло дий різно вид ме то ду зби ран ня со -
ціологічної інфор мації. М.Мац ке вич роз гля ну ла деякі особ ли вості ме то ди ки де ле -
го ва но го спос те ре жен ня для вив чен ня гро ма дської думки.

До повіді російських уче них М.Чер ни ша “Теорія пси хо а налізу і досліджен ня
соціаль ної струк ту ри” та О.Обе рем ка “По нят тя іден тич ності та соціаль ної струк ту -
ри суспільства” про лу на ли на секції “Ме то до логічні про бле ми вив чен ня соціаль ної
струк ту ри російсько го суспільства”.

С.Чес но ков роз гля нув клю чові ме то до логічні про бле ми ма те ма тич ної со ціо -
логії й окрес лив деякі шля хи роз в’я зан ня їх у рам ках секції “Ма те ма ти ка в со -
ціології”. Вис туп Ю.Га лиць ко го та О.Га лиць кої був при свя че ний про бле мам за сто -
су ван ня клас тер но го аналізу в про сторі фак торів.

Цен траль не місце в ро боті секції “Біографічні досліджен ня російських со ціо -
логів” посіло об го во рен ня пер спек тив роз вит ку біографічно го ме то ду в російській
соціології, ство рен ня бази про фесійних біографій і про ве ден ня біографічних інтер -
в’ю з відо ми ми російськи ми соціоло га ми. Із до повідями вис ту пи ли Б.Док то ров,
Л.Коз ло ва і Н.Маз лу мя но ва. У кон тексті те ма ти ки секції “Російська соціологія:
історія й ме то до логічні підхо ди” В.Са пов окрес лив низ ку про блем вик ла дан ня і
вив чен ня історії російської соціології, а Д.Ро гозін вис ту пив із до повіддю, при свя че -
ною ме то до логічній спад щині російсько го соціоло га М.Тіма ше ва.

Підби ва ю чи підсум ки ме то до логічно го семінару пам ’яті Г.Ба тигіна, слід відзна -
чи ти зрос тан ня інте ре су до ме то до логічних про блем соціологічних досліджень. Це
дає підста ви сподіва ти ся, що в май бут ньо му такі на укові семінари про во ди ти муть ся 
реґуляр но і за лу ча ти муть де далі більше учас ників із Росії й Украї ни.

КСЕНІЯ УРСУЛЕНКО,
соціолог відділу теорії історії і ме то до логії соціології

 Інсти ту ту соціології НАНУ
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