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НАУКОВЕ ЖИТТЯ

“Ольвійський фо рум–2018:
 стра тегії краї ни При чор но мо рсько го реґіону

 в ге о політич но му про сторі”

7–10 чер вня 2018 року в Чор но мо рсько му національ но му універ си теті імені
Пет ра Мо ги ли в меж ах ХІІ міжна род ної на уко во-прак тич ної кон фе ренції “Оль -
війський фо рум–2018: стра тегії країн При чор но мо рсько го реґіону в ге о політич -
но му про сторі” співробітни ки ка фед ри соціології за ак тив ної підтрим ки Півден -
но ук р аїнсько го відділен ня Соціологічної асоціації Украї ни ініціюва ли про ве ден ня
соціологічної кон фе ренції “Укр аїнський Південь: су часні соціокуль турні вик ли ки
реґіону та тен денції змін”.

Цей на уко вий захід став логічним за вер шен ням пер шо го те о ре ти ко-ме то -
до логічно го ета пу фун да мен таль но го на уко во го досліджен ня “Ефек тив не
функ ціону ван ня та роз ви ток реґіональ но го соціокуль тур но го се ре до ви ща в
умо вах де цен тралізації як за по ру ка національ ної без пе ки Украї ни”, реалізо ва -
но го на за мов лен ня МОН Украї ни. За га лом захід мав на меті за лу чен ня на -
уковців до об го во рен ня ак ту аль них на уко во-прак тич них про блем щодо су час -
них вик ликів та тен денцій змін у соціокуль тур но му роз вит ку реґіональ но го
соціуму, зок ре ма укр аїнсько го Півдня, у склад них умо вах ґло баль ної фіна нсо -
вої та соціаль но-еко номічної кри зи.

Бу ду чи щорічною подією, “Ольвійський фо рум” є свідчен ням кон солідації
на уковців, які праг нуть онов лен ня те о ре тич но го знан ня, зок ре ма соціологічно -
го. Цьо горічний захід зно ву підтвер див свій мас штаб та важ ливість ге ог рафією
учас ників — у його ро боті взя ли участь по над 40 фахівців із 10 міст та 15 за кладів 
ви щої освіти Украї ни.

Відкри ли кон фе ренцію, звер нув шись із віталь ним сло вом до учас ників та
гос тей, Л.Кли мен ко (д-р техн. наук, рек тор ЧНУ ім. П.Мо ги ли), І.Мей жис (д-р
пе да гог. наук, завіду вач ка ка фед ри соціології ЧНУ ім. П.Мо ги ли) та Д.Сай
(канд. пе да гог. на ук, в.о. де ка на фа куль те ту соціології ЧНУ ім. П.Мо ги ли).

Обго во рен ня ак ту аль них про блем соціокуль тур но го роз вит ку су час но го
укр аїнсько го соціуму роз по ча ло ся з до повіді провідно го соціоло га краї ни Є.Го -
ло ва хи (д-ра філос. наук, чл.-кор. НАН Украї ни, за ступ ни ка ди рек то ра Інсти -
ту ту соціології НАН Украї ни) на тему “Соціогу манітар не знан ня, суспільні дис -
кур си і гро ма дська дум ка в Україні: за галь но ук раїнські та реґіональні про бле -
ми”. У до повіді було по ру ше но пи тан ня щодо пер спек тив роз вит ку філо софії,
соціології, історії та політо логії в укр аїнсько му суспільстві. До повідач за вва -
жив, що соціогу манітар не знан ня, ак ту алізу ю чи про бле ми, по в’я зані з не й -
тралізацією су час них соціокуль тур них вик ликів, роз ви вається у двох на пря -
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мах: з од но го боку, досліджує інсти туціональні ха рак те рис ти ки без пе ки жит -
тєдіяль ності су час но го реґіональ но го соціуму, а з іншо го — вив чає ціннісно-
 нор ма тивні став лен ня лю дей як кон крет них носіїв куль ту ри. Крім того, со -
ціокуль тур на рівно ва га в реґіоні, а відтак і спектр вик ликів, за гроз і не без пек
виз на ча ють ся об’єктив ними по каз ни ка ми рівня жит тя, еко номічно го доб ро бу -
ту, ду хов но-кон соліду валь но го по тенціалу те ри торії, зок ре ма мірою роз ви не -
ності та дос туп ності за кладів освіти й куль ту ри. Виз на чен ня соціокуль тур них
за сад без пе ки реґіону крізь при зму онто логічних особ ли вос тей куль ту ри є
більш ніж ак ту аль ним. Саме та кий підхід дає змо гу виз на чи ти сутнісні ха рак те -
рис ти ки соціаль ної ре аль ності, які, не й тралізу ю чи за гро зи, вик ли ки й не без пе -
ки, мак си маль но ефек тив но мінімізу ю чи їхні наслідки, спри я ють без пеці функ -
ціону ван ня та роз вит ку соціокуль тур но го се ре до ви ща реґіону.

