Соціально&психологічний вимір
демократизації
„Соціально#психологічний вимір демократичних перетворень в
Україні” – науково#практична конференція на таку тему відбулась 18
листопада в Києві. Її організували й провели Український центр
політичного менеджменту та Інститут психології ім. Г. Костюка Академії
педагогічних наук України з нагоди 10#річчя лабораторії соціальної
психології, що діє у складі Інституту.
Конференцію відкрив президент Українського центру політичного
менеджменту кандидат психологічних наук Юрій Шайгородський. З
коротким вітальним словом до вчених звернувся заступник директора
Інституту психології ім. Г. Костюка кандидат педагогічних наук Сергій
Болтівець. З доповіддю про діяльність лабораторії#ювіляра виступив її
керівник доктор філософських наук Віталій Циба.
Вчені працювали у трьох секціях: „Сучасна соціально#психологічна
парадигма”, „Особливості соціалізації в сучасних умовах” та
„Особистісний вимір демократичного розвитку”. З доповідями і
повідомленнями виступили доктор психологічних наук, член#
кореспондент АПН України Георгій Балл, доктор психологічних наук,
член#кореспондент АПН України Мирослав Боришевський, кандидат
психологічних наук Вадим Васютинський, кандидат філософських наук
Андрій Гірник, доктор психологічних наук Георгій Ложкін, доктор
філософських наук Валентина Москаленко, доктор психологічних наук,
член#кореспондент АПН України Віталій Татенко, доктор психологічних
наук Юрій Швалб та інші.
В дискусії активну участь взяли кандидат соціологічних наук Ольга
Балакірєва, доктор філософських наук Володимир Бех, кандидат
філософських наук Світлана Іванова, кандидат філософських наук Ольга
Лавренко, кандидат психологічних наук Віталій Панок, кандидат
економічних наук Олександр Яременко та інші науковці.
Учасники конференції констатували, що, на жаль, можливості
соціальної психології ще вкрай незадовільно використовуються для
вирішення актуальних поблем трансформації українського суспільства. І
це в період, коли в усіх сферах нашого буття – політичній, соціальній,
економічній, гуманітарній – відбуваються кардинальні зміни, і темпи їх
прискорюються. Не дивно, що за таких обставин значна частина
українських громадян не завжди може адекватно осмислити, психологічно
сприйняти нові реалії та без моральних (і не тільки) втрат „вписатися” в
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них. Внаслідок цього можуть виникати конфліктні ситуації між різними
соціальними, національними та політичними групами, між окремими
особистостями й суспільством. Для своєчасного упердження подібних
ризиків, ефективного залагодження можливих конфліктів політикам,
управлінцям різного рівня, керівникам трудових, навчальних та будь#яких
інших коллективів якраз і потрібні грунтовні знання з соціальної
психології. Проте наукові здобутки вчених залишаються
незатребуваними.
Учасники конференції у підсумковому документі запропонували низку
заходів, які, на їхнє переконання, сприятимуть використанню здобутків
психологічної науки у практиці. Вони, зокрема, закликали Комітет
Верховної Ради України з питань молодіжної політики, фізичної
культури, спорту і туризму відновити роботу над проектом закону про
психологічний захист населення, доопрацювати цей документ і внести його
на розгляд парламенту. До Кабінету Міністрів України надіслано
пропозиції щодо внесення змін і доповнень до окремих положень проекту
Постанови „Про забезпечення участі громадян у процесі формування та
реалізації державної політики центральними та місцевими органами
виконавчої влади”. Вироблено рекомендації щодо активізації науково#
дослідної роботи, особливо її прогностичної складової, підготовки фахівців
з соціальної психології, поширення психологічних знань.
Резолюцію науково#практичної конфернеції буде опубліковано у №1
журналу „Соціальна психологія” за 2004 рік.
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