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НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Соціолог між виз нан ням і по кли кан ням
(Треті соціологічні чи тан ня пам ’яті Н.В.Паніної

10 груд ня 2009 року)

Щорічно у день на род жен ня На талії Вікторівни Паніної в Інсти туті
соціології НАНУ про хо дять соціологічні чи тан ня пам ’яті ви дат но го укр -
аїнсько го соціоло га. По пе редні чи тан ня озна ме ну ва ли ся при сутністю пре -
зи ден та Євро пе йської соціологічної асоціації Клер Во лес, ди рек то ра Інсти -
ту ту соціології Уго рської ака демії наук Пала Та ма ша, про фе со ра Єльсько го
універ си те ту Івана Се лені, завіду ва ча сек то ру Інсти ту ту соціології РАН Во -
ло ди ми ра Ма гу на. Цьо го разу із до повіддю мав вис ту пи ти про фе сор Яґело -
нсько го універ си те ту Петр Штом пка, але він не зміг при їха ти че рез стан
здо ров ’я і пе ре дав своє вітан ня для мо ло дих укр аїнських соціологів у пись -
мо во му виг ляді.

І хоча тра диція осо бис тої при сут ності ко гось із за кор дон них колеґ була
цьо го разу пе ре рва на, збе рег ло ся го лов не — мож ливість жи во го спілку ван -
ня пред став ників різних по колінь укр аїнських соціологів. Цен траль ною те -
мою Третіх чи тань ста ла тема по кли кан ня та виз нан ня для соціологів, а та -
кож тема ролі та місця на уко вої чес ності, гідності та про фесіоналізму в
соціології. Ди рек тор Інсти ту ту соціології НАНУ Ва лерій Во ро на привітав
при сутніх, на го ло сив ши про фесіоналізм, на уко ву чесність і при нци повість
На талії Паніної. Він за кли кав мо ло дих уче них насліду ва ти її при клад і бра -
ти ак тивнішу участь у житті укр аїнської та міжна род ної соціологічної спіль -
нот. Із віталь ним сло вом від Соціологічної асоціації Украї ни вис ту пи ла
віце-пре зи дент САУ Ольга Ку цен ко. Вона відзна чи ла унікальність фор ма -
ту кон фе ренції для укр аїнської соціології. Унікальність і важ ливість соціо -
логічних чи тань, на дум ку Ольги Ку цен ко, по яс ню ють ся мож ливістю зу пи -
ни ти ся і за мис ли ти ся над тим, що і як влас не роб лять соціоло ги. Вона за чи -
та ла ау ди торії звер не но го до мо ло дих соціологів лис та від Пет ра Штом пки.
Відо мий уче ний привітав мо ло дих укр аїнських колеґ із тим, що вони жи -
вуть у суспільстві, яке по сту по во стає де далі вільнішим, бла го по лучнішим і
де мок ра тичнішим, і по ба жав їм под аль ших про фесійних до сяг нень та реа -
лізації сво го по кли кан ня, яке для соціоло га ба га то в чому по в’я за не з ро бо -
тою на бла го інших людей.

Із до повіддю “Соціологія між по кли кан ням і виг нан ням” вис ту пи ла
Люд ми ла Со ку ря нська, завіду вач ка ка фед ри соціології Харківсько го на -
ціональ но го універ си те ту імені В.Н.Ка разіна. У своєму вис тупі вона відзна -
чи ла важ ливість відкрит тя но вих імен у тій науці, якій На талія Паніна при -
свя ти ли своє жит тя, і вис ло ви ла низ ку кри тич них за ува жень на ад ре су

Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг, 2010, 2 183



нинішньої укр аїнської соціології, на го ло сив ши, зок ре ма, якщо по пе редні
при кла ди з історії де мо нстру ють ек зо генні чин ни ки спа ду соціологічної на -
уки, то сьо годні пре ва лю ють внутрішні при чи ни — українські соціоло ги по -
тра пи ли у си ту ацію са мо виг нан ня. На дум ку Люд ми ли Со ку ря нської, в
Україні ви ник ло се ре до ви ще квазісоціологічної еліти. Вона за кли ка ла до
відкри то го об го во рен ня цієї си ту ації і по ба жа ла мо лодій ге не рації укр а їн -
ських соціологів роз в’я за ти ці про бле ми й за вер ши ти інтер венцію соціо логії 
в укр аїнське суспільство.