На пле нар но му засіданні кон фе ренції об го во рю ва ли ся такі пи тан ня:

І.Мей жис у своїй до повіді “Особ ли вості націот во рен ня на Укр аїнсько му
Півдні в су час них умо вах” вис ло ви ла ав то рську по зицію сто сов но спе цифіки
су час но го соціокуль тур но го жит тя Півден но-Східно го реґіону Украї ни, по в’я -
за ної, по-пер ше, з од но час ним за сну ван ням трьох ве ли ких міст — Оде си, Ми ко -
лаєва і Хер со на на прикінці XVIII століття за ініціати ви імпе рської вла ди Росії,
по-дру ге, із за се лен ням цих те ри торій пред став ни ка ми різних етнічних груп,
більшу час ти ну яких ста но ви ли саме українські се ля ни.

Л.Хиж няк до повіла про “Просвітниць кий по тенціал за кладів ви щої освіти
в сис темі національ ної без пе ки Украї ни”, зо се ре див ши ува гу на не обхідності
ак тивізації про світниць кої функції на вчаль них за кладів із підго тов ки су час них
фахівців, зок ре ма для фор му ван ня усвідом лен ня ціннос тей без печ ної жит -
тєдіяль ності та го тов ності до за хис ту Украї ни;

А.Ло ба но ва, висвітлю ю чи “Соціое ко логічну рівно ва гу як доміна нту ста ло -
го роз вит ку про мис ло вих реґіонів (на при кладі Кри воріжжя та Дон ба су)”, ак ту -
алізу ва ла пи тан ня по ру шен ня соціое ко логічної рівно ва ги у про мис ло вих ре -
ґіонах Украї ни та галь му ван ня зба лан со ва но го постіндустріаль но го роз вит ку,
що зу мов лені низ кою об ста вин, по в’я за них із надмірним тех но ген ним на ван та -
жен ням, по ши рен ням і зрос тан ням міґраційних про цесів, за бруд нен ням до -
вкілля, зрос тан ням за хво рю ва ності, відсутністю на леж ної при ро до о хо рон ної
діяль ності підприємств.

О.Лісієнко у своїй до повіді “Соціокуль турні про бле ми роз вит ку куль тур -
них та кре а тив них індустрій в Одесь ко му реґіоні: ре зуль та ти фо кус-гру по вих
досліджень” пред ста ви ла ав то рський по гляд на мож ли вості роз вит ку кре а тив -
ної еко номіки та куль тур ної індустрії, зок ре ма в Одесь ко му реґіоні з ви ко рис -
тан ням та ких пер спек тив них на прямів, як подієвий ту ризм, self-ме нед жмент,
про ве ден ня фес ти валів, по ши рен ня рес то ран ної куль ту ри, реалізація освітніх
ініціатив тощо.

