
Зимова Школа молодого соціолога — 2011:
погляд організатора та учасника

(Від)тво рен ня на уко вої еліти є склад ним про це сом, що пе ре дба чає не тільки
про ход жен ня пи са них про це дур та не прос тих на уко вих і соціаль них ри ту алів. Це,
по слу го ву ю чись ка те горіаль ним апа ра том Бурдьє, — про цес ко нстру ю ван ня відпо -
відно го соціаль но го, куль тур но го, сим волічно го та навіть політич но го капіталів.
Навіть за доби циф ро вих тех но логій та “інфор маційно-ко муніка тив но го про сто ру”
важ ли вим ка на лом та ко го (від)тво рен ня за ли шається міжге не раційний та міжгру -
по вий, не опо се ред ко ва ний технічни ми за со ба ми ко мунікації осо бис тий кон такт,
по всяк ден не спілку ван ня, пря ме пе ре дан ня досвіду. Отже, в су час но му суспільстві,
де, як за зна чає М.Мід, досвід пе ре дається не лише від стар ших до мо лод ших, а й у
зво рот но му на прямі, цей про цес на бу ває ще більшої ак ту аль ності. Ви хо дя чи з цьо го, 
Соціологічна асоціація Украї ни (САУ) 2009 року по ру ши ла пи тан ня про віднов -
лен ня Шкіл мо ло дих соціологів на но во му інсти туціональ но му рівні роз вит ку укр а -
їнської соціології. Ці Шко ли, за за ду мом на тхнен ників — пре зи ден та САУ В.Ба -
кірова та віце-пре зи ден та САУ Л.Со ку ря нської, ма ють ста ти не про сто поліго ном
для опра цю ван ня про фесійних тех но логій та про це дур, а ко муніка тив ним про сто -
ром для на ла год жен ня як міжге не раційних, так і внутрішньо ге не раційних кон -
тактів, тоб то по бу до ви струк тур ко мунікації між мо ло ди ми на уков ця ми різних
реґіонів України.

Відповідно до рішен ня Правління САУ від 4 лис то па да 2010 року, з 31 січня до 5
лю то го 2011 року у Дро го бичі три ва ла Шко ла мо ло до го соціоло га “Су час на Украї на 
в соціологічно му вимірі”, організа то ра ми якої були Соціологічна асоціація Украї ни, 
Харківський національ ний універ си тет ім. В.Н.Ка разіна та Дро го биць кий дер жав -
ний пе да гогічний універ си тет ім. Івана Фран ка. Еста фе ту Дро го би чу у про ве денні
цьо го за хо ду пе ре дав Во ли нський національ ний універ си тет ім. Лесі Украї нки, на
базі яко го з 5 по 11 ве рес ня 2010 року з ве ли кою цікавістю для всіх її учас ників  про -
йшла пер ша зі Шкіл після їх відрод жен ня (її організа то ра ми та кож були Со ціо -
логічна асоціація Украї ни та Харківський національ ний універ си тет ім. В.Н.Ка -
разіна).

На уро чис то му відкритті Шко ли у стінах Фран ко во го універ си те ту її учас ників
привітали рек тор цьо го на вчаль но го за кла ду Ва лерій Скот ний, міський го ло ва Дро -
го би ча Олексій Радзієвський, пре зи дент Соціологічної асоціації Украї ни, рек тор
Харківсько го національ но го універ си те ту ім. В.Н.Ка разіна Віль Бакіров, рек тор
Во ли нсько го національ но го універ си те ту ім. Лесі Украї нки Ярос лав Ко цан, ди рек -
тор Інсти ту ту соціології, пси хо логії та управління Національ но го пе да гогічно го
універ си те ту ім. М.Дра го ма но ва Во ло ди мир Євтух, за ступ ник ди рек то ра з на уко вої 
ро бо ти Інсти ту ту соціології НАН Украї ни Євген Го ло ва ха, віце-пре зи дент САУ,
завіду вач ка фед ри соціології Харківсько го національ но го універ си те ту ім. В.Н.Ка -
разіна Люд ми ла Со ку ря нська, го ло ва Львівсько го реґіональ но го відділен ня САУ,
про фе сор ка фед ри історії та теорії соціології Львівсько го національ но го універ си -
те ту ім. Івана Фран ка На талія Ко валіско та інші провідні соціоло ги Украї ни.

