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Вступ 

 

Лекційний курс «Сучасний соціал-філософський дискурс» присвячено дискурсивному 

аналізу розмаїття сучасних соціальних і соціальноорієнтованих теорій у низці дисциплін, що 

так чи так охоплюють соціальну проблематику – від теоретичної соціології до теорії 

літератури. 

Усі вони, для пояснення сучасних соціальних аспектів досліджуваних ними феноменів, 

змушені вдаватися до певної теоретичної концептуалізації, запозичуючи евристичний ресурс 

один у одного. 

Відтак, з огляду на, з однієї сторони, тематичну різноголосицю, а з іншої сторони – на 

дискурсивну інтердисциплінарність, структура курсу побудована таким чином, щоб надати 

цілісність і логіку проліферації сучасних соціальних і соціальноорієнтованих теорій.  

Тому теоретичну єдність курсу задано не через методологію, дисциплінарні підходи чи 

галузеві традиції, а через дискурсивну гомогенність, схоплену у різних аспектах відносин 

«людина –суспільство». Відтак, соціал-філософський дискурс постає не як набір філософем 

різних гуманітарних дисциплін, а як дослідження способів теоретичної артикуляції новітніх 

соціальних процесів і практик, які завжди вислизають в системних теоріях. 

 

 

 

Система поточного, модульного та підсумкового  контролю з навчальної дисципліни 

„Сучасний соціал-філософський дискурс»” .  

Підсумкова оцінка за семестр-100 балів. 

Кількість балів за  І модуль  -  19 

Кількість балів за  І модуль  -  31 

Кількість балів за  залік          - 50 

Контроль знань. 

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.  

Система оцінювання – накопичувальна. 

Оцінювання за формами контролю:  

Поточний – 

усна відповідь, домашня письмова робота                                              6 балів 

доповнення                                                                                                  3 бали 

модульна контрольна робота (на семестр 1 контрольна робота)          10 балів. 

 

 

 

 

Змістовий модуль 1 

(ЗМ,) 

 

Змістовий модуль 2 

(ЗМ2) 

 

Залік 

 

Разом 

(тдсумкова 

оцінка) 

 

Оцінка 

(бали) 

 

25 

 

25 

 

50 

 

100 

 

 

 

При цьому кількість балів відповідає оцінці: 

1- 34 –„незадовільно” з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 

35-59 - „незадовільно”з можливістю повторного складання; 

60-64 -„задовільно” (достатньо; 

65-74- „задовільно”; 

75-84 – „добре” 

85-89 - „добре” („дуже добре” 

90-100 – „відмінно”.) 

 



Шкала відповідності 

 

За 100-бальною 

шкалою 

 

Оцінка за 

національною 

шкалою 90 - 100 

 

 5 
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 85-89 

 

4 

 

добре 

 75-84 

 

 

 

 

 65-74 

 

3 

 

задов1льно 

 60-64 

 

 

 

 

 35-59 

 

2 

 

незадовільн
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1-34 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

І. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ I СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

Зміст лекційного матеріалу 

 

Кількість годин 

 

Лекції 

Семінари Самостійна 

робота 

Інші  

форми 

контролю 

Змістовний модуль І     

Тема 1. Саморефлексія в соціальних 

дослідженнях. 

2    

Тема 2. Об’єктивовча (нормативна) 

парадигма парадигма в соціальній 

епістемології. 

2    

Тема 3. Суб’єктивовча (інтерпретативна) 

парадигма в соціальній епістемології 

2    

Тема 4. Комунікативна парадигма в 

соціальних дослідженнях. 

2    

Тема 5. Проблема суб’єкта соціального 

дослідження. 

2    

Тема 6. Переосмислення співвідношення 

теоретичного і практичного в соціальній 

філософії. 

2    

Модульна контрольна І   8  

Змістовний модуль ІІ     

Тема 7. Відкриття «повсякденности» як 

феномена соціяльної філософії 

2    

Тема 8. Структурно-конструктивістський 

підхід в соціальному аналізі 

2    

Тема 9. Актуалізація “проблеми часу” 

в сучасних соціяльних дослідженнях  

 

2    

Тема 10. Феміністична перспектива у 

соціальній теорії 

2    

Тема 11. Критична теорія суспільства та 

феномен соціяльної критики 

2    

Тема 12. “Антропологічний закрут” в 

сучасній соціяльній філософії / 

2    

Модульна контрольна ІІ   8  

Змістовний модуль ІІІ     

Тема 13. Структурний психоаналіз та його 

соціально-філософський потенціал 

2    



Тема 14. Феномен «сучасності» як предмет 

модерної і постмодерної соціальної теорії 

2    

Тема 15. Суспільство в умовах існування 

засобів масової комунікації. Становлення 

мас-медійної теорії. 

2    

Тема 16. Діалектика глобального і 

локального в сучасній соціальній теорії 

2    

Тема 17. Криза соціальності на рубежі 

століть.  

2    

Модульна контрольна ІІІ   8  

 

 

Загальна кількість годин 123 

З них: 

лекцій - 34 годин, семінарських занять - 34 годин, керівництво самостійною 

роботою студентів – 14 годин, консультацій – 9 годин 

Форма підсумкового контролю - залік. 

 

 

Змістовий модуль 1 

 

Тема 1. Саморефлексія в соціальних дослідженнях. 

Три проекти соціальної теорії: Ґ.В.Ф.Геґель, О.Конт, К.Маркс. Конверґенція соціології та 

соціальної філософії. Суспільні проблеми та їх концептуалізація в повоєнній Європі. 

