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НАУКОВЕ ЖИТТЯ

IV Міжна родні соціологічні чи тан ня
пам ’яті Н.В.Паніної

10 груд ня 2010 року відбу ли ся соціологічні чи тан ня пам ’яті На талії Вік -
торівни Паніної “Соціологічна куль ту ра: чис ла та смис ли” і підбит тя підсумків
при свя че но го її імені кон кур су “Кра щий мо ло дий соціолог року”.

Уже тра диційно в цей день соціологічна спільно та зібра ла ся в стінах Інсти -
ту ту соціології НАН Украї ни (у день на род жен ня На талії Вікторівни). Тема чи -
тань сто су ва ла ся однієї з найбільш важ ли вих про блем су час ної соціології —
соціологічної куль ту ри як на й важ ливішої пе ре ду мо ви адек ват но го ро зуміння
мож ли вос тей та об ме жень кількісно го і якісно го підходів у вив ченні соціаль ної
ре аль ності, у ро зумінні й по яс ненні су час них соціаль них фе но менів. Нав ко ло
цієї про бле ми бу ду вав ся на уко вий дис курс мо ло дих і досвідче них соціологів.

Звер та ю чись до при сутніх із вступ ним сло вом, ди рек тор Інсти ту ту со -
ціології НАНУ Ва лерій Во ро на на го ло сив важ ливість теми кон фе ренції і вод -
но час її складність. Соціологічна куль ту ра — це вічна і не ви чер пна про бле ма ти -
ка, особ ли во за умов аномійно го суспільства, в яко му іноді не прос то до сяг ти
зго ди в ро зумінні за галь ної і соціаль ної куль ту ри, а про куль ту ру соціологічну
годі й ка за ти. І тут саме На талія Вікторівна була уособ лен ням етич ної скла до вої
соціологічної куль ту ри, що й зафіксо ва но на ме далі, де ви кар бо ва но її профіль,
ли шень у трьох сло вах: “Честь, гідність, про фесіоналізм”. Для всіх про фесійних
соціологів за ли шається не по руш ним уяв лен ня про соціологію як на уку, що
про ду кує соціаль не знан ня. Не мож на вес ти на укові дис кусії без з’я су ван ня
змісту ка те горій на уки, їхні інтер пре тації і ро зуміння смислів, які ми вкла даємо
в ті чи інші по нят тя і без яких не мож ливі серй озні соціологічні досліджен ня.
Чис ла і смис ли, яки ми опе рує соціолог, ма ють бути зро зумілими і яс ни ми — та -
ки ми є дослідницькі тра диції, за кла дені у пра цях На талії Паніної. І та кої яс ності 
й чіткості у своїй про фесійній діяль ності по ба жав Ва лерій Во ро на мо ло дим
соціоло гам.

Груд неві чи тан ня, що вже ста ли тра диційни ми, — це не про сто обмін на уко -
ви ми по гля да ми, іде я ми, знан ня ми, а й неоціне нний міжге не раційний діалог
соціологів. Про це го во рив пре зи дент Соціологічної асоціації Украї ни Вілен
Бакіров, який по ба жав мо ло дим соціоло гам ціка вих дис кусій та інте лек ту аль -
но го зба га чен ня.

Про дов жу ю чи привіталь ну час ти ну, пре зи дент Укр аїнсько го фі лософ -
ського фон ду Сергій Пролєєв у своєму вис тупі ак цен ту вав ува гу ау ди торії на
між дис ципліна рно му пар тнерстві. І тут на й ближ чи ми пар тне ра ми соціології в
 науковому пізнанні вис ту па ють ма те ма ти ка і філо софія. Саме на пе ре тині цих
двох наук ви ни кає про бле ма співвідно шен ня зна чен ня й сут ності чи сел і
смислів.

Пер шим із до повіддю вис ту пив Пал Та маш, ди рек тор Інсти ту ту соціології
Академії наук Угор щи ни. Тема його до повіді “Після пла но во го і пе рехідно го
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суспільств: но вий по гляд на соціологію як спосіб для соціаль них ек спе ри -
ментів” сто су ва ла ся роз вит ку соціологічно го знан ня за транс фор маційної доби.
У рам ках цьо го періоду він ви ок ре мив такі ета пи: 1985–1995 роки, коли при -
діляли ве ли ку ува гу “сло вам”, по нят тям і смис лам, по за як тре ба було знай ти
такі ка те горії, які б мог ли по яс ни ти зміни, що відбу ва ють ся в суспільстві, тоб то
це був так зва ний ри нок смислів; 1995–2005 роки були епо хою чи сел, коли особ -
ли ву ува гу приділяли да ним. Нас тупні роки ста ли своєрідним син те зом кіль -
кісних і смис ло вих зна чень у зв’яз ку зі зрос тан ням інте ре су до сис тем них інтер -
пре тацій. Уже не дос тат ньо було роз гля да ти суспільства, що транс фор му ють ся,
суто в ра курсі по стра дя нських змін, зна до би ли ся інші ка те горії, здатні по яс ни -
ти спос те ре жу ва ний соціаль ний фе но мен.