Про на уко вий до ро бок дро го биць ких соціологів при сутні на уро чис то му від -
критті дізна ли ся з вис ту пу го ло ви Дро го биць кої філії Львівсько го реґіональ но го
відділен ня САУ Світла ни Щуд ло, яка, зок ре ма, на го ло си ла, що при ка федрі  право -
знавства, соціології та політо логії Дро го биць ко го пе да гогічно го універ си те ту функ -
ціонує соціологічна ла бо ра торія, ро бо та якої спря мо ва на на соціологічний суп ровід
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освітньої діяль ності універ си те ту, а та кож до волі ши ро ке коло досліджень про блем
реґіону. Тра диційним для ка фед ри ста ло про ве ден ня щорічної міжна род ної на уко -
во-прак тич ної кон фе ренції “Мо лодіжна політика: про бле ми та пер спек ти ви”, яка
за жи ла ав то ри тет у соціологічно му співто ва ристві.

Після уро чис то го відкрит тя Шко ли провідні соціоло ги Украї ни, зок ре ма В.Ба -
кіров, Є.Го ло ва ха, В.Євтух, про ве ли прес-кон фе ренцію для регіональ них мас-
 медіа, на якій об го во рю ва лись пи тан ня щодо місця та ролі соціологічної на уки в су -
час но му укр аїнсько му суспільстві. Учас ни ки прес-кон фе ренції не оми ну ли ува гою і 
роль та зна чен ня Шко ли мо ло до го соціоло га. В.Бакіров на го ло сив, що Шко ла мо -
ло до го соціоло га ство рює май дан чик для май бутніх на уко во-дослідних про ектів у
ца рині соціології, спри я ю чи обміну знань між відо ми ми соціоло га ми та досвідче ни -
ми дослідни ка ми, з од но го боку, і но вою ге не рацією на уковців — з іншо го. “Такі шко -
ли є не обхідни ми, — арґумен ту вав він, — оскільки жод на на ука, окрім соціології, не
здат на сьо годні охо пи ти своїм аналізом склад не роз маїт тя на шо го сьо го ден ня, дати
певні підказ ки та за сте ре жен ня щодо май бут ньо го”. “Шко ла мо ло до го соціоло га, —
про дов жив цю тему В.Євтух, — дає мож ливість не лише об’єдну ва ти на укові сили у
рам ках на шої дер жа ви, а й пе ре да ва ти свій досвід, на ко пи чені знан ня та ре зуль та ти
влас них досліджень мо ло дим на уков цям-соціологам”.

Слу ха ча ми Шко ли ста ли мо лоді соціоло ги — пе ре можці кон кур сно го відбо ру.
Учас ни ки при бу ли до Дро го би ча з Хар ко ва, Києва, Лу га нська, За поріжжя, Дніпро -
пет ро вська, Луць ка, Хер со на, Льво ва, Ужго ро да, Дро го би ча. Се ред них були й
аспіран ти пер шо го року на вчан ня, і мо лоді вик ла дачі, і дослідни ки, які вже ма ють
пев ний досвід про фесійної діяль ності.

Лек то ри Шко ли про ве ли де сять май стер-класів з ак ту аль них пи тань роз вит ку
су час ної соціологічної на уки та освіти, зро бив ши на го лос на ме то до логії та ме то дах
соціологічних досліджень.

