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Назва дисципліни: «Аналітичні схеми дослідження ідентичності»  

Семестр: 3 Спеціальність (спеціалізація): 054 – Соціологія.  

Загальна кількість годин - 135 (кредитів ЄКТС – 4,5); в тому числі  

аудиторні години – 16 год. лекцій, 32 год. практ. занять  

  

Анотація навчальної дисципліни: дисципліна передбачає розвиток загальних та 

фахових компетентностей студентів у сфері вивчення соціологічних аспектів 

ідентичностей. Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення 

студентів з соціологічними аспектами дослідження ідентичності в теоретичному, 

методологічному та методичному контекстах. Серед завдань викладання 

дисципліни наступні: сформувати в студентів здатність до критичного аналізу 

основних соціологічних теорій ідентичності; ознайомити студентів з 

актуальними напрямками соціологічних досліджень ідентичності в сучасному 

українському суспільстві; сформувати у студентів власне бачення актуальних 

проблем дослідження ідентичності в контексті основних тенденцій розвитку 

сучасного суспільства; визначити основні шляхи формування та видозмін 

ідентичностей особистості; вивчити основні методи дослідження ідентичностей. 

ділянці розкриття процесу формування загальної соціологічної теорії 

посткласичного та постнекласичного різновидів, а також вироблення 

практичних навичок інтерпретації сучасних соціальних процесів і явищ в 

українському суспільстві із врахуванням теоретичних надбань соціологічної 

посткласики та постнекласики. Студенти повинні чітко уявляти структуру 

соціологічного знання та етапи розвитку соціології; розкривати взаємозв’язок 

складових структури та наповненість кожного етапу розвитку соціології; 

розуміти поділ сучасного соціологічного знання на дві головні складові – 

посткласичну та постнекласичну метапарадигми; виокремлювати сукупність 

аксіологічних ядер, властивих головним метапарадигмам сучасних 

соціологічних теорій; здійснювати їхній порівняльний аналіз; з’ясовувати міру і 



можливості застосування теоретичних положень сучасних соціологічних 

метапарадигм до аналізу українського суспільства.  

Результати навчання:  

знати:  

 основні категорії, що пов’язані з ідентичністю; 

 відмінності психологічних та соціологічних особливостей дослідження 

ідентичності; 

 найважливіші класичні та сучасні теорії та методи дослідження 
ідентичності; 

 теоретичні та методологічні основи вивчення ідентичності; 

 проблематику дослідження неоднозначних ідентичностей; 

 найважливіші дослідження ідентичності в сучасній Україні. 

  

вміти:  

 визначати можливості дослідження ідентичності в предметному полі 
соціології 

 коректно використовувати соціологічні методи дослідження стосовно 
ідентичності; 

 досліджувати ідентичності із використанням теоретико-методологічного 

арсеналу соціологічних теорій; 

 застосовувати набуті теоретичні знання до аналізу проблематики 

ідентичності; 

 науково коректно полемізувати з колегами та аргументувати свої 

твердження;  

 ефективно використовувати різноманітний теоретичний і емпіричний 
матеріал при написанні індивідуальних наукових робіт. 

 

  

Форма звітності: екзамен  

Мова вивчення: українська 

 

Робоча програма дисципліни: http://clio.lnu.edu.ua/department/sotsiolohiji  

з подальшим переходом на позицію «Навчальні курси» у стовпчику ліворуч для 

студентів 2 к. бакалавріату                                                                

(посилання  на  робочу  програму дисципліни на сайті кафедри) 


