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Назва курсу   

Адреса викладання 

навчальної 

дисципліни 

Львівський національний університет імені Івана Франка  

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Кафедра соціології історичного факультету 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

05 Соціальні та поведінкові науки, 054 Соціологія 

Викладач навчальної 

дисципліни 

Черниш Наталія Йосипівна, доктор соціологічних наук, професор, 

професор кафедри соціології 

 

Контактна інформація 

викладача 

nchernysh@gmail.com; natalya.chernysh@lnu.edu.ua 

 

Консультації з 

навчальної 

дисципліни 

відбуваються 

Аудиторні консультації: щоп’ятниці, 11:50-13:30 (вул. 

Університетська, 1, головний корпус Львівського національного 

університету імені Івана Франка, історичний факультет, ІІІ поверх, ауд. 

№ 319, а також за попередньою домовленістю там само. 

Он-лайн-консультації: через Skype; за допомогою попередньої 

домовленості. Для погодження часу он-лайн консультацій слід писати 

на електронну пошту Черниш Н.Й. або телефонувати; моб. тел. (067) 

1767 184 

  

Сторінка навчальної 

дисципліни 

https://clio.lnu.ua/research/postgraduate-phd-and-doctoral-studies, 

 

 

Інформація про 

навчальну дисципліну 

Навчальну дисципліну розроблено таким чином, щоб надати аспірантам 

необхідні знання, обов’язкові для визначення теоретичної основи їхньої 

дисертаційної роботи та її розташування у структурі соціологічного 

знання. Тому в цій дисципліні представлено як огляд загальної 

структури соціологічного теоретизування, так і процеси та інструменти , 

які потрібні для обґрунтування вибору теоретичної позиції аспіранта 

серед теорій середнього рівня (спеціальних та галузевих соціологій) та 

її взаємозв’язку із загальною соціологічною теорією. 

______________________________ 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Інтерфейси філософії та соціології» є вибірковою 

дисципліною зі спеціальності 054 Соціологія для освітньо-наукової 

програми з соціології, яка викладається в 3 семестрі в обсязі 3 кредитів 

(за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

 

Мета та цілі курсу Метою вивчення вибіркової дисципліни «Інтерфейси філософії та 

соціології» є розвиток загальних та фахових компетентностей у ділянці 

розкриття процесу формування загальної соціологічної теорії в умовах 

зростання варіативності наукового знання, методологічних поворотів та 

міждисциплінарності.  

Підпорядкованими цілями є вироблення практичних навичок 

інтерпретації сучасних соціальних процесів і явищ із врахуванням 

міждисциплінарних характеристик розвитку соціогуманітарних наук та 

обміну сенсами між ними на поч. ХХІ ст., обрання тієї чи іншої загальної 
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соціологічної теорії та підпорядкованої їй теорії середнього рівня, 

адаптація положень цих теорій до аналізу українських реалій та 

формування теоретичної основи дисертаційної роботи. 

Завданнями є ознайомлення аспірантів із новітніми першоджерелами 

для  оволодіння сучасними підходами та інструментами для вирішення 

наукової проблеми дисертаційної роботи, в тому числі із їхнім 

використанням для розробки методологічної частини програми 

авторського емпіричного дослідження з теми дисертації. 

 

Література для 

вивчення дисципліни 

   

Базові публікації Черниш Н.Й.: 

1. Черниш Н.Й. Соціологія сьогодення: тенденції та перспективи 

розвитку // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2017. - № 4. – 

С.5-21. 

2. Черниш Н.Й. Стан сучасного загальносоціологічного 

теоретизування: глобальний досвід і локальні специфікації // 

Український соціум. – 2018. - № 1 (64). – С.19-32. 

3. Черниш Н.Й. Українська соціологія у пошуках загальної теорії в 

умовах міждисциплінарності // Український соціум. – 2019. - № 2 

(69). – С.9-34.  

4. Нотатки з ІІІ Конгресу САУ (Дискусія навколо доповіді Н. 

Черниш на пленарному засіданні Конгресу) // Соціологія: теорія, 

методи, маркетинг. – 2018. - № 1. – С.199-206. 

Основна література: 
5. Костенко Н.В. У стані “emergency”: культурні ефекти // 

Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2016. - № 4. - С. 102-118. 

6. Лапан Т. Інтерв’ю з Наталією Черниш // Соціологія: теорія, 

методи, маркетинг. – 2018. - № 1. – С.8-17. 

7. Стан сингулярності: соціальні структури, ситуації, повсякденні 

практики /  

за ред. С. Макеєва та С. Оксамитної. – К.: НаУКМА, 2017. – 180 с. 

