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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ТОЧНІСТЬ ВИКЛАДЕНИХ У ПУБЛІКАЦІЯХ ФАКТІВ
НЕСУТЬ АВТОРИ
Матеріали VІІІ Міжнародної наукової конференції «Соціальне прогнозування та
проектування майбутнього країни: світогляд миротворення» (23 березня 2018 року,
м. Запоріжжя) / М.А. Лепський (гол. ред.), І.О. Кудінов (наук. ред.), ред. кол. О.А. Безрукова,
Т.І. Бутченко, В.О. Скворець, Є.Г. Цокур. Запоріжжя : КСК-Альянс, 2018. 120 с.
Збірник містить матеріали VІІI Міжнародної наукової конференції «Соціальне
прогнозування та проектування майбутнього країни: світогляд миротворення» (23 березня
2018 року, м. Запоріжжя). Сучасний розвиток світу, що визначений глобальними змінами
світового порядку, напруженням відносин як світових, так і регіональних геополітичних
лідерів формує новий комплекс викликів для майбутнього України. Тому актуальним стає
порядок денний миру та ненасильства, «інвентаризація» успішних форм розбудови миру в
умовах гібридних війн, регіональних конфліктів та цивілізаційних розломів. Сучасна зміна
антропопотоків, міграційного ландшафту актуалізує питання про гуманність та реакцію
світового співтовариства та переосмислення можливості цілісного людства як суб’єкта
сталого людського розвитку, у світогляді миротворення. Вже традиційними для нашої
конференції є осмислення методології соціального прогнозування та проектування, сценарних
технологій визначення «неможливого» у розвитку світу та України, формування суб’єктів
миру, дослідження взаємозв’язку миру та війни, державотворення та політичної модернізації.
У матеріалах ведуться обговорення актуальних проблем соціального прогнозування та
форсайтних досліджень в контексті вдосконалення інструментарію систематизації та
комплексування методів прогнозування та стратегічного соціального управління, а саме у
визначені світогляду майбутнього.
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ДИСКУРС МЕДІЙНОЇ ПУБЛІЧНОЇ ІСТОРІЇ ЯК РЕСУРС МИРОТВОРЕННЯ ТА
КОНСОЛІДАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
В умовах збройного та інформаційного протистояння, яке загрожує втратою суверенітету
держави, – надзвичайно важлива консолідованість українського суспільства, відчуття єдності
зі своєю історією й територією, усвідомлення регіональної ідентичності як складника
ідентичності загальнонаціональної. Однією з актуальних форм розбудови миру в умовах
гібридної війни вважаємо дослідницький та громадянський підхід публічної історії.
Публічна історія як напрям сучасної історичної науки постає внаслідок демократизації
суспільного життя. Це виявляється передусім у зростанні інтересу територіальної громади до
історії, її зацікавленості минулим свого міста, села, регіону. П’єр Нора говорить про
«демократизацію» історії: для громадян, етнічних та соціальних груп «відновлення минулого
є необхідним компонентом утвердження власної ідентичності» [3]. Академічна наука,
реагуючи на такий суспільний запит, у відповідь стає більше зверненою до широкої аудиторії,
намагається популярно, цікаво й захопливо, з використанням новітніх, передусім цифрових,
форматів розповідати людям про події минулого.
Нині публічна історія знаходить нові й дедалі різноманітніші сфери та напрямки
діяльності, прагнучи «зробити історію актуальною та корисною в публічній сфері» [5]. Історія
«повинна спілкуватися з громадськістю й адаптуватися до нових форм вираження. Вона
мусить учитися використовувати популярні засоби спілкування в публічній сфері, залишатися
гнучкою й шукати міждисциплінарних партнерів, не забуваючи про своє коріння в історичній
науці» [6].
