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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 4,5  

Галузь знань 

05 – соціальні та поведінкові 

науки 
(шифр і назва) 

 
Вибіркова 

Модулів – 1 

Спеціальність: 054 - 

Соціологія 
                          (шифр і назва) 
 

 

 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 1  3-й -й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 

розробка програми 

емпіричного дослідження 

до курсової роботи 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин 

–  135 

5-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3.00 

самостійної роботи 

студента – 5.43 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

 

 16 год.  год. 

Практичні, семінарські 

  32 год.  

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

 87 год.  год. 

Індивідуальні завдання:  

20 год. 

Вид контролю:  

 залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

- для денної форми навчання – 48:87 = 0.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання нормативної навчальної дисципліни “Соціологія 

повсякденності” є розвиток загальних та фахових компетентностей студентів у ділянці 

досліджень явищ повсякденності з використанням сучасних соціологічних теорій і 

концепцій повсякденного життя пересічних громадян, отримання практичних навичок 

емпіричного аналізу феноменів повсякденності з використанням відповідних методик, а 

також вироблення здатності застосовувати методологію і методику вивчення 

повсякденності у написанні своїх курсових робіт. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є розвиток навичок систематизації 

та структурування явищ повсякденного життя; вивчення теоретико-методологічних основ 

дослідження повсякденності; ознайомлення із головними процедурами емпіричних 

досліджень у сфері повсякденного життя особистостей, соціальних груп, суспільства в 

цілому; розробка індивідуальних програм соціологічних досліджень повсякденності на 

прикладі тем курсових робіт студентів; вироблення у студентів вміння представляти 

авторський творчий проект, дискутувати, відстоювати власну позицію та комунікувати в 

малій групі на основі інформації, отриманої під час вивчення цієї навчальної дисципліни 

за допомогою Інтернету. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: суть і головні характеристики явищ і процесів, що відбуваються у повсякденному 

житті в різних сферах життєдіяльності як окремих людей, так і соціальних спільнот, як у 

реальному житті, так і у віртуальній реальності Інтернету; понятійно-категоріальний 

апарат соціології повсякденності; теоретичні, методологічні та методичні особливості 

дослідження фактів і явищ повсякденного життя, їхнього використання у власній 

дослідницькій діяльності; шляхи і методи реконструкції соціального життя соціуму в 

цілому з аналізу одиничних артефактів повсякденності;  

 

вміти: застосовувати отримані теоретичні знання на практиці, передусім в орієнтації у 

пізнавальних, комунікативних та навчальних ситуаціях, пов»язаних з повсякденністю; 

реалізовувати у повсякденному житті студентів різні стратегії повсякденної комунікації; 

проводити соціологічні дослідження феноменів повсякденності за допомогою як 

традиційних, так і новітніх методів з акцентом на візуальних методах; використовувати 

процедури і методики емпіричних досліджень явищ і процесів повсякденного життя, 

пов»язані із курсовими роботами студентів.  

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 135 годин / 4.5 кредитів ECTS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Програма вибіркової навчальної дисципліни 

«Соціологія повсякденності» 

 

Тема 1. Повсякденність як предмет соціологічного аналізу (4 год. лекц., 8 год. сем.) 

 

Багатоманіття повсякденності та її проявів. Міждисциплінарність у вивченні 

повсякденності. Визначення повсякденності в соціогуманітарних науках та специфіка її 

соціологічного осмислення. Структура повсякденності та її елементи: константи, 

категорії, дефініції, детермінанти, фундаментальні одиниці. Повсякденність реальна і 

віртуальна. Головні класифікації повсякденності та її різновидів. Життєсвіт та 

повсякденність: спільне і відмінне. Повсякденне життя як основа соціального життя 

соціуму. Від повсякденності до реконструкції соціального життя соціуму. Парадокси 

повсякденності. 

 

Тема 2. Соціологічні теорії повсякденності (4 год. лекц., 8 год. сем.) 

 

Повороти (turns) в розвитку соціологічного теоретизування ХХІ ст. та місце в них 

повороту повсякденності. Поворот повсякденності (everyday life turn) як одна з ознак 

сучасної соціології. Причини парадигмального зсуву у бік вивчення людської екзистенції. 

