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ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ
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Є. В. Сірий, д. соціол. н., професор
ВИБУДОВА ПІЗНАВАЛЬНОЇ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ: ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ

Анотація. (1500-2000 знаків з пробілами, що включає в себе наступні пункти)
Актуальність теми дослідження. Поглиблене дослідження соціальної напруженості і поновлення
методології її вимірювання, вимагає розробки нових концептуальних моделей в області соціологічного
відображення.
Постановка проблеми. Відсутність структурно-концептуальної моделі соціальної напруженості
ускладнює чітке системне бачення її сутності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання розробки концептуальних основ соціальної напруженості розглядалися такими вітчизняними дослідниками як В. Небоженко (соціальна напруженість і
конфлікти в українському суспільстві), Ю. Головаха, Н. Паніна (готовність до соціального протесту:
динаміка, регіональні спеціальності та фактори формування), М. Міщенко, О. Балакірєва (соціальна напруга в суспільстві: проблеми виявлення та аналізу), Е. Клюєнко (діагностика та методологічні засади
дослідження соціальної напруженості в трансформованому суспільстві), М. Слюсаревський (соціальна
напруга : теоретична модель необхідних та достатніх показників) та інші.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Неповний перелік практичних досліджень вказує
на їх істотну мінливість та структуру, в якій вектор досліджень орієнтований на окремі аспекти його вимірювання. Існуючі події показують, що системна модель соціальної напруженості представлена поверхнево.
Постановка завдання. Мета дослідження та завдання розробки відповідної когнітивної моделі є
автентичними
Виклад основного матеріалу. Вивчення соціальної напруженості як надмірного нелінійного явища, обумовлене мінливістю та динамізмом соціального світу, виявляє сукупність його прямих і латентних, причинних та функціональних складових. Ці компоненти проектують здатність виконувати свої знання, виявляти
нові сторони, характеристики, складові його механізмів, які виявляються у багатьох обставинах.
Висновки. Соціальна напруга є багаторівневим явищем, яке розглядається з точки зору системного підходу, однак принципи його розуміння інтегровані з соціально-психологічним рівнем.
Ключові слова: соціальна напруга; концептуальні основи; модель; рівень. (3-10)
E. V. Siriy, Doctor of Sociology,
Professor
BUILDING A COGNITIVE MODEL OF SOCIAL TENSION: DISCUSSION ASPECTS
Abstract. (переклад анотації, написаної українською мовою)
Urgency of the research. The in-depth study of social tension and the updating of the methodology for its measurement requires the development of new conceptual developments in its sociological reflection.
Target setting. The lack of a structural-conceptual model of social tension complicates a clear systemic vision
of its nature.
Actual scientific researches and issues analysis. Questions of the development of conceptual foundations
of social tension were dealt with by such domestic researchers as: V. Nebozhenko (social tensions and conflicts
in Ukrainian society), Y. Golovaha, N. Panina (readiness for social protest: dynamics, regional specialties and
factors of formation), M. Mischenko, O. Balakireva (social tension in society: problems of detection and analysis),
E. Klyuyenko (diagnostics and methodological principles of research of social tension in a transforming society),
M. Slyusarevsky (social tension: theoretical model of necessary and sufficient indicators) and others.
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Uninvestigated parts of general matters defining. An incomplete list of research practices points to their
substantive variability and structure, in which the vector of research focuses on particular aspects of its measurement. Existing developments indicate that the system model of social tension is presented superficially.
The research objective. The research goal and tasks of developing an appropriate cognitive model are authentic.
The statement of basic materials. The study of social tension as an overcompliant nonlinear phenomenon,
due to the variability and dynamism of the social world, reveals a set of its direct and latent, causal and functional
components. These components project the ability to complete its knowledge, discover new parties, characteristics, components of its mechanisms, which are manifested in many circumstances.
Conclusions. Social tension is a multilevel phenomenon, which is considered from the point of view of the
system approach, however, the principles of its comprehension are integrated with the socio-psychological level.
Keywords: social tension; conceptual foundations; model; level. (3-10)
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