8. Стан сучасного українського суспільства: цивілізаційний вимір. – К.: Ін-т 

соціології НАН України, 2017.  

– 198 с. 

9. Repko, A.F., Szostak, R., Buchberger M.Ph. Introduction to 

Interdisciplinary Studies. – Los Angeles: Sage Publ., 2017. - 464 pp.  

10. Ritzer J., Stepnisky J. Modern Sociological Theory. – Los Angeles: 

Sage Publications, 2017. – 664 pp. 

Додаткова література:  
11. Бурлачук В. Метамарксизм у політичній теорії Алена Бадью // 

Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2018. - № 3. – С.96-111. 

12. Малиш Л. Правила і принципи соціологічного аналізу // 

Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2016. - № 1. - С. 65-78. 

13. Пилипенко В. Насильство, порядок і розвиток: нова версія 

метатеорії для наук про суспільство // Соціологія: теорія, методи, 

маркетинг. – 2018. - № 1. – С. 226-231. 

14. Пилипенко В. Метатеоретичні пошуки соціологів у 1950-1970-х 

роках: генеза нової царини соціологічного знання // Соціологія: 

теорія, методи, маркетинг. – 2018. - № 2. – С.117-141. 

15. Рахманов О. Механістичні перспективи метатеоретизування в 

соціології // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2019. - № 2. 

– С.143-159. 

16. Burawoy M. Sociology and Interdisciplinarity: The Promise and the 

Perils // Philippine Sociological Review. – 2013. – Vol.6. – Pp.7-20. 



17. Interdisciplinary Relationship in the Social Sciences / Ed. by M. Sherif 

and C.W. Sherif.  - New Brunswick (USA) and London (U.K.), 2009. 

- 316 pp. 

18. Kostenko N., Tiaglo K. (2016). Toward post-qualitative research: 

social theatre on Maidan // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 

- 2016. - № 3. - С. 156-171. 

19. Metatheorizing / Ed. by G. Ritzer. – Park Newsburry: Sage 

Publications, 1992. – 178 pp. 

Інтернет-джерела:  

20. Newell, William H., Wentworth, J., and Sebberson, D. (2001). Theory 

of Interdisciplinary Studies. - Режим доступу: 

http://hdl.handel.net/10323/4378 

21. Contemporary Sociology: Sage Journals. - Режим доступу: 

https://journals.sagepubl/home/cxx 

22. Contemporary Sociology on JSTOR. - Режим доступу: 

https://jstor.org/journal/contsoci 

 

Тривалість курсу 90   год. 

 

Обсяг курсу 48 годин аудиторних занять. З них 32 годин лекцій, 16 годин 

семінарських занять та 42 години самостійної роботи 

 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу аспірант буде :  

знати:  

суть, етапи і напрямки  формування загальних соціологічних теорій 

як у світовій, так і у вітчизняній соціології; характер відображення в 

них новітніх соціокультурних процесів доби глобалізації; згубність 

використання в якості загальної соціологічної теорії  марксистської 

соціологічної концепції та її неомарксистських різновидів; 

особливості, межі і можливості запозичення соціологією 

філософських постнекласичних теорій сучасності для вироблення 

синтезованого теоретичного фундаменту і теоретичного осмислення 

соціокультурних процесів і явищ сьогодення; положення 

постнекласичної філософії стосовно використання сучасних даних 

природничих наук у побудові загальної картини світу та її системних 

характеристик; характеристики та механізми обміну сенсами між 

філософією та соціологією сьогодення; пропозиції сучасної соціології 

у створенні синтезованого філософсько-соціологічного знання; 

процеси формування новітніх соціологічних теорій загального рівня 

у зарубіжній та українській соціологічній думці в умовах 

міждисциплінарності, появи методологічних поворотів і 

метатеоретизування; шляхи застосування загальнотеоретичних 

положень у формуванні теоретико-методологічної бази дисертаційної 

роботи;   

вміти:  

застосовувати загальнотеоретичні положення з арсеналу філософії та 

соціології для розробки методологічної частини програми 

емпіричного дослідження дисертації, а також адекватного 

методичного інструментарію з наступним аналізом та інтерпретацією 
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https://journals.sagepubl/home/cxx
https://jstor.org/journal/contsoci


отриманої соціологічної інформації в межах обраної теми 

дисертаційного дослідження; дотримуватися принципу органічного 

взаємозв»язку загальної соціологічної теорії, теорій середнього рівня 

та методології і методики соціологічного дослідження; здійснювати 

науковий пошук у межах руху від теорії до практики і від останньої 

до оновленої теорії. 

