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Назва дисципліни  Сильна програма культурсоціологічного аналізу  

Адреса викладання 

дисципліни 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Вул. Університетська, 1 Львів 79000, Україна 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Історичний факультет, кафедра соціоології 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

05 – соціальні та поведінкові науки 

054 Соціологія 

Викладач дисципліни Черниш Наталія Йосипівна 

Доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри соціології 

 

Контактна інформація 

викладача 

nataliya.chernysh@lnu.edu.ua (корпоративна);  

nataliyachernysh39@gmail.com (для студентів) 

Сторінка викладача, місце знаходження: сайт кафедри соціології 

https://www.clio.lnu.edu.ua/employee/chernysh-nataliya-josypivna 

Контактний тел.: (067) 1767-184 

 

Консультації з питань 

навчання по 

дисципліні 

відбуваються 

Консультації з навчальної дисципліни відбуваються згідно розкладу 

(ауд.319 кафедри) 

 

Консультації можливі в день проведення лекцій/семінарських занять  

(за попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 

через Skype, ZOOM, MicrosoftTeams або подібні ресурси. Для 

погодження часу он-лайн консультацій слід писати на електронну пошту 

викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу https://clio.lnu.edu.ua/course/sylna-prohrama-kultur-sotsiolohichnoho-

analizu 

 

Інформація про 

дисципліну 

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, 

обов’язкові для того, щоб зрозуміти і осмислити якісно нову роль 

культури в суспільному розвитку як його рушійної сили на поч. ХХІ ст. 

Тому у курсі представлено як огляд концепцій про традиційне та сучасне 

уявлення культури, так і процесів та інструментів, які потрібні для 

емпіричного вивчення нових соціокультурних реалій сьогодення. 

 

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Сильна програма культурологічного аналізу» є 

завершальною нормативною дисципліною з спеціальності 054 

Соціологія для освітньо-професійної програми другого рівня, яка 

викладається в першому семестрі 2020/2021 навчального року в обсязі 

4.5 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою 

ECTS). 

 

Мета та цілі 

дисципліни 

Мета: на основі отриманих під час навчання на бакалаврській програмі 

компетенцій в ділянці сучасних соціологічних теорій оволодіти 

знаннями, навичками і вміннями здійснювати аналіз соціокультурних 

явищ і процесів сучасності з урахуванням триваючої у світі глобалізації. 

Завдання: виробити у студентів магістерської програми здатності 

розуміти структуру сучасного соціологічного знання та місце в ній 
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культурсоціології; з’ясовувати відмінності між соціологією культури і 

культурсоціологією; формулювати суть культурсоціологічної теорії та її 

основні положення; володіти понятійно-категоріальним апаратом 

дисципліни; застосовувати набуті знання для створення індивідуальних 

програм емпіричних досліджень в галузі культурсоціології. 

Література для 

вивчення дисципліни 

 Основна література:  
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Костенко Н. Знання про смисли: методології глибини та поверхні // 
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методи, маркетинг. – 2012. - № 4. – С. 159-193. 
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Обсяг курсу 48 годин аудиторних занять. З них 32 години лекцій, 16 годин 

семінарських занять та 87 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде:  

- Знати:  

головні соціологічні метапарадигми сучасності; характер відображення 

в них соціокультурного розвитку людства і сучасного українського  

суспільства в добу глобалізації; вміст домінантної тенденції розвитку  

людства у ХХІ ст. – перетворення культури на головну рушійну силу  

розвитку людства; суть нового наукового напрямку – культурсоціології, 

її головні теоретичні положення; методологію і методику емпіричного 

аналізу соціокультурних феноменів; 
- Вміти: 

вирізняти проблематику культурсоціології доби глобалізації та  

виокремлювати предметне поле досліджень в її межах; застосовувати  

теоретичні положення культурсоціології для здійснення аналізу 

складних соціокультурних реалій сьогодення; досліджувати сенси 

соціального життя в Україні в контексті глобальних трансформацій з 

використанням методологічного та методичного арсеналу 

культурсоціології; розробляти програми соціологічного дослідження 

соціокультурних процесів і явищ в сучасному українському суспільстві, 

в тому числі для підготовки до написання і захисту своїх дипломних 

робіт. 