«Перша», «друга» і «третя» соціології в характеристиці П. Штомпки. Обмеженість 

«першої» і «другої» соціологій та потреба переходу до соціології повсякденності і 

візуальної соціології. Витоки «третьої соціології» та причини її появи. Концепт 

повсякденного життя та його складові у працях соціологів к. ХХ – перших декадах ХХІ ст. 

Повсякденність та її соціологічні інтерпретації у працях М. Вебера, А. Шюца, Ф. Броделя, 

представників школи Анналів, Н. Еліаса, П. Бергера і Т. Лукмана, Г. Гарфінкеля, Ю. 

Габермаса, І. Гофмана та ін. Головні рубрики соціології повсякденності. Перспективи 

розвитку соціології повсякденності як соціології людської екзистенції. 

 

Тема 3. Прикладні дослідження повсякденності у візуальній соціології (6 год. лекц., 12 

год. сем.) 

 

Візуальний поворот (visual turn) та його вплив на соціальне пізнання. Домінування 

візуальної культури та візуальних практик у повсякденному житті сучасного соціуму як 

причина виникнення візуальної соціології. Візуальна соціологія. Предметна сфера 

вивчення у візуальній соціології: тексти, контексти, процеси виробництва й сприйняття 

зображень. Дві парадигми візуальної соціології: нерепрезентативна та інтерпретативна. 

Схеми досліджень візуальних повідомлень. Головні методи емпіричного вивчення 

візуальних зображень повсякденності: композиційний аналіз, інституційний аналіз, 

семіотичний підхід, психоаналітична інтерпретація, композиційна інтерпретація, алгоритм 

дослідження фотографій, метод фотовиявлення, метод фотоінтерв»ю, структурний аналіз, 

контент-аналіз та дискурсивна інтерпретація. Фотографічний образ як предмет 

інтерпретації. «Публічна ікона» Дж. Александера - один з новітніх прикладів побутування 

повсякденності та шляхи її соціологічного аналізу.   

 

Тема 4.  Повсякденність у наукових роботах студентів та можливості її емпіричних 

досліджень (2 год. лекц., 4 год. сем.) 

 



 Взаємозв»язок тем курсових робіт студентів та новітніх методології і методик 

досліджень обраної проблематики. Повсякденність та використання її теоретичних 

інтерпретацій студентами. Запровадження методології соціологічних концепцій 

повсякденності до теоретичної частини курсової роботи. Візуальні методи як допоміжні у 

наукових дослідженнях студентів. Правила розробки індивідуальних науково-

дослідницьких завдань до тем курсових робіт студентів та їхньої презентації на 

семінарських заняттях. Розробка програм соціологічних досліджень повсякденності 

відповідно до тематики курсових робіт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Тема 1. 

Повсякденність як 

предмет 

соціологічного 

аналізу 

 4 8   22       

Тема 2. 

Соціологічні теорії 

повсякденності 

 4 8   22       

Тема 3. Прикладні 

дослідження 

повсякденності у 

візуальній 

соціології 

 6 12   33       

Тема 4.  

Повсякденність у 

наукових роботах 

студентів та 

можливості її 

емпіричних 

досліджень 

 2 4   10       

             

ІНДЗ (кількість 

завдань) 

            

Усього годин   16 32   87       

 

5. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Повсякденність та її визначення. 2 

2. Структура повсякденності та її класифікації 2 

3. Реальна та віртуальна повсякденність 2 

4. Парадокси повсякденності 2 

5. М. Вебер і Г. Зіммель про повсякденність. Витоки соціології 

повсякденності 

2 

6. Методологічні повороти к. ХХ – поч. ХХІ ст. Поворот 

повсякденності. 

2 

7. «Третя соціологія» та характерні особливості її вивчення. 2 

8. Соціологія повсякденності: головні теорії. 2 

9. Візуальний поворот. Виникнення візуальної соціології. 2 



10. Предметна сфера вивчення у візуальній соціології. 2 

11. Схеми досліджень візуальних повідомлень. 2 

12. Методи композиційного, інституційного, структурного аналізу. 2 

13. Методи вивчення та інтерпретації фотографій. 2 

14. Метод дослідження публічних ікон. 2 

15. Методологія повсякденності в курсових роботах студентів. 2 

16. Методика досліджень та інтерпретації феноменів повсякденності 

в курсових роботах студентів. 

