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Назва навчальної 

дисципліни 

 Соціологія ідентичностей 

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; 

nataliyachernysh39@gmail.com (для консультацій із менеджерами проєктів) 

 

Консультації з 

навчальної 

дисципліни 

відбуваються 

Аудиторні консультації: щоп’ятниці, 14:00-16:00, згідно розкладу (вул.  

Університетська, 1, головний корпус Львівського національного  

університету імені Івана Франка, історичний факультет, ІІІ поверх, ауд. № 319),  

а також за попередньою домовленістю там само. 

Онлайн-консультації: через платформу ZOOM згідно розкладу; за  

допомогою попередньої домовленості. Для погодження часу індивідуальних  

онлайн-консультацій слід писати на електронну пошту Черниш Н.Й. або  

телефонувати; моб. тел. (067) 1767 184 

 

Сторінка 

навчальної 

дисципліни 

https://clio.lnu.edu.ua/course/sotsiolohiia-identychnostey 

 

Інформація про 

навчальну 

дисципліну 

Навчальну дисципліну розроблено таким чином, щоб надати студентам  

необхідні знання для опанування проблематикою ідентичностей та можливостями 

і межами її соціологічного вивчення. Ця проблематика радикально  

активізувалася у світі з його новими соціокультурними реаліями, а також в Україні  

в ситуації широкомасштабної агресії рф та завданнями формування сучасної  

української політичної нації, стрижнем якої виступає ідентичність громадянина  

України. 

 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Соціологія ідентичностей» є вибірковою навчальною дисципліною  

зі спеціальності 054 Соціологія для освітньо-професійної програми з соціології,  

яка викладається в 5 семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно- 

Трансферною Системою ECTS). 

 

Мета та цілі курсу Метою вивчення вибіркової  дисципліни «Соціологія ідентичностей» є  

формування загальних та фахових компетентностей у ділянці засвоєння  

людиноцентричної проблематики та сучасних знань про тенденції та можливі  

напрямки соціологічного теоретизування й використання новітніх дослідницьких 

технологій у пост-глобалізаційний період (кейс ідентичностей). Ці компетенції  
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формуватимуться завдяки кращому розумінню студентами потенційних  

можливостей сучасних класифікацій соціологічного знання включно з авторською  

схемою виділення чотирьох етапів з акцентом на редукції глобалізаційних  

процесів та зміцненні регіоналізму, що має суттєвий вплив на модифікацію  

соціологічних знань та урізноманітнення дослідницьких технологій вивчення  

процесів ідентифікації. На цій основі студенти оволодіватимуть процедурами  

виділення головних трендів та перспектив розвитку соціологічного  

теоретизування щодо ідентичностей,  що продемонструє віяло  

дослідницьких підходів у ситуації мультипарадигмальності соціології  

сьогодення. Будуть відпрацьовані чотири дослідницькі процедури емпіричних  

досліджень в рамках «першої», «другої», «третьої» соціологій та вивчення  

віртуальної ідентичності. 

 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

  Базові публікації Черниш Н.Й.: 

 

1. Черниш, Н.Й. (2003). Одна, дві чи двадцять дві України:  

соціологічний аналіз соціальних ідентичностей представників трьох поколінь  

мешканців Львова і Донецька. Дух і Літера. 11-12: 6-21. 

2. Черниш, Н.Й., Ровенчак, О.А. (2007). Варіації на тему ідентичності для  

соціокультурного оркестру. Соціологія: теорія, методи, маркетинг.1:33-50. 

3. Черниш, Н.Й. (2010). Множинність ідентичностей та множинність  

їхніх інтерпретацій. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 

Вип 4: 3-13. 

4. Черниш, Н.Й. (2011). Ідентичності в сучасній Україні та стратегії  

їхнього вивчення. Вісник Харківського національного університету ім.  

В.Н. Каразіна. Вип. 941’2011: 100-110.  

5. Черниш, Н.Й., Сусак, В.І. (2016). Прелюдія. Важкий тягар «радянської  

спадщини»: Ідентифікаційні моделі жителів Львова і Донецька (1994 –  

2010 рр.). Український соціум. 3 (58): 8-17. 

6. Черниш, Н. (2018). Ідентичності мешканців Львова і Донецька (1994-2015):  

перерване зближення. В: Ідентичності народів Центрально-Східної Європи: кол.  

