
На у ко ве жит тя
На у ко ве жит тя

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

МАРІЯ СТУКАНОВА,
êî ðåñ ïîí äåíò â³ää³ëó “Ñóñï³ëüñòâî”, ãà çå òà “Äåíü” (03115, Êè¿â, ïðî ñïåêò
Ïå ðå ìî ãè, 121ä)

MARIIA STUKANOVA,
a reporter and feature writer, “The Society” section, “The Day” newspaper (121d,
Peremohy Avenue, Kyiv, 03115)

e-mail: chedit@day.kiev.ua

“Фор му ва ти нове по коління”1

У Києві відбу ли ся ХІІІ Соціологічні чи тан ня, при свя чені пам ’яті ви дат ної
 укра їнської соціоло гині, лав ре ат ки Дер жав ної премії в га лузі на уки і техніки На -
талії Паніної, якій 10 груд ня ви пов ни ло ся би 70 років.

Зор ганізу ва ли захід Інсти тут соціології Національ ної ака демії наук Украї ни та
Соціологічний центр імені На талії Паніної.

Особ ливістю цьо горічної події, що мала тему “Соціологічний по ря док ден ний від
лав ре атів кон кур су “Кра щий мо ло дий соціолог” (2007–2018)”, ста ло те, що на ній
зібра ли ся пе ре можці всіх по пе редніх чи тань, щоб поділи ти ся підсум ка ми року та
спільно об го во ри ти ба чен ня соціології в май бут ньо му.

Про це в ко мен тарі га зеті “День” роз повів про фе сор, за ступ ник ди рек то ра
Інсти ту ту соціології НАН Украї ни Євген Го ло ва ха: “Ми зби раємо пе ре можців за всі 
роки існу ван ня кон кур су, від 2007-го до 2018-го, щоб вони роз повіли про свої
соціологічні до сяг нен ня та поділи ли ся своїм ба чен ням роз вит ку соціології. Такі за -
хо ди потрібні для того, щоби фор му ва ти нове по коління. Ми хо че мо, щоб воно пе -
рей ма ло від нас на й кра ще”.

Про фе сор пе ре ко на ний, що соціолог може ста ти гідним лише тоді, коли він має
доб рих на став ників. “Бо ж для того, щоб фор му ван ня на уки було якісним, потрібні
ви датні по статі. На талія Паніна була саме та кою. А лідери, як відомо, не ви ни ка ють з
нічого — вони з’яв ля ють ся за вдя ки гідним при кла дам”, — ствер джує Євген  Голо ваха.

На йак ту альніші про бле ми

Струк тур но захід скла дав ся із го лов ної па нелі та п’я ти секцій, при свя че них
 най актуальнішим про бле мам су час ної соціології.
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Учас ни ка ми го лов ної па нелі ста ли за снов ни ки Цен тру імені На талії Паніної —
справжні мет ри вітчиз ня ної соціології. По ряд з уже зга да ним Євге ном Го ло ва хою це 
очільник Київсько го міжна род но го інсти ту ту соціології Во ло ди мир Паніотто та ге -
не раль ний ди рек тор “Kantar TNS в Україні” Ми ко ла Чу ри лов. Та кож до дис кусії до -
лу чи ли ся пред став ни ця Ще ци нсько го універ си те ту Сла воміра Гру ше вська, а мо де -
ра то ром вис ту пив рек тор Харківсько го національ но го універ си те ту імені В.Н. Ка -
разіна Віль Бакіров. Ви датні на уковці й соціоло ги-прак ти ки зга да ли шлях, про й де -
ний соціологією не за леж ної Украї ни, та за да ли ро бо чий на стрій учас ни кам секцій.

Пер ша секція мала за галь ний ха рак тер та була при свя че на інно ваціям і су час -
ним тех но логіям, які бере на озброєння соціологія. Клю чо ве пи тан ня, на яке на ма га -
ли ся дати відповідь до повідачі, по ля га ло в тому, чи всти гає соціологія за тем по рит -
мом, за да ним ви со ки ми тех но логіями. Пи тан ня було роз гля ну то з кількох пер спек -
тив. Юлія Ду кач роз повіла про успішний досвід ви дан ня “Texty.org.ua”, відо мо го
свої ми візуалізаціями, зок ре ма соціологічних да них (під час пре зи д ентської та пар -
ла м ентської ви бор чої кам паній усім за пам ’я та ли ся їхні медіани — се редні зна чен ня
від рей тинґів, опри люд не них різни ми соціологічни ми ком паніями). Світла на Хут ка 
(Київська шко ла еко номіки) роз повіла про ро бо ту з big data та ал го рит ма ми.