2 

 Усього годин 32 

 

6. Теми практичних занять (не передбачено) 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

                                                              

7. Теми лабораторних занять (не передбачено) 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

 

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема 1. Повсякденність як предмет соціологічного аналізу 22 

2. Тема 2. Соціологічні теорії повсякденності 22 

3. Тема 3. Прикладні дослідження повсякденності у візуальній 

соціології 

33 

4. Тема 4.  Повсякденність у наукових роботах студентів та 

можливості її емпіричних досліджень 

10 

 Разом  87 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Індивідуальні завдання 

 

До індивідуального науково-дослідного завдання (ІНДЗ) для студентів 3 к. 

відноситься розробка програми соціологічного дослідження до їхньої курсової роботи з 

використанням методології та методики візуального аналізу тих феноменів 

повсякденності, які є предметом вивчення згідно з темою курсової роботи. Якщо тема 

курсової роботи не передбачає вивчення феноменів повсякденності, то ІНДЗ може бути 

розроблене для будь-якої соціальної події, процесу чи явища сучасної України за 

вибором студента. 

Правила виконання, представлення і захисту ІНДЗ надано у п. 13 цієї програми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Методи навчання 

                                                                                                    

Використовуються такі методи навчання:  

 

а) словесні – виклад основних положень теми з їхнім наступним обговоренням, 

виокремлення головних понять теми, презентація головних теоретичних положень теми та 

дискусія навколо них; 

б) наочні – ілюстрування навчального матеріалу таблицями, схемами та графіками у 

вигляді поступового наповнення запропонованих викладачем форм, схематична 

організація навчального матеріалу кожної теми; 

в) практичні – виконання практичних науково-дослідних завдань, що передбачає 

організацію навчальної роботи для отримання нових знань, перевірки певних наукових 

гіпотез на рівні соціологічних досліджень; опис, узагальнення та аналіз соціологічної 

інформації; формування вмінь і навичок інтерпретації результатів досліджень 

різноманітних об’єктів; 

г) дистанційні – тобто відвідування студентами лекцій в онлайн-режимі, надання 

викладачеві фрагментів та фінальних результатів самостійного опрацювання навчального 

матеріалу та матеріалу виконання індивідуальних науково-дослідницьких завдань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Методи контролю 

 

До методів поточного контролю засвоєння знань студентами протягом семестру 

належать: 

- письмова контрольна робота; 

- участь у дискусіях під час семінарських занять; 

- участь у підготовці, презентації та захисті індивідуального науково-

дослідницького завдання;  

- презентація (усна) чи написання есею згідно із списком джерел за вільним вибором 

студента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Розподіл балів за виконання різних видів робіт студентів здійснюється за наступною 

схемою: 

- письмова контрольна робота за матеріалами вивчення усіх тем програми 

(максимальна оцінка за контрольну роботу становить 30 балів); 

- участь у дискусіях на семінарських заняттях (максимально 10 балів із врахуванням 

індивідуальної навчальної активності студентів); 

- участь у підготовці і захисті індивідуального науково-дослідницького завдання 

(максимально 30 балів); 

- презентація (есей) першоджерел до дисципліни (максимум 30 балів).  

Сумарно всі види поточного і підсумкового контролю дають максимально 100 балів. 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 відмінно    

 

зараховано 
81-89 

добре  
71-80 

61-70 

задовільно  
51-60 

* 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

* 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 
* кількість  балів  для  оцінок  «незадовільно» визначається  Вченими  радами  

факультетів  або  кафедрами,  які  забезпечують   викладання  відповідних  дисциплін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Методичне забезпечення 

 

До самостійного опрацювання матеріалу навчальної дисципліни відноситься 

насамперед підготовка кожним студентом усної презентації чи письмового есею на 

обрану тему. Перелік тем надається викладачем на перших заняттях; староста 

академгрупи формує таблицю із зазначенням обраної теми та графіку проведення усних 

презентацій / надання викладачеві письмових есеїв. Правила підготовки презентацій / 

есеїв надано нижче. 

