НАУКОВЕ ЖИТТЯ: ПОДІЇ, ФАКТИ, ВІДГУКИ

НОТАТКИ Х МІЖНАРОДНИХ СОЦІОЛОГІЧНИХ ЧИТАНЬ ПАМ’ЯТІ
НАТАЛІЇ ПАНІНОЇ: “УКРАЇНСЬКИЙ СОЦІУМ: ЩО ЗНАЄМО,
ЧОГО НЕ ЗНАЄМО І ЧОГО УНИКАЄМО?”
10 грудня 2016 р. в Інституті соціології НАН України відбулись ювілейні Х Міжнародні
соціологічні читання пам’яті Наталії Паніної. Читання відкрив директор Інституту соціології
НАН України, академік НАН України В.М. Ворона.
У рамках першої сесії читань, яку модерував завідувач відділу соціальних структур Інституту
соціології НАН України, професор С.О. Макеєв, виступили: генеральний директор Київського
міжнародного інституту соціології, професор кафедри соціології Національного університету
“Києво-Могилянська академія” В.І. Паніотто, який презентував результати опитування КМІС
щодо ставлення громадян до ЄС, НАТО та Митного союзу, суб’єктивних оцінок матеріального
добробуту населення, стану здоров’я та проблем корупції; професор Щецинського університету С. Грушевська, яка присвятила свою доповідь темі “Ситуація України у польській перспективі: що знаємо і чого не знаємо один про одного”; професор Університету Корвіна П. Тамаш,
який доповів про “Сприйняття соцієтального щастя: чи можливо без держави?”; завідувач
кафедри соціальної і прикладної психології Одеського національного університету імені
І.І. Мечникова, професор В.І. Подшивалкіна та професор НТУ “Харківський політехнічний
інститут” М.В. Бірюкова, які презентували доповідь на тему “Проектування майбутнього як
контекст соціологічної рефлексіі сучасного”; кандидат філософських наук Н.Б. Вяткіна (Інститут філософії НАН України), яка присвятила свою доповідь темі “Деференція і соціосемантичні мережі знань”; кандидат соціологічних наук А.О. Домаранська (Інститут соціології НАН
України), яка доповіла про результати власного дослідження та здійснила огляд основних доповідей конференції Європейської соціологічної асоціації (RN21) щодо якості даних соціологічних досліджень; завідувач відділу методології та методів соціології Інституту соціології НАН
України, професор Є.І. Головаха, який завершив роботу першої секції доповіддю на тему
“Український соціум: що знала і чого уникала Наталія Паніна”.
Під час другої сесії читань відбувся круглий стіл, де учасники конкурсу “Кращий молодий
соціолог року” доповіли про основні ідеї своїх есе. Роботу круглого столу модерували завідувач кафедрою соціології і права Національного технічного університету України “Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, професор П.В. Кутуєв і провідний науковий
співробітник Інституту соціології НАН України доктор соціологічних наук О.Г. Стегній.
Після виступів учасників відбулась дискусія, в якій взяли участь: завідувач кафедри соціальногуманітарних дисциплін Кримського інженерно-педагогічного університету, кандидат соціологічних наук Р.Д. Куртсеїтов, який доповів про стан соціологічних досліджень в анексованому
Криму; декан факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат фізико-математичних наук А.П. Горбачик, який виявив існування феномену
“post-truth”, коли апеляція до емоцій і власного досвіду є більш важливою для формування
громадської думки, ніж об’єктивні факти; завідувач відділу моніторингових досліджень соціальноекономічних трансформацій ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, кандидат соціологічних наук О.М. Балакірєва, яка зазначила про вплив соціальних технологій на суспільство та відповідальність соціолога; соціолог відділу методології і методів соціології
Інституту соціології НАН України, кандидат психологічних наук О.О. Максименко, яка підкреслила проблеми вищої освіти та ринку праці в Україні; завідувач відділу соціології культури й
масової комунікації Інституту соціології НАН України, професор Н.В. Костенко, яка прокоментувала проблему крос-культурної чутливості соціолога; завідувач кафедри соціальних структур
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та соціальних відносин факультету соціології Київського національного університету імені
Тараса Шевченка, професор О.Д. Куценко, яка доповіла про відмінності між громадською думкою та громадськими настроями.
Переможцем десятого ювілейного конкурсу “Кращий молодий соціолог року 2016” став
Сергій Дембіцький (Інститут соціології НАН України), Оксана Дутчак (Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”) отримала другу премію конкурсу. Лауреатом третьої премії стала Наталя Отріщенко (Центр міської
історії Центрально-Східної Європи). Премію імені Ірини Попової, яка присуджується роботі,
що має найбільшу соціально-практичну значущість, отримала Людмила Кожекіна (Київський
національний університет ім. Тараса Шевченка).
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