 

Ключові слова Інтерфейси; загальна соціологічна теорія; метатеорія; гранд-теорія; 

методологічні повороти; метатеоретизування; міждисциплінарність; 

теорії середнього рівня 

 

Формат курсу Змішаний: очний /дистанційний  

 

 Проведення лекцій та консультації для кращого розуміння тем, а також 

базовий конспект лекцій. 

 

Теми Змістовий модуль 1. Стосунки філософії та соціології в добу 

існування СРСР та чверть століття по тому. 

Тема 1. Марксистсько-ленінська соціологія як домінантна 

теоретична основа соціогуманітарних наук в    СРСР.  

Тема 2. Критичний аналіз соціології марксизму.  

Тема 3. Утворення теоретичної «порожнечі» та невизначеність 

методологічного 

фундаменту української соціології на поч. 90-х рр. ХХ ст. – поч. ХХІ 

ст.  

Змістовий модуль 2. Філософія і соціологія в системі 

міждисциплінарної взаємодії. 

          Тема 4. Етапи розвитку соціології в компаративному аспекті.  

Тема 5. Модифікація домінантної ознаки соціології протягом її 

розвитку.  

Тема 6. Методологічні повороти, метатеоретизування і 

міждисциплінарність.  

Змістовий модуль 3. Філософія і соціологія: обмін сенсами 

Тема 7. Стосунки філософії та соціології в радянські часи та в 

добу незалежності.  

Тема 8. Філософія та її сенси, апліковані до соціології сьогодення.  

Тема 9. Соціологія та її сенси, апліковані до філософії 

сьогодення.  

 

Підсумковий 

контроль, форма 

Письмовий іспит в кінці семестру 

 

Пререквізити Для вивчення курсу аспіранти потребують базових знань з нормативних 

дисциплін магістерської програми, достатніх для сприйняття 

категоріального апарату загальної, спеціальних та галузевих соціологій , 

розуміння джерел з сучасного соціологічного теоретизування. 

 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Настановчі лекції, елементи дистанційного навчання, виконання 

індивідуальних науково-дослідних завдань, відповіді на проблемно-

орієнтовані завдання, презентація, рецензія, дискусія. 

 

Необхідне обладнання Із урахуванням особливостей навчальної дисципліни. Вивчення 

навчальної дисципліни не потребувати використання програмного 

забезпечення, крім загально вживаних програм і операційних систем.  



 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співідношенням:  

 контрольні заміри (модулі): по 15 % семестрової оцінки; три 

модулі; максимальна кількість балів 45; 

 додаткові види роботи за вибором аспіранта (рецензія, 

презентація тощо); кількість балів – 5; 

 сукупна кількість балів за семестр складає 50% оцінки, тобто 

максимально 50 балів; 

 іспит: 50% оцінки. Максимальна кількість балів – 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів: 100 

Письмові роботи: Очікується, що аспіранти виконають декілька видів 

письмових робіт (вирішення кейсу, ІНДЗ). Академічна доброчесність: 

Очікується, що роботи аспірантів будуть їхніми оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані 

джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 

аспірантів становлять приклади можливої академічної недоброчесності. 

Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі 

аспіранта є підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно від 

масштабів плагіату чи обману. Жодні форми порушення академічної 

доброчесності не толеруються. 

Відвідання настановчих занять є важливою складовою навчання. 

Аспіранти зобов’язані дотримуватися усіх строків , визначених для 

виконання усіх видів письмових робіт, передбачених робочою 

програмою.  

Література. Уся література, яку аспіранти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права 

її передачі третім особам. Аспіранти заохочуються до використання 

також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.  

Політика виставлення балів. Враховуються бали, набрані на поточному 

тестуванні, за самостійну роботу та бали підсумкового іспиту. При 

цьому обов’язково враховуються присутність на настановчих заняттях 

та активність аспіранта під час їхнього проведення; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях, не пов’язаних з навчанням, не дозволяється, 

рівно ж і як списування та плагіат, несвоєчасне виконання поставленого 

завдання і т. ін. 

Додаткова інформація про форми оцінювання цієї навчальної 

дисципліни відповідно до компетентностей міститься у Робочій 

програмі курсу. Режим доступу: 

https://clio.lnu.ua/research/postgraduate-phd-and-doctoral-studies 

 

Питання до іспиту 1.Соціологія радянського періоду: здобутки та вади.  

