НАУКОВЕ ЖИТТЯ: ПОДІЇ: ФАКТИ, ВІДГУКИ
НОТАТКИ ЩОРІЧНОЇ МІЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦІЇ ГУМАНІТАРІЇВ
“THE IMAGE OF THE SELF”
З 27 по 29 червня 2018 р. у м. Львові на базі Українського Католицького Університету відбулась Щорічна міжнародна конвенція гуманітаріїв MAG Summer
Convention 2018 під загальним гаслом “Образ Себе/The Image of the Self”. Організатори заходу пропонували обговорити способи, яким держави, суспільство, групи, соціальні рухи, а також особи представляють собою себе та інших через різноманітні засоби, включаючи мову, культуру, літературу, політику.
Науковий форум зібрав близько 400 науковців з 30 країн світу. За три дні було
проведено 120 панелей і 350 презентацій, об’єднаних навколо таких головних тематичних блоків: проблеми розвитку науки, загальні питання історичних досліджень,
історія Центрально-Східної Європи, історія епохи імперій, єврейські історичні студії,
історія радянського періоду, лінгвістика та літературознавство, антропологія, гендерні
студії, здоров’я і тіло, медіа-студії, наратив/дискурс/репрезентація, політика та політичні студії, соціальна пам’ять, соціологія і суспільство, дослідження ідентичності,
студії релігії, урбаністичні студії.
Цьогорічна тема “Образ Себе” була продовженням теми “Образ Іншого”, яка порушувалася впродовж Літнього Конгресу ASEEES-MAG 26–28 липня 2016 р.
Протягом трьох днів науковці мали нагоду представити колегам результати власних досліджень, подискутувати на актуальні теми суспільно-гуманітарних студій, обмінятися міркуваннями про перспективи розвитку науки у Центрально-Східній Європі
у цілому та в Україні зокрема.
Одним з яскравих моментів заходу був круглий стіл “Національні та соціальні
ідентичності в пострадянській Україні: на прикладі Львова та Донецька”, в роботі якого взяли участь Я. Грицак, О. Маланчук, В. Сусак та Н. Черниш. Під час роботи круглого столу було представлено результати 23-річного лонгітюдного дослідження
“Львів–Донецьк: соціологічний аналіз групових ідентичностей та ієрархій суспільних
лояльностей (1994–2015)” і обговорено особливості українського регіоналізму та його
зміни з часом.
Силами колег з ГО “Український інститут соціальних досліджень імені Олександра
Яременка”, ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, Національного
університету Ірландії Гелвей та Міжнародного благодійного фонду “Альянс громадського здоров’я” було організовано та проведено науково-дискусійну панель “Самоідентифікація, сприйняття ризику та здоров’я серед підлітків”, під час якої науковці –
учасники конвенції мали можливість обговорити питання благополуччя молодих
людей, їх поведінкових практик і соціального контексту.
У роботі панелі взяла участь канд. соціол. наук, завідувач відділу моніторингових
досліджень соціально-економічних трансформацій ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, голова правління ГО “Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка” О. Балакірєва, яка презентувала доповідь на тему
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“Factors of risky sexual bеhavioral practices among Ukrainian adolescents”, де зазначила
про загальний низький рівень сексуальної культури, гендерні стереотипи, низьку обізнаність про безпечні сексуальні практики (небажану вагітність, інфекції, що передаються статевим шляхом). Результати дослідження серед підлітків свідчать про обмежені можливості обговорення, консультації, неготовність батьків і вчителів до них,
обмежений час та нечітку сферу відповідальності медичних працівників, нестачу
соціальних працівників тощо.
Цікавою була доповідь колеги з Національного університету Ірландії Гелвей д-ра
А. Кьольто “Assessing romantic attraction in adolescents across Europe: health correlates
and practical considerations”, в якій він презентував особливості ризиків фізичного,
психічного та психосоматичного здоров’я серед LGBT+ молоді. Д. Павлова у своїй
презентації “Understanding early HIV risk among young women and young female sex
workers to inform the design and implementation of HIV prevention programs in Ukraine
and the region” представила результати міжнародного проекту “Оцінка ризику раннього інфікування ВІЛ жінками комерційного сексу та його значення для протидії епідемії ВІЛ”, який в Україні реалізовує ГО “Український інститут соціальних досліджень
імені Олександра Яременка” в партнерстві з Центром глобального здоров’я Університету Манітоби (Канада) з метою аналізу характеристик факторів, які впливають на
ризик ВІЛ-інфікування, під час перехідного періоду від сексуального дебюту до самопроголошеного залучення до комерційного сексу та після початку роботи в комерційному сексі, але до залучення до програми профілактики ВІЛ серед молодих ЖКС.
Д.М. Павлова,
канд. соціол. наук, доцент
завідувач сектором моніторингу та оцінки соціальних проектів
ГО “Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка”
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