На май стер-класі Віля Бакірова “Су час на вища шко ла як об’єкт соціологічно го
досліджен ня” ува гу було зо се ред же но на мож ли вос тях соціології у по кра щенні
функціону ван ня ви щої шко ли, зок ре ма, на не тривіаль них для уста ле них, тра ди -
ційних на прямів досліджен ня у сфері соціології (ви щої) освіти сю же тах, се ред яких
найцікавішими для учас ників Шко ли ви я ви ли ся ви ко рис тан ня тес то вих ме то дик у
соціології, вимірю ван ня кад ро во го по тенціалу абітурієнту ри вишів, досліджен ня
ко рупції у вищій школі тощо. Ха рак тер ною особ ливістю цьо го май стер-кла су було
поєднан ня теорії та прак ти ки, ак цент на кон крет них про бле мах інсти ту ту ви щої
освіти в Україні.

Вже тра диційно ве ли кий інте рес вик ли кав май стер-клас Є.Го ло ва хи “Ко нстру -
ю ван ня інтеґраль них індексів у соціологічно му дослідженні”. Учас ни кам Шко ли
був за про по но ва ний унікаль ний досвід, втіле ний у відо мо му інтеґраль но му індексі
соціаль но го са мо по чут тя. Проб ле ма індексів — одна з найцікавіших ме то до ло -
гічних, ме то дич них та про це дур них про блем у соціологічно му вимірю ванні. В рам -
ках цьо го май стер-кла су учас ни кам було про де мо нстро ва но про бле ми, з яки ми до -
во дить ся зустріча ти ся соціоло гові, коли той на ва жується аґреґува ти по каз ни ки у
виг ляді індексів. У цьо му кон тексті були висвітлені й украй цікаві ме то ди ки ве -
рифікації індек су.

Де кан фа куль те ту соціології Київсько го національ но го універ си те ту ім. Та ра са
Шев чен ка А.Гор ба чик провів май стер-клас на тему “Вимірю ван ня соціаль них змін -
них: ме то ди та пра ви ла”, впро довж яко го слу хачі Шко ли зацікав ле но сте жи ли за
всіма ета па ми ро бо ти соціоло га з ла тен тни ми та яв ни ми соціаль ни ми змінни ми у
спеціалізо ва них про гра мах. На цьо му май стер-класі було та кож роз гля ну то про бле -
ми аґреґуван ня змінних та ба га то вимірно го аналізу соціологічних да них.

Пізна валь ним та емоційно на пов не ним був май стер-клас Л.Со ку ря нської
“Особ ли вості за сто су ван ня біографічно го ме то ду в соціологічно му дослідженні”.
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Ба га торічний досвід про ве ден ня біографічних досліджень ма йстра був реп ре зен то -
ва ний яс кра во, цікаво, емоційно. Мо лоді соціоло ги Украї ни озна йо ми лись не тільки 
з ме то ди ка ми та про це ду ра ми опра цю ван ня інфор мації, от ри ма ної за біографічним
ме то дом, а й з кон крет ни ми ре зуль та та ми досліджень, про ве де них з ви ко рис тан ням
цьо го ме то ду, зок ре ма з ре зуль та та ми досліджень ціннісних орієнтацій укр аїнських
сту дентів, здійсне них ка фед рою соціології Харківсько го національ но го універ си те -
ту ім. В.Н.Ка разіна.

Уда лим поєднан ням теорії та ме то до логії досліджень відрізняв ся май стер-клас
завіду вач ки ка фед ри історії та теорії соціології Львівсько го національ но го універ -
си те ту ім. Івана Фран ка Н.Чер ниш “Ме то ди досліджен ня су час них іден тич нос тей”.
Аналіз ре зуль татів май же двад ця тирічно го досвіду досліджень іден тич нос тей у ви -
ко нанні реп ре зен тан тки львівської соціології було под а но із влас ти вим На талії Йо -
сипівні блис ком та ен тузіаз мом. Жваві дис кусії вик ли ка ли ме то ди ки досліджен ня
іден тич нос тей, ап ро бо вані в США. Ціка вим ви я ви лось пи тан ня ви ко рис то ву ва них
у дослідженні шкал, а та кож за леж ності ре зуль татів досліджен ня від за сто со ву ва -
них кон крет них методик.