 

13.1. ПРАВИЛА 

підготовки і оформлення презентацій /есеїв 

з вибіркової навчальної дисципліни  

«Соціологія повсякденності» 

для студентів 3 к. програми підготовки бакалаврів 

(1 семестр 2021/2022 навч. р.) 

 

13.1.1. Загальні вимоги 

 

Презентація / есей статті чи уривка із праць відомих науковців-соціологів має 

надати викладачеві уявлення про навички і вміння студента реферувати науковий текст. 

Презентація / есей є різновидом самостійних індивідуальних завдань для студентів 3 к. 

програми  підготовки бакалаврів. 

Презентації можуть бути у вигляді: 

а) письмового тексту; 

б) презентації у форматі Power Point (або на платформі Canva чи на іншій 

презентаційній платформі) з її проекцією на екран.   

 

Якщо презентація здійснюється усно чи письмово, за допомогою паперового 

тексту, то студент, який її представляє на семінарському занятті, має заздалегідь подбати 

про розмноження  цього тексту  в розрахунку не менше ніж 1 копія на 2 студентів 

академгрупи. Для цього він може звернутися до лаборантів кафедри, які допоможуть у 

тиражуванні тексту. Загальний обсяг презентації не повинен перевищувати 2 стор., а текст 

має бути набраним12 або 14 кеглями. 

 

Якщо презентація здійснюється у вигляді проекції тексту на екран за 

допомогою програми Power Point або іншої презентаційної програми, то студент має 

заздалегідь подбати про належну підготовку: на перерві взяти на кафедрі мультимедійний 

проектор, комп’ютер і екран, перенести їх до аудиторії, під’єднати до мережі та 

встановити свою флешку із презентацією чи копіювати її на Робочий стіл комп’ютера. 

 

Якщо презентація відбувається в режимі он-лайн, студент повинен бути 

зареєстрованим на платформі ZOOM чи MicrosoftTeams (у другому випадку за допомогою 

Office365 та корпоративної е-пошти) і вміти здійснювати презентацію з її виведенням на 

екран для учасників конференції. 

 

На початку першої сторінки чи слайду слід зазначити ПІБ студента і шифр групи. Під 

цим – повні вихідні дані опрацьованого уривка/розділу чи статті: 



- для колективної монографії: автор, ініціали. Назва уривка чи розділу // Назва 

монографії. – Місто, видавництво, рік видання. – Стор. …-…; 

- для статті: автор, ініціали. Назва статті // Назва часопису. – Рік видання. - №. – 

Стор. …-… . 

   

УВАГА! Якщо розділ чи стаття належить зарубіжному вченому, слід зазначити після 

вихідних даних у дужках рік видання закордонного оригіналу. 

 

13.1.2. Структура презентації / есею 

 

Структурно презентація / есей складається з 4 частин: 

1) короткий тезовий виклад головних положень/думок автора; 

 

УВАГА! Якщо презентуються праці відомих вчених, то текст слід робити за такими 

позиціями: 

- ПІБ автора та назва представленої праці; 

- назва праці в оригіналі; 

- терміни, які використовує автор; 

- головні положення його концепції; 

 

2) порівняння поглядів автора із позиціями інших вчених-соціологів, праці яких 

студенти вже вивчали; 

3) розкриття того, як зазначені положення/думки можуть (чи не можуть) бути 

використані для вивчення сучасного українського суспільства (бажано 

проілюструвати конкретними прикладами: даними статистики, проведеними в 

Україні соціологічними дослідженнями тощо); 

4) власна думка студента щодо наведених міркувань, а також формулювання своєї 

позиції та аргументація на її користь.    

 

Кожна презентація надсилається на електронну адресу викладачеві-лектору, а 

також розміщується старостою групи в окремій, спеціально створеній спільній 

електронній папці академгрупи із зазначенням назви предмету і року його вивчення. 

Власне матеріали презентацій студентів і виклад лектора становлять базу для підготовки 

до контрольної роботи та заліку у 1 семестрі. 

 

13.2. ПРАВИЛА 

підготовки відповідей на цільові запитання  

з вибіркової навчальної дисципліни  

«Соціологія повсякденності» 

для студентів 3 к. програми підготовки бакалаврів  

(2021/2022 навч. р.) 

