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Від редакції 
Шановні друзі, 

Вітаємо вас на сторінках «Social Transformation Sentinel». 

«Social Transformation Sentinel» - це колективне фахове видання, що містить огляд поточних 
справ та аналітику в галузі кризової антропології, соціальної психології, культури, політики та 

конфліктів. 

«Social Transformation 
Sentinel» спрямований на 
полегшення розуміння 
глобальних проблем, які 
по-різному проявляються у 
місцевому контексті. Ми 
закликаємо авторів 
дотримуватися популярної 
форми викладення 
матеріалу, не зловживати 
складними термінами, 
орієнтуватися на якомога 
ширшу аудиторію. 

Можна писати відносно просто, як для фахового видання, але при тому коректно. Наше 
видання розповідатиме про кризи, конфлікти, а також способи їх запобігання та пом’якшення 
наслідків. Два основних питання, які розкривають наші  статті: 

 що відбувається? 
 що з тим робити? 

Нашою метою є поширення знань серед нашої аудиторії, сприяти ухваленню науково 
обґрунтованих рішень та збільшення використання соціальних ресурсів, необхідних для 
ефективних дій. 

Трансформація соціальної системи починається з того, що ми знаємо 

 як систему влаштовано 
 в якому поточному стані вона знаходиться 
 який стан системи є бажаним для нас, оптимальним або близьким до оптимуму. 

Це складові питання (що відбувається?). А далі відбувається збирання додаткової інформації, 
аналіз, і до нас, можливо, приходить розуміння (що з тим робити?)  Без відповідного знання 
заклики міняти систему лишаються звичайними коливаннями повітря і мають досить 
обмежені наслідки. 

Чому саме Sentinel? Це слово в англійській означає 1) вартового, спостерігача, або ж вахтеного 
2) прилад, або систему приладів, що сигналізують про настання аварійної ситуації. Нам 
підходять обидва значення. 

Видання публікується Social Transformation Group, - незалежною аналітичною групою, що 
підтримує міждисциплінарні та міжгалузеві дослідження в галузі соціальної та культурної 
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антропології та соціальної психології, і має на меті формувати стійкі відгуки та 
індивідуалізовану реакцію на кризові загрози в динамічному соціальному середовищі. 

Журнал планує публікувати оригінальні дослідницькі статті, огляди найбільш вагомих та 
цікавих поточних публікацій, думки кваліфікованих експертів, а також листи до редакції від 
читачів. Всі матеріали проходитимуть попередню експертизу. Робочі мови «Social 
Transformation Sentinel» українська та англійська, можливе додаванням окремих матеріалів 
російською. Періодичність виходу — раз на квартал. 

Наша редакційна команда складається з кваліфікованих фахівців, що мають певний доробок 
в галузі кризової антропології та соціальної психології. Ви можете виходити на зв’язок з нами 
із будь-яких питань, що стосуються нашої тематики. 

Ми також вітаємо поширення наших матеріалів. Ми вважаємо важливим, щоб «Social 
Transformation Sentinel» був доступним для широкої аудиторії читачів у публічних, 
академічних та інституційних бібліотеках. 

Політика конфіденційності: «Social Transformation Sentinel» завжди буде ставитися до 
персональних даних клієнтів та користувачів з максимальною повагою.  Ми збираємо лише ті 
дані, які ви надаєте нам добровільно з метою оптимізації роботи сайту, не передаєм їх третім 
сторонам та захищаємо від несанкціонованого отмання сторонніми особами. 

З повагою, 

Головний редактор «Social Transformation Sentinel» 

Віктор Пушкар 

 