монографія /Н. Гапон, В. Мішталь, Л. Хижняк та ін.; за ред. проф. Н. Коваліско,  

д-ра А. Єкатеринчука, проф. Р. Радзіка. Львів: ЛНУ ім. І. Франка (2018). 

(284 с). С.166-182. 

7. Черниш, Н. (2018). Загрожені ідентичності. Український соціум. 3 (66):  

21-32. 

 

 Основна література: 

1. Артеменко, А.П. (2013). Топологія Я в мережевих структурах соціуму. Харків:  

Перша цифрова друкарня. 344 с.  

2. Костенко, Н. (2022). Всередині та поза межами ідентичності в культурному  

досвіді пандемії та війни. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2: 3-21. 

3. Костенко, Н. (2001). Культурні ідентичності: перетворення та визнання.  

Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 4: 69-88. 

4. Макеев, С.А., Оксамитная, С.Н., Швачко, Е.Н. (1996). Социальные  

идентификации и идентичности. К.: Ин-т социологии НАН Украины. 

5. Маланчук О., Черниш Н.Й., Сусак В.І. (2016). Форсований вибір: ідентичності  

та постави до і після Євромайдану. Український соціум. 4 (59): 8-20. 



6. Рікер, П. (2002). Сам як інший. К.: Дух і літера. 

7. Соціокультурні ідентичності та практики / за ред. А. Ручки (2002). К.: Ін-т  

соціології НАН України.  

8. Bauman, Z. (1996). From Pilgrim to Tourist – or a Short History of Identity. In:  

Questions of Cultural Identity / ed. by St. Hall, du Gay (pp.18-36). London: SAGE  

Publications. 

9. Corfield, P. (2021). Being Assessed as a Whole Person: A Critique of Identity  

Politics. Academia Letters, Art. 101. DOI: https//doi.org/10.20935/AL101 

10. Giddens, A. (1991). Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late  

Modern Age. Stanford, CA: Stanford University Press. 

11. Erikson, E. (1994). Identity and the Life Cycle. New York; London: W. W. Norton  

& Company. 

12. Ritzer, J., Stepnisky, J. (2017). Modern Sociological Theory. Los  

Angeles: Sage Publications, 664 pp. 

13. Rutherford, J. (2007). After Identity. London: Lawrence & Wishart. 

14. Stets, J.E., Burke, P.J. (2003). A Sociological Approach to Self and Identity. In:  

M.P. Leary, J.P. Tangney (Eds.). Handbook of Self and Identity (pp.128-152). S.1.: The  

Guilford Press. 

15. The Shape of Sociology for the 21th Century. Tradition and Renewal. (2012).  

London: Sage. 

 

Додаткова література:  

 

1. Верменич, Я. (2016). Конструювання української ідентичності: національні і  

регіональні проекти 2 пол. ХІХ – початку ХХ ст. К.: Ін-т історії України НАН  

України. 

2. Кривда, Н., Сторожук, С. (2018). Культурна ідентичність як основа колективної  

ідентичності. International Journal of Innovative Technologies in Social Science. 4 (8),  

2 (June): 58-63. 

2. Костенко, Н.В. (2016). У стані “emergency”: культурні ефекти.  

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

3. Kostenko, N., Tiaglo, K. (2016). Toward post-qualitative research: social theatre  

on Maidan. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. № 3: 156-171. 

4. Кривда, Н., Сторожук, С. (2018). Культурна ідентичність як основа колективної  

ідентичності. International Journal of Innovative Technologies in Social Science. 4 (8),  

2 (June): 58-63. 

5. Малиш, Л. (2016). Правила і принципи соціологічного аналізу. Соціологія:  

теорія, методи, маркетинг. № 1: 65-78. 

6. Eriksen, T.H. (2014). Globalization: The Key Concepts. Bloomsbury Academic,  

230 pp. 

7. Ritzer, J. (2011). Globalization. The Essencials. Wiley-Blackwell, 371 pp. 

 

Інтернет-джерела:  

 

1. Черниш, Н., Маланчук, О. (2007). Динаміка ідентичностей мешканців  

Львова і Донецька: компаративний аналіз (1994-2004). Україна Модерна:  

спеціяльний випуск. Львів-Донецьк: соціальні ідентичності в сучасній Україні.  