Разом із демократизацією історичної науки, переконливо виражений також зустрічний
напрям: звичайні громадяни, не маючи спеціальної історичної освіти, не будучи фахівцями в
галузі академічної науки, стають справжніми дослідниками локальної історії. Талановиті
люди, захоплені історією свого міста, сьогодні володіють багатою інформацією, віднайденою
в архівах, музеях і бібліотеках, у мережі інтернет. Розвитку такої «громадянської» історичної
науки сприяють сучасні засоби масової комунікації та цифрові технології: створюються сайти,
блоги, групи в соціальних мережах, присвячені історії рідного міста.
У такій «народній» історії можуть бути представлені різні, нерідко протилежні
трактування минулих подій. Дослідникам (як фахівцям, так і аматорам) важливо розібратися
в закономірностях цих інтерпретацій та шукати способи налагодження суспільного діалогу.
На факультеті журналістики Запорізького національного університету підхід публічної
історії реалізується у формі студентських творчих дослідних проектів, огляд яких
представлений на сайті Віртуальної навчальної лабораторії «Медіакультура в сучасному
місті», зокрема в розділі «Дискурс міста» [1].
Підхід публічної історії у фаховій підготовці журналістів показує, як можливо залучити
аудиторію до проблеми збереження історичної спадщини. Студенти творчо осмислюють
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«місця пам’яті» (П’єр Нора [4]) свого рідного міста і тенденції формування регіональної та
локальної ідентичності, виконують фото- і відеопроекти, мультимедійні лонгриди, постери
соціальної реклами, присвячені історії Запоріжжя. У руслі загальнонаціональних процесів
декомунізації готують публікації та відео, присвячені перейменуванню вулиць і районів,
обговоренню змістового наповнення офіційних символів міста.
«Запоріжжя в історії моєї сім’ї» – новий спеціальний проект, який висвітлює складні
історичні процеси індустріалізації та міграції населення, демонструє різні погляди в
сприйманні минулого і таким чином формує картину поліфонічної та мультиперспективної
історії [2].
Ці творчі проекти студентів розкривають роль соціальної єдності в процесах історичного
розвитку. Майбутні журналісти вчаться любити й плекати багату, хоча подеколи й
суперечливу, історію рідного міста. Вчаться шукати шляхи налагодження суспільного діалогу
та інтеграції громади в розбудові спільного майбутнього. Такі навчальні проекти скеровані на
виховання соціальної відповідальності майбутніх журналістів, рекламістів, фахівців зі зв’язків
з громадськістю, навчають їх справжніх гуманістичних цінностей: соціальної толерантності,
поваги до людей, розуміння пов’язаності та взаємозалежності людських доль.
Майбутні працівники медійної галузі усвідомлюють можливості ЗМК у зміцненні єдності
територіальної громади. Публічна історія розкриває те, що єднає громаду у фізичному та
соціальному часі й просторі, об’єднує запоріжців переживанням спільного історичного
досвіду та рефлексією над ним, емоційно збагачує, формує спільне ментальне поле для
зміцнення соціального капіталу.
Проекти публічної історії мають потужний потенціал забезпечення сталого розвитку
регіону на засадах гуманізму, регіонального та національного патріотизму, любові до своєї
землі та готовності відстоювати культурно-історичні надбання українського народу. Такий
підхід сприяє зміцненню свідомої територіальної громади як суб’єкта миру, сталому розвитку
міста в контексті миротворчих процесів, загалом формуванню громадянського суспільства в
Україні.
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КПУ
КЛІНТОН АБО ТРАМП: ПРІОРИТЕТИ В СПРИЙНЯТТІ УКРАЇНСЬКИМИ
ШКОЛЯРАМИ АМЕРИКАНСЬКИХ ПОЛІТИКІВ
Вибори президента Америці у листопаді 2016 р. було одним з найважливіших подій
світової політики. Результати виборів були цікаві не тільки американцям, а і громадянам
інших країн. Зацікавленість результатами виборів і прихильність до одного з кандидатів була
притаманна не тільки дорослим громадянам України, а і дітям. Підтвердженням цієї думки
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