 

Перелік цільових запитань надається викладачем на лекційних заняттях відповідно 

до проблем, які виникли у процесі навчання та засвоєння матеріалу конкретних тем. 

Староста академгрупи формує таблицю із зазначенням прізвища, імені, по-батькові 

студента, назви обраної теми та формулювання запитання, підготовку відповіді на яке 

обирає студент. На семінарських заняттях протягом семестру планується заслуховування 



не більше однієї відповіді на таке цільове запитання на одному семінарському занятті. 

Наприкінці семестру викладач, який проводить семінарські заняття, формує рейтинг 

кожного студента академгрупи з урахуванням форм участі студента у навчальних 

дискусіях та представленні відповідей на цільове запитання з розрахунку максимум 10 

балів за цей різновид контролю поточної успішності засвоєння знань студентами. 

 

13.3. ПРАВИЛА 

підготовки індивідуального науково-дослідницького завдання 

для студентів 3 к. програми підготовки бакалаврів  

(2021/2022 навч. р.) 

 

На першому навчальному занятті викладач інформує студентів про потребу 

виконання кожним з них індивідуального науково-дослідницького завдання (далі – 

ІНДЗ) відповідно до тем їхніх курсових робіт або на довільно обрану студентом тему. 

Студент розробляє своє ІНДЗ у вигляді програми конкретно-соціологічного дослідження 

явища чи процесу повсякденного життя особистості, соціальної групи, соціуму в цілому, 

яка складається з двох частин.  

В методологічній частині програми студент формулює проблемну ситуацію, яка 

викликала потребу у проведенні цього дослідження з використанням методів візуальної 

соціології. Далі йде формулювання теми дослідження та його назви. Наступним кроком є 

опис мети і завдань цього дослідження, його об»єкту (за носієм проблеми та за загальною 

темою) та предмету, конкретизовані згідно обраного різновиду повсякденного життя. 

Теоретична інтерпретація понять виконується відповідно до теоретичних положень тієї чи 

іншої теорії / концепції повсякденності, яку студент обирає за консультуючою допомогою 

викладача та наукового керівника курсової роботи. Далі здійснюється практична 

операціоналізація головних понять дослідження з виділенням їхніх маркерів / показників, 

які підлягатимуть вимірюванню та інтерпретації. Згодом студенти формулюють гіпотези-

підстави та гіпотези-наслідки дослідження, які підлягатимуть гіпотетичній перевірці і 

верифікації.  

Методична частина програми містить обґрунтування вибірки – тих ситуацій чи 

явищ повсякденності, які обрані для дослідження; слід показати, яке місце вони займають 

у курсовій роботі та чим викликана потреба їхнього застосування. Далі студенти 

здійснюють селекцію тих візуальних методів, які планується обрати для емпіричного 

дослідження, з наступним  обґрунтуванням свого вибору. Наступна частина – опис самої 

процедури вивчення обраних феноменів повсякденності та спроб можливої інтерпретації 

очікуваних результатів. 

 

Наприкінці семестру на заключних заняттях відбуватиметься процедура 

презентації і захисту своїх ІНДЗ студентами. 

 

 

 

 

 

 

 



14. Рекомендована література 
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Додаткова: 

 

30. Гарфинкель Г. Что такое этнометодология. Человек и общество. Хрестоматия. Под 
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38. Касавин И. Т., Щавелев С. П.  Анализ повседневности. М., 2004. 

39. Лелеко В.Д. Пространство повседневности в европейской культуре. СПб., 2002. 

40. Лелеко В.Д. Культура повседневности. Теория культуры / под ред. С.Н. 

Иконниковой, В.П. Большакова. СПб.: Питер, 2008. С. 342–381. 

41. Марковцева О.А. Повседневность как бытие человека в мире.  Весник ОГУ. 2006. Т. 

1. № 6. С. 111–117. 
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М., 1991. С. 274-284. 
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Окт., 2004. 164 с. 

44. Петренко-Лисак А., Полек Т. Балконний простір: антрополого-соціологічна 

розвідка. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2021. № 2. С.136-155. 