Вар то до да ти, що ло кація, де відбу вав ся захід, не була ви пад ко вою. Рес то ран
“Urban Space 500”, як відомо, є тим місцем, де гур ту ють ся урбаністи та об го во рю -
ють ся цікаві урбаністичні прак ти ки. Саме тому дру га секція була при свя че на соціо -
логії міста та охоп лю ва ла три ас пек ти об го во рен ня. Дмит ро Заєць з Харківської
шко ли архітек ту ри, На та ля Отріщен ко з Цен тру міської історії Цен траль но-Східної 
Євро пи та Олек сан дра Нень ко з Інсти ту ту диз ай ну та урбаністи ки Універ си те ту
ІТМО (Інсти тут точ ної ме ханіки та опти ки, Санкт-Пе тер бург) вис ту па ли із до -
повідями про соціологію міста в кон тексті “річок, будівель та емоцій”.

“Ми маємо пам ’я та ти, що міста — це на сам пе ред люди, які в них жи вуть. Діти,
до рослі, ста ренькі — всі зі свої ми ре аль ни ми по тре ба ми. Тому нам тре ба ду ма ти про
те, як бу ду ва ти наші міста, щоб вони були не лише кра си ви ми, а й зруч ни ми”, — пе ре -
ко на на На та ля Отріщен ко.

На третій секції під на звою “Соціальні гру пи та про бле ма спра вед ли вості” вис -
ту пи ла соціоло ги ня Окса на Дут чак (НТУУ “Київський політехнічний інсти тут
імені Ігоря Сіко рсько го”) з до повіддю про жіночу про дук тив ну та реп ро дук тив ну
пра цю. А вик ла дач ка Аліна Ка лашнікова (ХНУ імені В.Н. Ка разіна) роз повіла про
соціологічні досліджен ня фрілан су.

Знач ний інте рес вик ли ка ла чет вер та секція — “Укр аїнська соціологія за кор до -
ном”. Світла на Ба бен ко з Київсько го національ но го універ си те ту імені Та ра са Шев -
чен ка роз повіла про те, як ство ри ти міжна род ну маґісте рську про гра му, а Те тя на
Лю би ва (Інсти тут соціології НАН Украї ни) поділи ла ся сек ре том, як пе ре ко на ти
західно го ви дав ця ви да ти вашу книж ку. Після цьо го відбу ла ся пре зен тація підго -
тов ле ної співробітни ка ми ІС НАНУ ко лек тив ної мо ног рафії під на звою “Украї на у
транс фор мації: Від ра дя нської рес публіки до євро пе йсько го суспільства”, що вий -
шла з дру ку англійською мо вою в лис то паді 2019 року.

На го род жен ня провідних ЗМІ

На решті, п’я та секція була при свя че на найбільшій інтризі — на го род жен ню
провідних укр аїнських за собів ма со вої інфор мації за вне сок у по пу ля ри зацію та по -
ши рен ня соціологічно го знан ня.

На пе ре додні ко ман да Соціологічно го цен тру імені Н.В. Паніної про ве ла за кри -
те го ло су ван ня, в ре зуль таті яко го пе ре мог ли шість ЗМІ.

Пер шою на го ро ду от ри ма ла го лов на ре дак тор ка га зе ти “День” Ла ри са Івши на.
“Дя кую всім, хто про го ло су вав, — ска за ла пані Ла ри са, — це зво руш ли во. Мені
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Євген Іва но вич Го ло ва ха приніс ма теріаль ний до каз на ших взаємних по чуттів”, —
Ла ри са Олексіївна про де мо нстру ва ла істо рич ний но мер га зе ти “День” від 2007
року, в яко му на першій шпальті було над ру ко ва но стат тю про перші Панінські чи -
тан ня, що відбу ли ся 12 років тому. І це не ви пад ко во, адже “День” за вжди був дру гом
соціологів та філо софів — ре дакція так само впро довж усіх років існу ван ня ви дан ня
праг не вдив ля ти ся в суспільство та виз на ча ти його “зони ри зи ку” й “точ ки зрос тан -
ня”. Ла ри са Івши на на го ло си ла, що ак ту альність чи тань і досі за ли шається ви со кою, 
бо, як і тоді, суспільство ще доб ре себе не знає. “Активні транс фор мації та зміни в
суспільстві да ють про стір для но вих досліджень. Тому по пе ре ду ще ба га то спільної
ро бо ти”, — за ува жи ла го лов на ре дак тор ка газети.

Окрім га зе ти “День”, на го ро да ми було відзна че но ви дан ня “Укр аїнська прав да”, 
“Дзер ка ло тиж ня”, “LIGA.net”, “Texty.org.ua” та “VoxUkraine”.
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Про тра диції та не тра диційні ме то ди
вик ла дан ня в соціології

“Про дов жуємо вчи ти ся, про дов жу ю чи вчи ти” — під та кою на звою 22 лис то -
па да 2019 року в Харківсько му національ но му універ си теті імені В.Н.Ка разіна
відбу вав ся круг лий стіл, при свя че ний 90-річчю Іде лаї ди Дмитрівни Ко валь о вої та
Во ло ди ми ра Олек сан дро ви ча Ядо ва. Цю на зву за про по ну ва ла Іде лаї да Дмитрівна
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