На талія Чер ниш, завіду вач ка ка фед ри Львівсько го національ но го унi -
вер си те ту імені Івана Фран ка у до повіді “Стан дарт і соціологія: історія
шлю бу” відзна чи ла пе ри ферійність укр аїнської соціологічної на уки і вод -
но час вка за ла на помітні про я ви про фесійно го зрос тан ня мо ло дих уче них.
На її дум ку, кон курс мо ло дих соціологів ви яв ляє май бут ню еліту публічних 
соціологів в Україні. У цьо му зв’яз ку На талія Чер ниш відзна чи ла пев ний
тиск стан дар ту оціню ван ня робіт ориґіна льних уче них, які под а ють не стан -
дартні на укові тек сти. Ра зом із тим пев ний стан дарт вик ла дан ня соціології
не обхідний для мо ло дої на уки, що праг не сис тем ності й цілісності.

Ла у ре ат кон кур су “Кра щий мо ло дий соціолог Украї ни” 2007 року Світ -
л а на Ба бен ко в до повіді “Інте лек ту альні вик ли ки су час но го суспільства:
соціолог між виз нан ням і по кли кан ням” за зна чи ла, що чи тан ня є тим фо ру -
мом, де відно си ни між суспільством, соціологією і соціоло гом є постійним
пред ме том про фесійно го об го во рен ня, і далі ак цен ту ва ла ува гу на пи тан нях
інте лек ту аль них вик ликів для су час но го вче но го, який на ма гається бути
вірним своєму по кли кан ню. Увідповідню ва ти соціологічне знан ня вик ли -
кам, що по ста ли пе ред суспільством, — у цьо му й по ля гає справжнє по кли -
кан ня соціологів.

Зас туп ник ди рек то ра Інсти тут соціології НАНУ Євген Го ло ва ха вис ту -
пив із до повіддю, при свя че ною про фесійно му і життєвому шля ху На талії
Паніної. Він озна йо мив слу хачів із життєвою по зицією На талії Вікторівни,
її про фесійни ми та мо раль ни ми при нци па ми, і звер нув ува гу на вне сок
Паніної в ро зуміння соціології суспільством, хоча вона й уни ка ла де мо нст -
ра тив ної публічності у своїй ро боті. Він за кли кав мо ло дих уче них змінити
тра диційне ра дя нське ро зуміння на уко вої сумлінності як по блаж ли во го
мов чан ня на су час не ро зуміння сумлінності як кри тич но го став лен ня до на -
пра цю вань колеґ, не зва жа ю чи на ав то ри те ти й осо бисті відносини.

У за ключній час тині пер шої сесії го лов ний на уко вий співробітник Ін -
сти ту ту соціології НАНУ Олек сандр Стегній пре зен ту вав книж ку “Соціо -
логія і суспільство сьо годні”, що містить ма теріали Чи тань і відгу ки ЗМІ
про цю подію в житті укр аїнської соціологічної спільно ти.