45. Резник Ю. М. Социология жизни: новая парадигма или междисциплинарный синтез. 
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46. Ритцер Дж. Современная социологическая теория. СПб., 2002. 

47. Сохань И.В. Повседневные практики конструирования человека: пища. 

Конструирование человека : сб. трудов всерос. науч. конф. с межд. участием (Томск, 

16–18 июня, 2008). Томск: ТГПУ, 2008. С. 65–69. 
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48. Станкевич Л.П. Феномен повседневности: сущность, содержание и целостность / 

Л.П. Станкевич, И.П. Полякова. Философия и общество. 2009. № 2. С. 72–81. 

49. Страус А., Корбин Дж. Основы качественного исследования: обоснованная теория, 

процедуры и техники / пер. с англ. и послесловие Т.С. Васильевой. М., 2001. 256 с. 

50. Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності. К. : 

Либідь, 2003. 376 с. 

51. Тощенко Ж. Т. Социология жизни как концепция исследования социальной 
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52. Шевченко С. Булінг та протидія йому в освітньому просторі. Соціологічний аналіз. 

Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2021. № 2. С.116-135. 
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Література іноземними мовами: 

 

55. Ball Michael S., Smith Gregory W. H. Analyzing Visual Data. London: Sage. 1992. 

56. Barnard Malcolm.  Approaches  to   Understanding  Visual   Culture. Houndmills: 

Palgrave. 2001. 

57. Curry Timothy, Clarke Alfred. Photographic Exercises. Images of In formation. Still 

Photography in the Social Sciences / Red. Jon Wagner. Beverly Hills: Sage. 1979. 

58. Eco Umberto. Semiologia zycia codziennego / Przel. Joanna Ugniewska, Piotr Salwa. 

Warszawa: Czytelnik. 1998. 

59. Emmison Michael, Smith Philip. Researching the Visual. London: Sage. 2000.  

60. Garfinkel Harold. Ethnomethodology's Program / Red. Anne W. Rawls. Boston: Rowman 

and Littlefield. 2002.  

61. Goffman Erving. Relations in Public. New York: Harper. 1971. 

62. Goffman Erving. The Goffman Reader / Red. C. Lemert, A. Branaman. Oxford: 

Blackwell. 1997. 

63. Guggenheim, Michael. What was Visual Sociology?   URL: 

http://www.csisponline.net/2013/07/01/what-was-visual-sociology/  

64. Hardt H. Photojournalism. International Encyclopedia of the Social and Behavioral 

Sciences / Red. Neil J. Smelser, Paul Baltes. The Hague: Elsevier, 2001.  

65. Image-based Research / Red. Jon Prosser. London: Routledge. 1998. 

66. Lash Scott. Discourse or Figure? Postmodernism as a Regime of Signification. Theory, 

Culture and Society. 1988. Vol. 5. 

67. Luckmann Thomas. On Meaning in Everyday Life and in Sociology. The Sociology of 

Everyday Life / Red. Michel Mafessoli. Current Sociology. 1989. №1. 

68. Marvasti, Amir B. Visual Sociology. URL:  http://methods.sagepub.com/book/qualitative-

research-in-sociology/n4.xml 

69. Mirzoeff Nicholas. An Introduction to Visual Culture. London: Routledge. 1999. 

70. Picture Correct: Photography Tips & Techniques. Portrait Photography, 2010. [ 

URL: http://www.picturecorrect.com 

71. Production of Culture and Cultures of Production / Red. Paul Du Gay. London: Sage. 

1997.  

72. Rawls Anne Warfield. Editor's Introduction /Garfinkel Harold, Ethnomethodology's 

Program / Red. Anne Rawls. Boston: Rowman and Littlefield. 2002. 

73. Rose Gillian. Visual Methodologies. London: Sage. 2001. 

http://www.csisponline.net/2013/07/01/what-was-visual-sociology/
http://methods.sagepub.com/book/qualitative-research-in-sociology/n4.xml
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74. Simmel Georg. Sociology of the Senses. Visual Interaction /Introduction to the Science of 

Sociology / Red. Robert Park, Ernest Burgess. Chicago: University of Chicago Press.  