URL:  https://uamoderna.com/images/archiv/12_2/5_UM_12_2_Statti_Chernysh_Malanchuk.pdf 

2. Ващинська, І. (2009). Групові ідентичності: до проблеми дефініції поняття та  

конструювання класифікатора. URL:   

https://clio.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/8-14.pdf 

3. Гмиря А. (2022). Ідентичність. Як зрозуміти, що я – українець? URL:   

https://www.radiosvoboda.org/a/ukrayinska-natsia/31951984.html 

4. Загальнонаціональна та регіональна ідентичність громадян України у зв»язку 

з подіями на Донбасі в 2014-2016 роках. URL:   

https://niss.gov.ua/sites/default/files/2016-04/identychnist-169d1.pdf 

5. Звіт за результатами експертного обговорення в Одесі «Визначення актуаль- 

них проблем формування громадянської (політичної) ідентичності, оцінка стану  

розвитку демократичних процесів» (2015). С. 14. URL: http://www.ucipr.org.ua/documents/Harkov.pdf 

6. Коржов, Г. (2020). Соціальна ідентичність та конфлікти в модерному світі. URL:  

http://www.sociology.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/02/socident.pdf 

7. Коржов, Г. (2010).  Особливості територіальної ідентифікації населення сучасної 

України. URL: https://ukr-socium.org.ua/wp-content/uploads/2010/04/31-43__no-2__vol-33__2010__UKR.pdf 

8. Показники національно-громадянської української ідентичності (Прес-реліз,  

підг. С Дембіцький) (2022). URL:   

https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1131&page=1 

9. Судин, Д. (2019). Національна ідентичність з позицій функціоналістської  

перспективи: сутність та основні типи. URL:   

https://periodicals.karazin.ua/ssms/article/view/14021 

10. Танчер, В. (2019). Культурна ідентичність у полікультурному суспільстві. URL:   

https://www.researchgate.net/publication/335706021_KULTURNA_IDENTICNIST_V_POLIKULTURNOMU_SUSPILSTVI 

11. Терещенко, С. (2015). Ідентичність у соціології: Проблема двох Україн. URL:   

http://litakcent.com/2015/10/05/identychnist-u-sociolohiji-problema-dvoh-ukrajin/comment-page-1/ 

12. Фещенко, Р. (2022). Портрет абсолютно іншого українця. Інтерв'ю НВ із  

професоркою Лібановою про кардинальні зміни в суспільстві. URL: 

https://life.nv.ua/ukr/socium/viyna-v-ukrajini-yak-zminilosya-ukrajinske-suspilstvo-interv-yu-nv-z-elloyu-libanovoyu-

50229900.html 

13. Фукуяма, Ф. (2019). Идентичность. Стремление к признанию и политика 

неприятия. URL: http://loveread.e.ec/read_book.php?id=82792&p=1 

14. Contemporary Sociology: Sage Journals. URL: https://journals.sagepubl/home/cxx 

15. Contemporary Sociology on JSTOR. URL: https://jstor.org/journal/contsoci 

 

Тривалість курсу 90   год. 

Обсяг курсу 32 години аудиторних занять (лекцій), 32 год. семінарських занять та 58 годин  

самостійної роботи 

 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

знати: суть і характер якісних змін у розвитку соціологічної науки наприкінці ХХ  

– на початку ХХІ ст.; головні етапи і тенденції розвитку соціології сьогодення  

та новий пост-глобалізаційний етап, представників нових гілок соціологічного  

знання і теоретичні положення їхніх теорій та концепцій на прикладі  

вивчення ідентичностей; здійснювати компаративний аналіз аксіоматичних  

ядер головних напрямів соціологічного теоретизування з проекцією на  

проблематику ідентичностей, обирати та аргументувати свій вибір; 

знати тематику та ознаки, суть головних поворотів методологічного характеру  

у розвитку сучасної соціології та ті новітні тренди, які притаманні кожному з  
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них і соціологічній науці сучасності в цілому із їхнім застосуванням до вивчення  

ідентичностей; знати суть наукових дискусій стосовно різних шляхів вивчення  

ідентифікаційних процесів у світі і в Україні; знати можливості і межі  

використання нового соціологічного знання до аналізу ідентифікаційного кейсу  

соціологічної проблематики; знати якісно нові методи здійснення емпіричних  

досліджень у царині ідентичностей, адекватні прирощенню соціологічного знання  

в усій його багатоманітності;  