Завіду вач ка фед ри гу манітар них та соціаль но-політич них наук Дніпро пет ро в -
сько го універ си те ту еко номіки та пра ва ім. Альфреда Но бе ля, ди рек тор Цен тру
соціологічних і політич них досліджень та тех но логій “СОЦІОПОЛІС” В.Пол то -
рак — один з найвідоміших в Україні спеціалістів з мар ке тин гу — провів май -
стер-клас на тему “Спеціальні соціологічні ме то ди в мар ке тин го вих досліджен нях”.
Не о сяж ний спектр ме тодів соціології, що мо жуть бути ко рис ни ми в мар ке тин гу, був 
роз гор ну тий пе ред слу ха ча ми Шко ли, більшість з яких не мали досі навіть при близ -
но го уяв лен ня про ме то ди, ви ко рис то ву вані в мар ке тин гу, а та кож про ефек тивність
їх. Май же всі із за про по но ва них ме тодів були кількісни ми. Слу хачів Шко ли вра зив
як пе релік цих ме тодів, так і спе цифічний по гляд на ме то дич но-про це дур не за без пе -
чен ня адек ват ності їх ви ко рис тан ня. Аудиторія по ба чи ла при клад ще од но го —
прак тич но го, реалістич но го — підхо ду до досліджень.

Зацікав леність у слу хачів Шко ли вик ли ка ли май стер-кла си в полі різних га лу -
зе вих соціологій, зок ре ма, май стер-кла си В.Євту ха “Ме то ди досліджен ня в ет но -
соціології” та завіду ва ча ка фед ри соціології Одесь ко го національ но го універ си те ту
ім. І.І.Мечнікова В.Оніщука “Ме то до логічні за са ди досліджен ня гос трих політич -
них про блем су час ності”. Проб ле ми ет но соціології та політич ної соціології, що іноді 
ви да ють ся до волі да ле ки ми від ме то до логічних, ме то дич них та про це дур них дис -
кусій, по ста ли як один із центрів останніх. Іноді, щоп рав да, зміст ро бо ти май -
стер-класів ста вав аж за над то ви со ко те о ре тич ним, якщо взя ти до ува ги орієнто -
ваність Шко ли на пи тан ня ме то ди ки соціологічних досліджень, однак це не за ва ди -
ло за нят тям бути і ціка ви ми, і ко рис ни ми для учас ників.

Де кан відділен ня соціології Одесь ко го національ но го універ си те ту ім. І.І.Меч -
ни ко ва С.Ро ма нен ко у своєму май стер-класі “Ме то ди ба га то вимірно го гру пу ван ня
да них соціологічно го досліджен ня” висвітли ла цікаву для всіх учас ників Шко ли
про бле му. Її пре зен тація ха рак те ри зу ва ла ся сис темністю підхо ду до ба га то ви мір -
них ме тодів аналізу соціологічних да них, що за без пе чи ло послідовність, чіткість та
логічність вик ла ден ня ма теріалів май стер-кла су. Утім, тут ви я ви ла ся одна з го лов -
них про блем су час ної соціологічної освіти — брак ма те ма тич ної, ста тис тич ної та
про грам ної підго тов ки учас ників, тому дис кусія за ре зуль та та ми цьо го май стер-
 кла су, за лу чив ши не ба га то учас ників, ви я ви ла ся пев ною мірою од нобічною.

На решті, ще один май стер-клас — “SWOT-аналіз ви ко рис тан ня ста тис тич них
ме тодів у соціологічних досліджен нях” — за про по ну ва ла про фе сор ка ка фед ри при -
клад ної соціології Харківсько го національ но го універ си те ту ім. В.Н.Ка разіна
Л.Хиж няк. Поєднан ня ме тодів еко номічної соціології (зок ре ма, ме то ди ки SWOT-
 analysis) та ста тис тич них ме тодів (на прик лад, ме то дич них та про це дур них ас пектів
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про ве ден ня все ук р аїнських пе ре писів) над а ло учас ни кам шко ли ве ли чез ний об сяг
ма теріалу для под аль ших роз думів та са мостійних досліджень.