 Із трьо ма до повідями зі спільної теми “Як пря му ва ти до об’єднан ня чи сел і
смислів у відоб ра женні соціаль ної ре аль ності (із досвіду по шу ку шляхів)”  ви -
ступили ди рек тор Київсько го міжна род но го інсти ту ту соціології Во ло ди мир
Паніотто, про фе сор Національ но го універ си те ту “Києво-Мо ги ля нська ака де -
мія” Ва лерій Хмель ко і на уко вий співробітник НаУКМА Ро ман Лен чо вський.
У своєму дослідженні ав то ри не а би я ку ува гу приділили про бле мам смис лу й
тій внутрішній скла довій, на якій будується кож не суспільство, — струк турі
ціннос тей. Ішло ся про спро бу суміщен ня чи сел і смислів на основі об’єднан ня
лю дей різних спеціалізацій — одних більш близь ких до чи сел, інших — до
смислів.

Із до повіддю “Соціологічна куль ту ра: від осмис лен ня чи сел до об чис лен ня
смислів” вис ту пив де кан фа куль те ту соціології Київсько го національ но го унi -
вер си те ту імені Та ра са Шев чен ка Андрій Гор ба чик. У своєму вис тупі він ак цен -
ту вав ува гу на знач но му по ши ренні в су часній соціології кількісних мо де лей,
збільшенні об ся гу ста тис тич ної інфор мації, що по тре бує різно го роду підра -
хунків і ство рен ня мо де лей, що їх за сто со ву ють при дослідженні замість са мих
об’єктів. Прис воєння чис лам пев них смислів — це, з од но го боку, вимірю ван ня,
пе рехід від фраґмен та до мо делі, а з іншо го — інтер пре тація, по вер нен ня від
кількісної мо делі по за вер шенні аналізу до змісту, смислів, інтер пре тації да них.
Тут ма те ма ти ка не є са моціллю, вона лише фор мує мову, про по ну ю чи її іншим
на укам у роз в’я занні їхніх за вдань, а те, як це може бути реалізо ва но, за ле жить
від про фесійної куль ту ри дослідни ка.

Ла у ре ат кон кур су “Кра щий мо ло дий соціолог–2008” Сергій Дембіцький у
своїй до повіді “Ме то до логічна куль ту ра соціології: чис ла, чис ла і чис ла” роз гля -
нув основні ме то до логічні стра тегії соціологічних досліджень (кількісну, якіс -
ну і змішану) у їхньо му зв’яз ку із су час ни ми про бле ма ми вимірю вань, по яс нень
та інтер пре тацій у соціології.

У до повіді мо лод шо го на уко во го співробітни ка Інсти ту ту соціології НАНУ 
Те тя ни За го род нюк були роз гля нуті кри терії соціологічної куль ту ри На талії
Паніної — на укові, тех но логічні та про фесійно-етичні. На у ко ва куль ту ра виз на -
чається послідов ним обґрун ту ван ням і ве рифікацією соціологічних кон цептів,
чим і ке ру ва ла ся сама На талія Вікторівна, коли обґрун то ву ва ла й пе ревіряла
нор ма тив но-осо бистісну кон цепцію транс фор мації по стра дя нсько го суспіль -
ства. Тех но логічна куль ту ра ви ма гає дот ри ман ня пра вил організації соціо ло -
гічно го досліджен ня з ура ху ван ням мож ли вос тей і об ме жень за сто су ван ня їх у
кон крет них соціаль них умо вах. Фун да мен том соціологічної куль ту ри є про -
фесійно-етичні кри терії, на підставі яких фор мується куль ту ра соціологічних
вимірю вань й інтер пре тацій.
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На другій сесії Чи тань про бле ми соціологічної куль ту ри об го во ри ли учас -
ни ки кон кур су мо ло дих соціологів. У їхніх вис ту пах і под альшій дис кусії тема
співвідне сен ня чи сел і смислів у фор му ванні су час ної соціологічної куль ту ри
була роз гля ну та в різних ра кур сах, на основі різних підходів до соціологічних
вимірю вань й інтер пре тацій. Ве ду чи ми сесії були завіду вач відділу Інсти ту ту
соціології НАНУ На талія Кос тен ко і завіду вач ка фед ри Київсько го національ -
но го універ си те ту імені Та ра са Шев чен ка Ольга Ку цен ко.

На ос та нок було підби то підсум ки кон кур су “Кра щий мо ло дий со ціо -
лог–2010”. Най ви щи ми на го ро да ми кон кур су є одна зо ло та і дві срібні ме далі
(ве ли ка і мала) з преміями імені Н.В.Паніної. У 2010 році зо ло тою ме дал лю був
на го род же ний Олек сандр Резнік (Інсти тут соціології НАНУ), ве ли ку срібну
ме даль здо бу ла Світла на Хут ка (Національ ний універ си тет “Києво-Мо ги ля н -
ська ака демія”), малу срібну ме даль ви бо ро ла Олек сан дра Нень ко (Київський
національ ний універ си тет імені Та ра са Шев чен ка). Спеціаль ну премію імені
І.М.По по вої за ро бо ту, що має найбільшу соціаль но-прак тич ну зна чимість,
 отримав Олексій Шес та ко вський (Київський національ ний універ си тет імені
Та ра са Шев чен ка).

Окса на Жу лень о ва,
соціолог відділу теорії, історії та ме то до логії соціології ІС НАНУ,

 сек ре тар кон кур сної комісії
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