вміти: застосовувати набуті знання до аналізу новостворених соціологічних  

теорій і концепцій стосовно ідентичностей як у світовій, так і у вітчизняній  

соціології; на цій основі та за допомогою компаративного аналізу аксіоматичних  

ядер новітніх соціологічних теорій і концепцій вміти виробляти свою  

теоретичну позицію у вивченні конкретного різновиду ідентичностей,  

добирати аргументи щодо її висунення і обстоювання; вміти здійснювати  

соціологічну інтерпретацію обраних теоретичних положень щодо  

ідентичностей з подальшою їхньою операціоналізацією; чітко окреслювати  

можливості дослідження сучасних ідентифікаційних процесів і явищ в  

ситуації мультипарадигмальності сучасної соціології; вміти аналізувати  

теоретичні доробки вітчизняних соціологів щодо ідентичностей та з’ясовувати  

їхню валідність на фоні поетапного розвитку світової соціологічної думки та  

нової української реальності; реалізувати набуті знання для здійснення  

емпіричних досліджень ідентичностей за допомогою участі у розробці,  

дизайнуванні та виконанні групових проєктів. 

   

Ключові слова Ідентичність, ідентифікація, ідентитети, маркери ідентичностей; соціокультурні  

ідентичності та практики; «перша» (макросоціологія), «друга»  

(мікросоціологія), «третя» соціологія людської екзистенції; соціологія  

Інтернету, віртуальна реальність, віртуальна ідентичність; пост-квантитативні та  

пост-кволітативні методики. 

 

Формат курсу Змішаний: очний /дистанційний  

 

 Проведення настановчих лекцій та консультації для кращого розуміння тем 

 

Теми Тема 1. Вступ до проблематики вивчення ідентичностей у сучасному  

соціологічному знанні (4 год. лекц., 4 год. семін. занять; 7 год. самост.  

роботи). 

Тема 2. Дослідження ідентичності в межах макросоціології (6 год. лекц.,  

6 год. семін. занять; 10 год. самост. роботи). 

Тема 3. Проблематика ідентичностей у мікросоціології (6 год. лекц.,  

6 год. семін. занять; 10 год. самост. роботи). 

Тема 4. Ідентичності та їхні прояви у повсякденному житті індивідів  

(6 год. лекц., 6 год. семін. занять; 10 год. самост. роботи). 

Тема 5. Віртуальна ідентичність та можливості і межі її соціологічного 

 вивчення (6 год. лекц., 6 год. семін. занять; 12 год. самост. роботи). 

Тема 6. Ідентифікаційний простір сучасного українського суспільства  

(4 год. лекц., 4 год. семін. занять; 10 год. самост. роботи). 

 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в кінці семестру 

Письмовий/комбінований (із захистом групових міні-проєктів вивчення 

 ідентичностей в різних ділянках соціологічного знання).  

 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з нормативних дисциплін  

І-ІІІ курсів бакалаврської програми, достатніх для сприйняття категоріального  

апарату соціології ідентичностей в загальній соціологічій теорії, новітніх теоріях  



середнього рівня, здатності виробляти на цій основі релевантні програми  

емпіричних досліджень ідентичностей та ідентифікаційних процесів. 

 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Лекції та семінарські заняття, елементи дистанційного навчання (на лекційних  

заняттях), колаборативне навчання у вигляді виконання групових міні-проектів,  

виконання індивідуальних науково-дослідних завдань, відповіді на  

проблемно-орієнтовані питання, дискусія, презентація і захист проєкту. 

 

Необхідне 

обладнання 

Із урахуванням особливостей навчальної дисципліни. Вивчення навчальної  

дисципліни не потребує 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:  

 контрольна робота: 30 балів; 

 захист групового міні-проєкту: 70 балів; 

 залік: 100% семестрової оцінки.  

Підсумкова максимальна кількість балів: 100 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів  

письмових робіт (вирішення кейсу, ІНДЗ).  

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їхніми  

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на  

використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу  

інших студентів становлять приклади можливої академічної  

недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в контрольній  

роботі чи проєкті є підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно від  

масштабів плагіату чи обману. Жодні форми порушення академічної  

доброчесності не толеруються. 

Відвідання занять онлайн (лекції) та офлайн (семінарські заняття) є  

важливою складовою навчання. Студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків,  

визначених для виконання усіх видів письмових та практичних  робіт,  

передбачених робочою програмою.  