Учас ни ки Шко ли не лише відвіду ва ли май стер-кла си, а й самі ак тив но пра цю -
ва ли впро довж терміну її ро бо ти. Отри мав ши від організа торів Шко ли за вдан ня
підго ту ва ти на уко ву стат тю з про блем ме то до логії досліджен ня ду хов но го світу су -
час ної мо лоді, вони утво ри ли три творчі гру пи та на прикінці ро бо ти Шко ли пре зен -
ту ва ли свої дослідницькі про ек ти (статті). Пер шим на роз гляд про фесійно го журі
було под а но про ект “Дозвілля та відповідні йому по тре би як ас пект ду хов но го світу
мо лоді”. Ви ко навці — О.Шес та ко вський (Київ), М.Віхров (Лу ганськ), Н.Пень ко -
ва (За поріжжя), О.Кузь мук (Луцьк). Про ект був відзна че ний на го ро дою за ак ту -
альність та соціаль ну зна чимість. Дру га гру па слу хачів Шко ли підго ту ва ла про ект
на тему “Нові інфор маційно-ко муніка тивні тех но логії у на уковій діяль ності  мо -
лодого вче но го”. Ви ко навці цьо го про ек ту — Н.Ко ритнікова (Харків), Б.Гурій
(Львів), Б.Гвоз дець ка (Дро го бич), Н.Ігна то ля (Ужго род) були відзна чені у но -
міна ції “За ориґіна льність та кра щу ідею”. “За кра щу кон цеп ту алізацію” журі від -
зна чи ло твор чу ро бо ту учас ників треть ої гру пи “Життєвий успіх як еле мент ду хов -
но го світу укр аїнсько го сту де нства” — О.Голікова (Харків), О.Фу до ро ву (Хер сон),
О.Білько (Дніпро пет ровськ), Т.Васільєву (Львів). Усі слу хачі от ри ма ли за свої
про ек ти грошові премії та заохочувальні подарунки. По завершенні роботи Школи
її учасники отримали сертифікати, що засвідчили опанування навчальної програми.

Учас ни ки Шко ли у Дро го бичі не лише плідно пра цю ва ли, а й ак тив но відпо чи -
ва ли. Ціка вою і на си че ною була куль тур на про гра ма, озна йом лен ня з Фран ко вим
краєм, ек скурсія до му зею-са ди би Івана Фран ка у с. Нагуєвичі та до му зею Бру но
Шуль ца. Не за бутні вра жен ня за ли ши ли ся в учас ників від відвідин всесвітньо відо -
мої Міжна род ної клініки реабілітації у Трус кавці. Прек рас но го на строю до да ли
учас ни кам вірту озні вис ту пи му зич них колективів Дрогобицького педагогічного
університету.

За вер шен ня ро бо ти Шко ли для всіх — і для мо ло дих на уковців, і для майстрів — 
озна ча ло зба га чен ня знан ня ми, досвідом, вра жен ня ми від пе ре бу ван ня у При кар -
патті та сподіван ня на под альші зустрічі і співпрацю.

СВІТЛАНА ЩУДЛО,
кан ди дат соціологічних наук,

 до цент ка фед ри пра воз на вства, соціології та політо логії
 Дро го биць ко го дер жав но го пе да гогічно го універ си те ту ім. Івана Фран ка

ОЛЕКСАНДР ГОЛІКОВ,
кан ди дат соціологічних наук,

 стар ший вик ла дач ка фед ри соціології
 Харківсько го національ но го універ си те ту ім. В.Н.Ка разіна
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На у ко ве жит тя


