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НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Про взаємов плив суспільства і при ро ди

“Інфор маційне суспільство і при ро да: век то ри взаємов пли ву” — під та кою на -
звою у Кри ворізько му дер жав но му пе да гогічно му універ си теті з ініціати ви ка фед ри 
соціології та еко номіки 9–10 лис то па да 2018 року відбу ла ся IV Міжна род на  на -
уково-практична кон фе ренція. Співор ганіза то ра ми кон фе ренції вис ту пи ли Дніп -
ро пет ро вське відділен ня Соціологічної асоціації Украї ни, ка фед ра при клад них  су -
спільних наук Сілезь кої Політехніки (м. Заб же, Поль ща), ка фед ра соціології та
соціаль ної ро бо ти Кла сич но го при ват но го універ си те ту (м. За поріжжя).

Те ма тич на спря мо ваність кон фе ренції пе ре дба ча ла ро бо ту за та ки ми  напря -
мами:

— філо софські та соціальні про бле ми взаємодії лю ди ни із соціумом і при ро -
дою;

— інфор маційні та мас-медійні тех но логії взаємодії “Суспільство — Лю ди на —
При ро да”;

— еко логічна ети ка, куль ту ра та сис те ма ціннос тей у взаємодії “Суспільство —
Інфор мація — При ро да”.

Те ма ти ка кон фе ренції вже шість років поспіль вик ли кає ве ли ку зацікав леність
не тільки укр аїнських, а й по льських соціологів, оскільки за су час них умов інфор -
маційні та при родні ре сур си є чи не на й важ ливішими умо ва ми для под аль шо го роз -
вит ку лю дства.

Упер ше до Кри во го Рогу завітали відомі українські соціоло ги Євген Го ло ва -
ха — член-ко рес пон дент Національ ної ака демії наук Украї ни, док тор філо со фських
наук, за ступ ник ди рек то ра Інсти ту ту соціології НАН Украї ни і Сергій Макеєв —
док тор соціологічних наук, завіду вач відділу соціаль них струк тур Інсти ту ту соціо -
логії НАН Украї ни.

Роз по чи на ю чи пле нар не засідан ня, завіду вач ка ка фед ри соціології та еко но -
міки КДПУ, до цент, кан ди дат соціологічних наук Ірина Гра бо вець підкрес ли ла ак -
ту альність пи тань взаємодії соціуму і на вко лиш ньо го се ре до ви ща, озна йо ми ла при -
сутніх із те ма ти кою кон фе ренції, пред ста ви ла її гос тей та учас ників і под я ку ва ла
надійним пар тне рам цієї вже тра диційної соціологічної події.

Рек тор Кри ворізько го дер жав но го пе да гогічно го універ си те ту, про фе сор, док -
тор філо со фських наук Ярос лав Шрам ко у віталь но му слові зро бив на го лос на не -
пе ресічно му на уко во му зна ченні кон фе ренції, на га дав про прак тич ну важ ливість
про блем них пи тань, по в’я за них з роз вит ком інфор маційно го суспільства і збе ре -
жен ням при род них ре сурсів, по ба жав при сутнім про дук тив ної ро бо ти.

 Є.Го ло ва ха у своїй пле нарній до повіді “Ціннісні за са ди соціаль но-істо рич них
змін у взаємодії “соціум — лю ди на — при ро да”” ак цен ту вав ува гу на роз критті фун -
да мен таль ної ролі ціннос тей у роз вит ку лю дської цивілізації. Заз на чив ши, що го -
лов ним при нци пом сис те ми ціннос тей є ба ланс, він звер нув ува гу на те, що при та -
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ман на лю дині схильність до доміна нтно го мис лен ня, яка по ру шує цю зба лан со -
ваність, може бути ско риґова на гар монізацією ціннісно го сприй нят тя світу. До -
повідач арґумен ту вав дум ку про не обхідність інтеґрації євро пе йських ціннос тей до
укр аїнсько го соціуму, що пе ре дба чає певні транс фор мації в суспільній свідо мості,
та, зок ре ма, на го ло сив на не обхідності фор му ван ня в нашій країні світо ба чен ня,
при та ман но го інфор маційно му суспільству.