75. The Sociology of Everyday Life / Red. Michel Mafessoli. Current Sociology. 1989. №1. 

76. Stasz Clarice. The Early History of Visual Sociology / Images of In formation. Still 

Photography in the Social Sciences / Red. Jon Wagner. Beverly Hills: Sage. 1995. 

77. Woodiwiss Anthony. The Visual in Social Theory. London: Athlone Press. 2001. 

78. Zuev Dennis, Krase Jerome. Visual Sociology. URL:  

https://www.researchgate.net/publication/323595992_Visual_sociology 
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15. Інформаційні ресурси 

Часописи 

Часописи вітчизняні 

1. Соціологія: Теорія, методи, маркетинг. 

2. Вісник Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. Соціологія. 

3. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 

4. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Соціологічні 

дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. 

5. Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська академія». 

Соціологічні науки. 

6. Український соціологічний журнал. Наукове та інформаційне видання. 

 

Часописи зарубіжні 

 

1. American Journal of Sociology (США). 

2. American Sociological Review (США). 

3. British Journal of Sociology (Велика Британія). 

4. Canadian Journal of Sociology (Канада). 

5. Cultural Sociology (Міжнародний). 

6. Current Sociology (Міжнародний). 

7. European Journal of Sociology (Міжнародний). 

8. European Sociological Review (Міжнародний). 

9. International Review of Sociology (Міжнародний). 

10. Electronic Journal of Sociology (Міжнародний). 

11. Sociological Methods and Research (Міжнародний). 

12. Sociological Quarterly (Міжнародний). 

13. Sociological Research Online (Міжнародний). 

14. Teaching Sociology (Міжнародний). 

15. Theory, Culture, and Society (Міжнародний). 

16. СОЦИС (Социологические исследования) (Россия). 

17. Социология. Научно-теоретический журнал (Республика Беларусь). 

18. Nova Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne (Республіка Польща). 

 

Доступ до професійних баз даних, інформаційно-довідкових та пошукових систем 

 

1. Електронна бібліотека Інституту соціології НАН України. Режим доступу: i-

soc.com.ua/institute/el_library 

2. Дослідження та архів даних соціологічної групи «Рейтинг». Режим доступу: 

www.ratinggroup.ua 

3. Опитування та публікації Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва. 

Режим доступу: www.dif.org.ua 

4. Банк даних Київського міжнародного інституту соціології. Режим доступу: 

www.kiis.com.ua 

5. Довідково-інформаційний портал Sociosite. Режим доступу: www.sociosite.net 

http://www.ratinggroup.ua/
http://www.dif.org.ua/
http://www.kiis.com.ua/
http://www.sociosite.net/


6. Інформаційний і пошуковий портал з соціальних наук Social Science Hub. Режим 

доступу: www.sshub.com 

7. Science Information Gateway (SOCIG). Режим доступу: www.sosig.ak.uk 

8. Liens Socio. Режим доступу: http://www.liens-socio.org 

9. Socioland. Режим доступу: www.sozioland.de 

10. LexisNexis – найбільша у світі онлайн-бібліотека. Режим доступу: 

https://www.lexisnexis.com/en-us/gateway.page 

11. Каталог програмного забезпечення і баз даних для соціологів. Режим доступу: 

http://www.stat.washington.edu/raftery/Research/Soc/soc_software.html 

12. Міжнародна база даних ЮНЕСКО з соціальних наук (інституції, персоналії). 

Режим доступу: DARE: www.databases.unesco.org/dare/form.html 

13. Бази даних наукової періодики і книг. Режим доступу: www.jstor.org; 

www.ebsco.com 

14. Бази даних з досліджень молоді. Режим доступу: http://www.ESPAD.org; 

http://www.HBSC.org 

15. Архів Європейського соціального дослідження. Режим доступу: http://ESS.nsd.uib.no 

16. Сайт міжнародної асоціації візуальної соціології (International Visual Sociology 

Association): http://visualsociology.org/  

17. Сайт соціологічного відділення візуальної соціології британської соціологічної 

асоціації (The Visual Sociology Study Group of the British Sociological Association): 

https://web.archive.org/web/20060618183044/http://www.visualsociology.org.uk/  

 

 

 
Розробник програми ____________________д.с.н., проф. Черниш Н.Й. 
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