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде  

надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім  

особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої  

літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали, набрані на поточному  

семестровому навчанні, під час здійснення самостійної роботи та бали  

підсумкового захисту групових міні-проєктів. При цьому обов’язково  

враховуються присутність на навчальних заняттях та активність студента під час  

їхнього проведення. Не толеруються користування мобільним телефоном,  

планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях,  

не пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання  

поставленого завдання і т. ін. 

 

Питання до іспиту 1. Зарубіжні та вітчизняні класифікації етапів розвитку соціології. 

2. Взаємозв’язок етапів розвитку соціології із тенденціями та перспективами  

поступу соціологічного мислення. 

3. Взаємозв’язок етапів розвитку соціологічної науки із соціокультурними  



реаліями певного історичного періоду. 

4. Трансформації соціологічного знання відповідно чотирьом етапам його  

розвитку. 

5. Етапи розвитку соціології в єдності її теоретичних засад та технологій  

соціологічних досліджень. 

6. Поява проблеми ідентичності у корпусі соціологічних знань на першому  

етапі їхнього розвитку. 

7. Психологічна наука про ідентичнсість. Визначення ідентичності у працях  

Е. Еріксона. 

8. Символічний інтеракціонізм про ідентичність в соціології як відповідь на  

психологічні напрацювання. 

9. Ідентичність та її дослідження в класичній метапарадигмі. 

10. Ідентифікаційні процеси та ідентичності в неокласичній метапарадигмі. 

11. Дослідження сучасних ідентичностей в посткласичній метапарадигмі. 

12. Структура і різновиди ідентичностей. 

13. Функції ідентичностей. 

14. Трансформація ідентичностей: внутрішні і зовнішні фактори впливу. 

15. Загальна характеристика макросоціологічних схем дослідження  

ідентичностей в їхній варіативності. 

16. Методи емпіричного дослідження ідентичностей у макросоціології  

(«першій» соціології). 

17. Вивчення ідентичностей в рамках некласичної метапарадигми. 

18. Постнекласична метапарадигма та можливості дослідження  

ідентифікаційних процесів і явищ в ній. 

19. Формування ідентичностей у процесах символічної взаємодії. 

20. Пошуки сенсів ідентичностей у феноменологічній соціології. 

21. Конструювання ідентичностей (П. Бергер і Т. Лукман). 

22. Ідентичність в драматургічній соціології І. Гофмана. 

23. Гарфінкелінг як метод вивчення ідентичностей у парадоксальних ситуаціях. 

24. Загальна характеристика мікросоціологічних варіантів тлумачення  

ідентичностей. 

25. Методи емпіричного дослідження ідентичностей у мікросоціології  

(«другій» соціології). 

26. Соціологія повсякденності як «третя» соціологія (П. Штомпка) та її  



інструментарій вивчення ідентифікацій та ідентичностей. 

27. Практики побутування ідентичностей у повсякденному житті. 

28. Візуальна соціологія та її застосування в емпіричних студіях ідентичності. 

29. Чотири невербальні методи емпіричних студій ідентичності в межах  

візуальної соціології. 

30. Способи інтерпретації отриманої соціологічної інформації стосовно  

ідентичностей в рамках соціології повсякденності («третьої» соціології). 

31. Соціологія Інтернету як простір формування і розвитку віртуальних  

ідентичностей. 

32. Віртуальна ідентичність: суть, форми, прояви. 

33. Співвідношення віртуальних ідентичностей та реальних самототожностей  

індивідів і нових віртуальних спільнот. 

34. Конструювання віртуальних ідентичностей як процес.  

35. Різновиди віртуальних ідентичностей. 

36. Соціокультурні ідентичності і практики. 

37. Головні ідентифікаційні практики: класифікація. 

38. Ідентифікаційне поле сучасного українського суспільства. Макровиміри  

ідентичностей. 

39. Групові ідентичності в сучасному українському соціумі. 

40. Індивідуальні інтегральні ідентичності представників сучасного  

українського суспільства. 

41. Ієрархія групових та індивідуальних ідентичностей до і після російського  

вторгнення. 

42. Ідентичність громадянина України як стрижень новітньої української  

політичної нації. 

 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості навчальної дисципліни буде надано по  

завершенню її викладання. 

 
 

   

   
 