С.Макеєв у своїй до повіді “Соціологічні про екції взаємоз в’яз ку суспільства і
при ро ди” висвітлив соціологічні про екції взаємоз в’яз ку суспільства і при ро ди, роз -
повів про су час ний фе но мен “роз’єдна ності часів” — нові влас ти вості взаємодії ми -
ну ло го та май бут ньо го з те перішньою ре альністю. “Ми всту пи ли в дуже не пе ред ба -
чу ва ну епо ху, — підкрес лив вче ний. — З’яв ля ють ся як теорії про за вер шен ня біо -
логічної ево люції на шо го виду, так і ідеї про те, що нині лю дство всту пає у кон фрон -
тацію не тільки з на вко лишнім се ре до ви щем, а й із влас ною при ро дою”.

Вже вкот ре ба жа ни ми гос тя ми на кон фе ренції були відомі українські до слід -
ниці Ла ри са Хиж няк — док тор соціологічних наук, про фе сор ка фед ри при клад ної
соціології та соціаль них ко мунікацій Харківсько го національ но го універ си те ту іме -
ні В.Н.Ка разіна, і Яна Зось ка — док тор соціологічних наук, про фе сор ка фед ри
соціології та соціаль ної ро бо ти Кла сич но го при ват но го універ си те ту.

Зок ре ма, Л.Хиж няк у своєму вис тупі “Кон тек сти од нора зо вої куль ту ри в ін -
фор маційно му суспільстві” зо се ре ди ла ува гу на еко логічних і суспільних ри зи ках,
які несе ви ко рис тан ня од нора зо вої про дукції, оскільки куль ту ра “ви ко рис тан ня й
утилізації” сьо годні по ши рюється на став лен ня лю дей до при ро ди і на міжо со -
бистісні сто сун ки. Тому, на її дум ку, не обхідні не лише еко номічні ва желі роз в’я зан -
ня цієї про бле ми, а й ґрун тов ний на уко вий суп ровід гар монізації соціаль но го й еко -
логічно го.

Я.Зось ка у до повіді “Спо живчі інтенції різних віко вих груп на се лен ня м. За -
поріжжя щодо кон тен ту інтер не ту” звер ну ла ува гу на те, що останніми ро ка ми
стрімко зрос тає ак тивність ау ди торії інтер не ту, оскільки останній нині є і дже ре лом
інфор мації, і май дан чи ком для са мо реп ре зен тації, і сфе рою за до во лен ня не зре алізо -
ва них соціаль них по треб лю дей у спілку ванні, пе ре дусім підлітків та мо лоді.

Польські соціоло ги з ка фед ри при клад них суспільних наук Сілезь кої Політех -
ніки (м. Заб же, Поль ща) ак цен ту ва ли ува гу на роз вит ку організацій в кон тексті їх
організаційної куль ту ри, цілей і за вдань (док тор Анна Кох ма ньска); на ефек тив них
змінах в організаціях, що відбу ва ють ся під впли вом соціаль них чин ників (док то -
ри-інже не ри Юзеф Обер та Януш Кар вот); на спе цифіці соціаль но-де мог рафічних
та міґраційних про цесів у про мис ло вих регіонах Украї ни та Польщі (на при кладі
Кри воріжжя, Дон ба су і Ве рхньої Сілезії) (про фе сор Александра Кузь ор у спіав -
торстві з про фе со ром Аллою Ло ба но вою); на соціаль них та куль тур них де терміна -
нтах по стмо дернізму (про фе сор Ян Руг з Інсти ту ту соціології Же шу всько го універ -
си те ту).

