
10 грудня 2014 р. в Інституті соціології НАН України відбулися 

VIIІ соціологічні читання пам’яті відомого українського соціолога 

Н. Паніної на тему: «Феномен Майдану в українському суспільстві: 

соціологічні інтерпретації».  

Організатори заходу – Соціологічна асоціація України, Інститут 

соціології НАН України, Соціологічний центр ім. Н. В. Паніної.  

Учасників читань привітав президент Соціологічної асоціації України 

академік НАН України В. Бакіров. Зі вступним словом виступив заступник 

директора Інституту соціології НАН України член-кореспондент НАН 

України М. Шульга.  

На пленарному засіданні з доповідями виступили провідні вчені-

соціологи з України, Польщі, Угорщини: П. Тамаш (директор Центру 

соціальної політики, Корвінус Університет, Будапешт) «Перфоманс і 

міфотворчість у східноєвропейському бунті: перше порівняльне наближення 

до київського Майдану», В. Паніотто (професор Національного університету 

«Києво-Могилянська академія») «Євромайдан ззовні та всередині: результати 

соціологічних досліджень», С. Ґрушевська (професор Щецинського 

університету) «Польське суспільство по трансформації:нова ера», С. Бабенко 

(доцент факультету соціології Київського національного університету 

ім. Т. Шевченка) «Феномен Майдану в оцінках та соціальній пам’яті: від 

солідаризації до соціального конструювання протиріч», В. Середа (доцент 

кафедри соціології Львівського національного університету ім. І. Я. Франка) 

«Переосмислюючи український ідентифікаційний простір між локальним і 

транснаціональним», О. Максименко (соціолог відділу методології і методів 

соціології Інституту соціології НАН України) «Висвітлення подій 

Євромайдану у турецьких ЗМІ». 

Виступи учасників читань та їх обговорення показало, що український 

Майдан є складним і своєрідним соціально-політичним і культурним 

феноменом, що має різні прояви і який доцільно досліджувати в більш 

широкому контексті революційних подій, протестних акцій, громадянських 

конфліктів і протистоянь, що відбувалися у світі в новітній час і мають місце 

на сучасному етапі, починаючи від «оксамитових революцій» у країнах 

Центрально-Східної Європи наприкінці 80-х років ХХ ст. і до громадянських 

збурень останніх років на пострадянському просторі, у Північній Африці і на 

Близькому Сході, Південно-Східній Азії, Латинській Америці та інших 

регіонах світу. При цьому важливе значення належить аналізу регіональної 

специфіки революційних подій, дослідженню соціокультурних цінностей, які 

лежать в основі революційних і протестних рухів.  



У рамках програми читань були оголошені переможці конкурсу 

«Кращий молодий соціолог 2014 року». Лауреатами конкурсу стали 

М. Гацков (Баварський академічний центр Центральної, Східної і Південно-

Східної Європи (BAYHOST), Д. Судин (Львівський національний 

університет ім. І. Франка), Р. Гоч (незалежний дослідник). Премію 

імені І. М. Попової отримала І. Нечітайло (Харківський гуманітарний 

університет «Народна українська академія») (VIIІ соціологічні читання 

«Феномен Майдану в українському суспільстві: соціологічні 

інтерпретації» // Національна академія наук України 

(http://www.nas.gov.ua). – 2014. –16.12). 

 