В.Они щук, роз повіда ю чи про “Кри терії та інди ка то ри інтеґрації ви му ше но
пе реміще них осіб”, за зна чив не обхідність роз роб лен ня но во го підхо ду до до -
сліджен ня ефек тив ності про це су адап тації внутрішньо пе реміще них осіб та
реалізації дер жав ної політики в цьо му на прямі, зва жа ю чи на за й нятість, освіту,
соціаль ну вклю ченість та ак тив не гро ма дя нство як клю чові інди ка то ри, що мо -
жуть підля га ти емпірич но му вимірю ван ню.
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Я.Зось ка, при свя тив ши до повідь “Соціаль ним про гра мам фор му ван ня
аґен тів ми рот во рен ня в Україні (досвід ро бо ти з патріот ич но го ви хо ван ня шко -
лярів у місті За поріжжя)”, зо се ре ди ла ува гу на не обхідності підтри ман ня су -
спільно го по ряд ку в су часній Україні че рез відтво рен ня тра дицій та пам ’яті по -
пе редніх по колінь, інсти туціоналізації тра диційних мо де лей по ведінки у ви хо -
ванців за галь но освітніх на вчаль них за кладів з ак тив ним за лу чен ням вик ла -
дачів та пред став ників сту д ентсько го за га лу.

В.Ко ро бов, до повіда ю чи на тему “Індекс євроінтеґраційно го еко номічно го
по сту пу реґіонів Украї ни: про бле ми оцінки дій органів вла ди”, пре зен ту вав ре -
зуль та ти досліджен ня, про ве де но го співробітни ка ми Хер со нсько го місько го
гро ма дсько го об’єднан ня “Центр досліджень Півден но ук р аїнсько го при кор -
дон ня”. Зок ре ма, він зо се ре див ува гу на аналізі та ких двох груп по каз ників, як:
інди ка то ри гли би ни тор го вель но-еко номічних зв’язків Хер со нсько го реґіону з
ЄС та інди ка то ри рівня інсти туціональ ної підтрим ки.

Цікаві вис ту пи до повідачів, ака демічний діалог учас ників кон фе ренції
ство рив ат мос фе ру відкри тості та сво бо ди спілку ван ня.

Дру гий день ро бо ти кон фе ренції про й шов у фор маті секційних засідань, на
яких об го во рю ва ли ся те о ре ти ко-ме то до логічні ас пек ти та досвід про ве ден ня
при клад них досліджень про цесів соціокуль тур но го роз вит ку су час но го со ціу -
му як на за галь но національ но му, так і на реґіональ но му рівні. Ко ор ди на то ри ро -
бо ти секцій, підби ва ю чи підсум ки, відзна чи ли ви со ку зацікав леність та ак -
тивність учас ників, а та кож змістовність дис кусій. Де таль но те ма ти ку до по -
відей учас ників кон фе ренції висвітле но у збірці тез.

Спілку ван ня на уковців, роз по ча те на пле нар но му та секційних засідан нях,
мало про дов жен ня — третій день кон фе ренції пе ре дба чав про ве ден ня май -
стер-класів за для от ри ман ня ди намічно го знан ня у фор маті workshop на за са дах 
при нци пу інтен сив ної гру по вої взаємодії учас ників на підставі їхньо го не пов -
тор но го досвіду про фесійної діяль ності та індивіду аль них по глядів на до слi -
джу вані про бле ми.

Організа то ри кон фе ренції щиро вдячні всім учас ни кам за твор че, змістов не
та за хоп ли ве на уко ве спілку ван ня і очіку ють но вих зустрічей на “Ольвійсько му
фо румі–2019”.

ІРИНА МЕЙЖИС,
 док тор пе да гогічних наук, про фе сор,

 завіду вач ка фед ри соціології ЧНУ ім. П.Мо ги ли, Ми ко лаїв

ЛЮДМИЛА КАЛАШНІКОВА,
 кан ди дат соціологічних наук,

 до цент ка фед ри соціології ЧНУ ім. П.Мо ги ли, Ми ко лаїв

Ма теріал от ри ма но 01.09.2018
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