У секційних засідан нях учас ни ки кон фе ренції — соціоло ги з Києва, Хар ко ва,
Оде си, За поріжжя, Пол та ви, Ми ко лаєва та ін. — із зацікав лен ням об го во ри ли су -
часні про бле ми, що ви яв ля ють ся в Україні че рез ко нструк тивні та дес трук тивні
впли ви інфор мації на лю ди ну, а лю ди ни — на при ро ду.

Жваві дис кусії вик ли ка ли вис ту пи до цен та ка фед ри соціології Чор но мо рсько -
го національ но го універ си те ту ім. Пет ра Мо ги ли, кан ди да та соціологічних наук
Люд ми ли Ка лаш ни ко вої “Мож ли вості соціологічно го пізнан ня струк тур но-рівне -
вої організації без пе ки життєдіяль ності осо бис тості”; до цен та ка фед ри філо софії і
соціаль них наук Кри ворізько го національ но го універ си те ту, кан ди да та філо со ф -
ських наук Андрія Коміса рен ка “Інтер нет як відоб ра жен ня ко лек тив но го  не вi -
гласт ва та аб сур ду”; до цен та ка фед ри соціаль но-гу манітар них дис циплін Дніпро -
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пет ро всько го універ си те ту внутрішніх справ, кан ди да та соціологічних наук Юрія
Візниці “Ви ко рис тан ня да них досліджень рівня віктимізації у фор му ванні ефек тив -
ної сис те ми про тидії зло чин ності”; стар шо го вик ла да ча ка фед ри соціології та еко -
номіки Кри ворізько го дер жав но го пе да гогічно го універ си те ту Оле ни Ко ма ро вої та
стар шо го вик ла да ча Люд ми ли Брат чен ко “Спе цифічні озна ки бідності в укр аїн -
сько му суспільстві”. Окре мо вар то відзна чи ти та кож вис ту пи мо ло дих соціологів
Окса ни Лаже “Еко логічні ри зи ки як чин ник фор му ван ня реп ро дук тив них прак тик
мо ло дих сімей про мис ло во го реґіону”; Андрія Кар ка ча “Е-медіас по жи ван ня у за до -
во ленні куль тур но-дозвіллєвих по треб літніх лю дей”; Ва лерія Ка рит ки “Еко ло -
гічна відповідальність як чин ник фор му ван ня еко логічної куль ту ри мо лоді”; Сергія
Пет рухіна “Національ на дер жа вот вор ча ідея у соціологічних пра цях Ми ки ти Ша -
по ва ла”.

Зацікав ле ну участь у Кон фе ренції взя ли сту ден ти щой но відкри тої у Кри во -
різько му дер жав но му пе да гогічно му універ си теті но вої спеціаль ності “Соціологія
ма со вих ко мунікацій, жур налісти ки і рек ла ми”. Гості з Києва пе ре да ли їм у под а ру -
нок свої книж ки та примірни ки фа хо во го жур на лу “Соціологія: теорія, ме то ди, мар -
ке тинг”.

Після за вер шен ня кон фе ренції учас ни ки ви ру ши ли на ек скурсію про мис ло ви -
ми та при род ни ми лан дшаф та ми Кри воріжжя, зок ре ма озна йо ми ли ся із кок со -
хімічним ви роб ниц твом на ПАТ “АрселорМіттал Кри вий Ріг” і чер во ни ми озе ра ми,
що утво ри ли ся внаслідок ви до бут ку залізних руд на Кри воріжжі.

Організаційний комітет кон фе ренції вис лов лює щиру под я ку відо мим укр а -
їнським вче ним-соціоло гам і мо ло дим на уков цям Украї ни за ак тив ну участь в кон -
фе ренції, зок ре ма в об го во ренні гос трих ак ту аль них суспільних про блем інфор -
маційної доби, в яку всту пи ло лю дство, і сподівається на зустрічі та співпра цю в
май бут ньо му.

АЛЛА ЛОБАНОВА,
док тор соціологічних наук, про фе сор ка фед ри соціології та еко номіки

 Кри ворізько го дер жав но го пе да гогічно го універ си те ту

Ма теріал одер жа но 04.02.2019
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