У пе ребігу дру гої сесії сло во було над а не пе ре мож цям I туру кон кур су
“Кра щий мо ло дий соціолог року–2009”. Пер шим вис ту пив Андрій Мель ни -
ков, асис тент ка фед ри соціології Східно ук р аїнсько го національ но го універ -
си те ту імені В.Даля (Лу ганськ). Він ска зав про не дос татність та кої якості у
мо ло дих соціологів, як уміння бути ре пор те ром — вик ла да ти свої вра жен ня
про соціологічні за хо ди, діли ти ся вра жен ня ми, а не тільки ре цензіями.
Андрій Мель ни ков поділив ся влас ни ми вра жен ня ми про конґрес Аме ри -
кан ської соціологічної асоціації, що відбув ся у серпні 2009 року в Сан-
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 Фран цис ко. Те тя на Нікітіна, аспіран тка Київсько го національ но го універ -
си те ту імені Та ра са Шев чен ка, на го ло си ла важ ливість пер со наль ної чес -
ності й відповідаль ності в усьо му, що сто сується по кли кан ня соціоло га і
його праг нен ня здо бу ти про фесійне і суспільне виз нан ня. Олек сандр Го -
ліков, аспірант Харківсько го національ но го універ си те ту імені В.Н.Ка ра -
зіна, вис ло вив дум ку про те, що по кли кан ня та виз нан ня в су час но му світі є
аль тер на ти ва ми, між яки ми до во дить ся ро би ти вибір, тож кон че важ ли во
ро би ти цей вибір свідомо і не сти за ньо го відповідальність. Рус лан Сав чи -
нський, до цент Національ но го універ си те ту “Львівська політехніка”, вис -
ту пив із ко мен та рем сто сов но про бле ми реп ре зен то ва ності соціологів у
публічно му дис курсі на реґіональ но му рівні. Ксенія Урсу лен ко, асис тент
ка фед ри емпірич них соціологічних досліджень Універ си те ту Кон стан ца,
поділи ла ся досвідом на вчан ня в німець ко му універ си теті й за зна чи ла, що
не пра виль но ду ма ти, ніби Украї на не ціка вить євро пе йських соціологів,
оскільки чи ма ло за кор дон них колеґ ви я ви ли інте рес до суспільних про цесів 
в Україні. Вікторія Се ре да, до цент Львівсько го національ но го універ си те ту 
імені Івана Фран ка, звер ну ла ува гу на важ ливість об го во рен ня соціоло га ми
про фесійних кри теріїв своєї діяль ності. Не менш важ ли вою про бле мою є
здатність ви роб ля ти кри терії при й нят тя і виз нан ня інно ваційно го знан ня в
соціології. Олексій Мусієздов, вик ла дач Харківсько го національ но го унi -
вер си те ту імені В.Н.Ка разіна, по вер нув ся до теми публічної соціології,
звер нув ши ува гу на та кий ас пект публічності, як спро ба впли ва ти на су -
спільні про це си. Олек сандр Шуль га, аспірант Інсти ту ту соціології НАНУ,
звер нув ува гу на не обхідність вве ден ня мо дуль них робіт для сту дентів, а та -
кож на го ло сив брак куль ту ри міжна род но го спілку ван ня се ред лю дей, які
на ма га ють ся сьо годні ста ти соціоло га ми. Мак сим Па ра щевін, на уко вий
співробітник Інсти ту ту соціології НАНУ, ска зав про відсутність кри теріїв
виз на чен ня по кли кан ня як фе но ме на і звер нув ува гу на при родність си ту -
ації, коли лю ди на може ста ти справжнім фахівцем у будь-яко му різно виді
діяль ності не за леж но від покликання.

За вер шив сесію завіду вач відділу соціаль них струк тур Інсти ту ту соціо -
логії НАНУ Сергій Макеєв із до повіддю “Чи лег ко бути мо ло дим соціоло -
гом сьо годні”. На його дум ку, бути мо ло дим соціоло гом якщо й лег ко, то
лише за вдя ки самій мо ло дості, що дик тує де я ку сво бо ду дій, впев неність у
влас них си лах. До повідь Сергія Макеєва була при свя че на ре тель но му ана -
лізу робіт кож но го із кон кур сантів.

На за вер шен ня Чи тань відбу ло ся вру чен ня на го род пе ре мож цям кон -
кур су “Кра щий мо ло дий соціолог року–2009”. Ме далі вру ча ли за снов ни ки
Соціологічно го цен тру імені Н.В.Паніної Ми ко ла Чу ри лов, Во ло ди мир
Паніотто, Євген Го ло ва ха та го ло ва комісії кон кур су Юрій Яко вен ко. Пре -
мію імені Ірини По по вої за кра щу ро бо ту, що має прак тич не зна чен ня, от ри -
мав Олексій Мусієздов. Те тя на Нікітіна, Андрій Мель ни ков та Олек сандр
Шуль га були на го род жені срібни ми ме да ля ми кон кур су. Пер шу премію і
зо ло ту ме даль було вру че но Вікторії Се реді.

ТИМОФІЙ БРІК,
соціолог Інсти ту ту соціології НАН Украї ни
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