2.Історичний матеріалізм / матеріалістичне розуміння історії як загальна 

теорія для соціогуманітарних наук в СРСР загалом і для соціології 

зокрема. 

3.Критичний аналіз соціології марксизму.  

4.Розпад СРСР і відмова від марксистської схеми розуміння суспільств 

та їхнього формаційного розвитку. 

5.Марксизм та неомарксизм в українській соціології. 

6.Українська соціологія у пошуках теоретичного фундаменту. 

https://clio.lnu.ua/research/postgraduate-phd-and-doctoral-studies


7. Відсутність завершеної структури соціологічного знання в 

українській соціології сьогодення. 

8. Недостатність зв’язку загальної соціології та теорій середнього рівня 

в дисертаційних дослідженнях.  

9.Переважаючий розвиток прикладної соціології в українських реаліях. 

10. Зміни вектору соціологічного теоретизування у світовій 

соціологічній думці доби глобалізації (наприкінці ХХ – на поч. ХХІ ст.).  

11.Культура та її визначальна роль у розвитку усіх сфер окремого 

суспільства і людства загалом.  

12.Механізм суспільного розвитку: від вироблення нових культурних 

програм до соціальних змін.  

13.Відставання вітчизняної соціології і соціальної практики від світових 

трендів та його причини.  

14.Виділення етапів розвитку соціології у світовій та українській 

соціологічній думці. Критерії класифікації етапів та їхні складові. 

15.Зміни у формулюванні домінантної ознаки соціології у період з 2 

пол. ХІХ – до сьогодення.  

16.Перехід від цілісності соціології (на першому етапі її розвитку) 

через внутрішню мультипарадигмальність і метатеоретизування (на 

другому етапі) до методологічних поворотів, метатеоретизування та 

міждисциплінарності (на третьому етапі).  

17.Трансдисциплінарність четвертого етапу, її ознаки, характеристики і 

прояви. Трансдисциплінарність як характерна особливість сучасної 

соціології та дороговказ на майбутнє (С. Гокінг).  

18.Специфіка української соціології у формуванні 

загальносоціологічної теорії. 

19.Методологічні повороти в соціології наприкінці ХХ – на поч. ХХІ 

ст.  

20.Метатеоретизування в соціології (Дж. Рітцер та його послідовники). 

Типи метатеоретизування. 21.Міждисциплінарність, її означення, суть 

та головні прояви.  

22.Домінантна ознака сучасної соціології: стан розвитку в умовах 

України. 

23.Стосунки між філософією та соціологією як один з кейсів 

міждисциплінарної взаємодії.  

24.Праці українських соціологів стосовно співвідношення філософії та 

соціології: сумніви в однозначній домінації філософської теорії як 

загальнотеоретичного фундаменту соціології. 

25. Нова теоретична ситуація у розвитку соціогуманітарних та 

природничих і технічних наук як віддзеркалення революційних 

відкриттів на межі ХХ та ХХІ століть.  

26.Класична та посткласична картина світу у сучасній філософії. 

Теорія складності та її компоненти. 

27.Синергетика Г. Хакена та її значення для розуміння сучасного світу, 

спільнот і людини.  

28.Соціальна синергетика: межі і можливості аналізу складних 

соціокультурних систем, здатних до саморозвитку.  



29.Дискурс системності у постнекласичній філософії сьогодення. 

Теорія бутстрапу як спроба осмислення складності світової 

мегасистеми.  

30.Філософія бутстрапу – сучасна інтерпретація революційних 

відкриттів у фізиці.  

31.Постнекласична філософія та соціальна синергетика у трактуванні 

глобалізації. 

32.Принцип зростання варіативності наукового знання Ж. Піаже та 

його реалізація в межах соціології. 

33.Системний підхід в соціології як підґрунтя до вивчення простих і 

складних соціальних систем.  

34.Поняття системи та його евристичний потенціал для соціології. 

Різновиди систем різного роду складності. 35.Суспільство як (а) проста 

соціальна, (б) складна соціальна, (в) складна соціокультурна система; 

людство як складна соціокультурна мегасистема.   

36.Концепція неадитивного суспільства С. Устича як лімінарна спроба 

переходу від класичного розуміння соціальних систем до нелінійних 

синергетичних аналізів соціальних систем сучасності різного роду 

складності. 37.Глобалізація та її соціологічне осмислення.  

38.Три можливі шляхи взаємодії філософії та соціології: вертикальний, 

горизонтальний, взаємодоповнюючий. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості навчальної дисципліни буде 

надано по завершенню її викладання. 
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