  

Ключові слова Соціологія культури, соціокультурний підхід, культурсоціологія, сильна 

програма культурсоціологічного аналізу, слабка програма 

культурсоціологічного аналізу, кодування, сенсування,  наратив 

 

Формат курсу Он-лайн та офф-лайн формати  

 

 Проведення лекцій, семінарських занять та консультації для кращого  

розуміння тем 

Теми Змістовий модуль 1. Культурсоціологія – новий напрям 

соціологічного аналізу соціокультурних реалій сьогодення (16 год. 

лекц.) 

Тема 1. Зміна акцентів у соціологічному вивченні культури: від 

соціології культури через соціокультурний підхід до культурсоціології 

(4 год.).  

Тема 2. Причини появи і розвитку культурсоціології наприкінці ХХ – на 

поч. ХХІ ст. (2 год.).  

Тема 3. Культурсоціологія: суть, зміст, головні напрямки досліджень (6 

год.).  

Тема 4. Методологія культурсоціологічного аналізу (4 год.). 

Змістовий модуль 2. Практичні аспекти культурсоціологічного 

аналізу (16 год. лекц.) 

Тема 5. «Слабкі» програми традиційного соціологічного вивчення 

культури та їхні недоліки (2 год.).  

https://www.palgrave.com/gp/journal/41290
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0011392114533212


Тема 6. Переваги «сильної» програми культурсоціологічного аналізу (2 

 год.).  

Тема 7. Складові «сильної» програми культурсоціологічного аналізу (8 

год.).  

Тема 8. Використання «сильної» програми культурсоціологічного 

аналізу в дослідженнях соціокультурних процесів і явищ сучасного 

українського суспільства (6 год.).  

 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит в кінці семестру 

письмовий/комбінований  

 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін, які 

вони вивчали протягом навчання на І рівні ОПП 054 Соціологія, а також 

низки дисциплін ВВ рівня (таких як «Аналітична соціологія», 

«Компаративний аналіз соціоісторичних процесів та структур»), 

достатніх для сприйняття категоріального апарату дисципліни «Сильна 

програма культурсоціологічного аналізу», розуміння джерел, в першу 

чергу програмної праці Дж. Александера «Сенси соціального життя: 

культурсоціологія», та ін. 

  

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові проекти, 

спільні розробки), проектно-орієнтоване навчання, дискусія. Розробка 

ІНДЗ, яка передбачає застосування сильної програми 

культурсоціологічного аналізу до написання магістерської роботи 

кожного студента або (за недоцільності її використання у дипломній 

роботі) до конкретної проблемної ситуації, процесу або явища сучасного 

українського суспільства. 

 

Необхідне обладнання Вивчення курсу не потребуває використання програмного забезпечення, 

крім загально вживаних програм, операційних систем і діалогових 

платформ. 

 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою:  
- письмова контрольна робота за матеріалами першого 

теоретичного змістового модулю (максимальна оцінка за контрольну 

роботу становить 15 балів); 

- усна презентація або письмовий есей на довільно обрану 

студентами тему (максимально 10 балів); 

- представлення ІНДЗ (25 балів) зі складання авторської «сильної» 

культурсоціологічної програми за підсумками другого практичного 

змістового модулю. 

Сумарно всі види поточного контролю під час семестру дають 

максимально 50 балів. 

Інші 50 балів студент може отримати під час іспиту у письмовій та 

усній формі. Білет складається із 2 теоретичних питань та одного 

питання, скерованого на захист ІНДЗ, пов’язаного з темами 

магістерських дипломних робіт.  

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт (відповіді на питання з обох модулів, написання 

індивідуальних науково-дослідних завдань, есе у письмовій формі або 

усна презентація – за вибором студентів.  



Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть 

їхніми оригінальними дослідженнями. Відсутність посилань на 

використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в 

роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади 

можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману.  

Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

студенти відвідають усі лекції (під час карантину – в дистанційному 

режимі) і семінарські заняття курсу. Студенти мають інформувати 

викладача про неможливість відвідати заняття з поважних причин. У 

будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків, 

визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених 

навчальною дисципліною.  

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 тестуванні та самостійній роботі. При цьому обов’язково 

враховуються присутність студентів на лекційних та семінарських  

заняттях та їхня активність під час такого заняття; не заохочується 

користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 

пристроями під час заняття в цілях, не пов’язаних з навчанням, а також  

списування та плагіат у тексті дипломної роботи; несвоєчасне виконання 

поставленого завдання тощо. 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

Питання на іспит 

1.Статус культури у сучасному суспільстві доби глобалізації 

2.Три візії ролі культури та її співвідношення із соціальними 

характеристиками в соціології культури, соціокультурному підході та 

культурсоціології 

3. Соціологія культури: основні характеристики 

4.Соціокультурний підхід як с сходинка до створення 

культурсоціології.  

5.Сутність та основні принципи соціокультурного підходу в соціології 

(за статтею Н. Черниш та О. Ровенчак) 

6.Питання ролі культури у працях М. Вебера, Е. Дюркгайма і Т. 

Парсонса 

7.Зміни у розумінні місця і ролі культури у суспільному розвитку 

наприкінці ХХ – на поч. ХХІ ст. та в історії соціологічної думки 

8.П’ять відмінностей між соціологією культури та культурсоціологією 

9.«Слабкі» програми аналізу культури та неможливість появи 

«сильної» програми культурсоціологічного аналізу у часи 

індустріального суспільства 

10.Три відмінності «сильної» від «слабкої» програми 

культурсоціологічного аналізу 

11.Три властивості (ознаки) «сильної» програми культурсоціологічного 

аналізу 

12.Алгоритм «сильної» програми культурсоціологічного аналізу 

(схематичне зображення) 



13.Кодування та його різновиди (на прикладах сучасної України) 

14.Суть процесу означення та його етапи 

15.Процес означення (сенсування) в культурсоціології та його 

процедури 

16.Структура наративу 

17.Наративи та їхня ієрархія в культурсоціології Дж. Александера 

18.Різновиди наративів стосовно Голокосту та інших соціальних подій. 

Подайте приклад наративу стосовно важливої соціальної події в 

Україні, її культурального осмислення і соціальних наслідків 

19.Основні етапи розвитку поглядів Дж. Александера на суть і 

значення культури в добу сучасності 

20.Дж. Александер про перші кроки в побудові «сильної» програми 

культурсоціологічного аналізу 

21.Дж. Александер про «сильну» програму культурсоціологічного 

аналізу та її відмінності від попередніх програм емпіричного 

дослідження культури. 

22.Історія виникнення понять «Голокост» та «геноцид» 

23.Поняття «Голокост»: від трактування до травмуючого досвіду 

(згідно поглядів Дж. Александера) 

24.Дж. Александер  про прогресивний наратив стосовно Голокосту та 

його складові. Порівняльний аналіз прогресивного та трагічного 

наративів про Голокост. 

25.Антифашистський та анти-антисемітський наративи у концепції Дж. 

Александера 

26.Соціальні наслідки універсалізації Голокосту у поглядах Дж. 

Александера 

27.Очищення Америки: реакція громадськості США з питань голокосту 

та антисемітизму 

28.Очищення Америки: реакція офіційної влади США з питань 

Голокосту та антисемітизму 

29.Можливості і межі застосування положень культурсоціології до 

теоретичного аналізу сучасного українського суспільства 

30.Можливості і межі використання «сильної програми» 

культурсоціологічного аналізу до емпіричного дослідження реалій 

України сьогодення 

 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 