Е.Ґіденс: Соціологія як саморефлексія суспільства. Н.Луман: Самоопис і самовідтворення 

сучасного суспільства. 

 

 

Тема 2. Об’єктивовча (нормативна) парадигма парадигма в соціальній епістемології. 

Об’єктивовча (нормативна) парадигма: Природа сучасних інституцій. Проблема 

самоідентичності. Концепція радикалізації та універсалізації модерну Е.Ґіденса. 

“Деконтинуівістська” інтерпретація сучасного соціального розвитку. Основні джерела 

динамізму модерну. 

 

 

Тема 3. Суб’єктивовча (інтерпретативна) парадигма в соціальній епістемології. 

Суб’єктивовча (інтерпретативна) парадигма: Поняття “життєсвіту” та його роль у 

конституюванні суб’єктивної соціальної реальности. Новий предмет соціології знання: 

повсякденне знання  та його інституціоналізація. Повсякденне знання та його статуси в 

суспільстві. Драматургічна перспектива І.Ґофмана. Моделі самопрезентації. 

 

Тема 4 . Комунікативна парадигма в соціальних дослідженнях. 

Нова парадигма в системному аналізі суспільства. Самоопис суспільства як проблема 

можливости та леґітимації соціального знання. Поняття системи і довкілля. Самореферентні і 

самоописувальні соціяльні системи. Тавтологічний та парадоксальний самоописи 

суспільства. Типологія суспільств за Н.Луманом і проблема самоопису. 

 

 

Тема 5 . Проблема суб’єкта соціального дослідження. 

Методологічний індивідуалізм і субстанціоналізм у розумінні суспільства. Проблема 

об’єктивації соціяльного знання. Антиномія «індивідуалізм-колективізм» в соціяльних 

дослідженнях (Н.Еліяс). Соціальне конструювання суб’єкта. До проблеми постання сучасної 

людини. Індивід і суспільство: постмодерністська інтерпретація. Трансформація еліт у 

пізньомодерному суспільстві. 



 

Тема 6.  Переосмислення співвідношення теоретичного і практичного в соціальній філософії. 
“Логіка теорії” і “логіка практики”.  “Habitus” і “cogito” в соціяльному пізнанні. Катеґорія «соціяльна 

реальність» в сучасній соціяльній філософії. Поняття “поля” і “ґабітуса” в соціологічній концепції П.Бурдьє. 

Поняття “капіталу” та його “форм”. Колективні поля соціяльної конкуренції. Відтворення класового 

суспільства. Поняття “символічного насильства”. Смак і життєвий стиль. “Практика” та її аналіз. Соціяльна 

обумовленність знання (концепція “археології знання”). Влада и політики істини. Проблема генези соціяльних 

інституцій (концепція “генеалогії влади”). Соціяльне конструювання суб’єкта. 

 

Змістовий модуль 2 

 

Тема 7.  Відкриття «повсякденности» як феномена соціяльної філософії 

«Молекулярна соціологія». Людина в структурах повсякденності. Особливості “повсякденної 

раціональності”. Соціяльна аналітика культури. Довіра. Феномен “довіри”. Феномен 

“техногенного суспільства”. 

 

 

Тема 9.  Актуалізація “проблеми часу” в сучасних соціяльних дослідженнях  

Часовий вимір суспільства. Поняття “соціяльного часу”. Зміна балансу між “Я” та “Ми” 

(Н.Еліяс). Соціальний простір та його складники. Поняття соціального класу та соціальної 

конкуренції.  

Підваження класичної моделі розвитку. Руйнація субстанціяльної історії та реакція 

соціяльної філософії. 

 

 

  

Тема 10. Феміністична перспектива у соціальній терії. 

Емансипація “приватної сфери” в суспільстві Високого Модерну. Проблема «инакшости». 

Феномени  евроцентризму, фемінізму, орієнталізму. Критика структури жіночого в 

патріархатному суспільстві. “Сексизм” як ідеологія сучасного суспільства. Теорія жіночої 

сексуальності. Концепції фемінного і фемінізму. Поняття “материнського” в структурі 

фемінного. Основні стратегії розуміння жіночої ідентичности. “Ґендер” і “секс” як наріжні 

поняття феміністичної теорії. Теорії ґендерної стратифікації. Поняття “ґендерного 

стереотипу”, “ґендерного ідеалу” та “ґендерної ролі”. Соціальні стратегії фемінізму (С. де 

Бовуар, Б.Фрідан, К.Мілет). 

 

Тема 11. Критична теорія суспільства і феномен соціяльної критики 

Відмінності між традиційною і “критичною” соціальними теоріями. “Франкфуртська школа” 

про мітологізацію суспільної свідомости через масові медії. Засади соціологічного проекту 

Франкфуртської школи. Проблема переосмислення засад модерного суспільства в роботах 

Г.Маркузе. Історичні передумови постання теорій “масового суспільства”. “Масова 

культура” як продуцент “масової людини”. Поняття “маси”, “масової свідомости”. 

Ч.Р.Міллз: соціальне знання та громадська позиція науковця. Рушійні сили “соціальної 

альтернативи”.  

 

 

Тема 12. “Антропологічний закрут”  в сучасній соціяльній філософії 

Революційна антропологія і філософія дії Ж.-П.Сартра. Колективне буття і групова дія. 

Тілесні практики модерної доби. Нова оптика: “тілесна перспектива” в соціяльному пізнанні. 

Людина та її “капітали”. 

 

Змістовий модуль 3 

 

Тема 13. Структурна психоаналіза та її соціал-філософський потенціал 



Структуралістська інтерпретація фройдизму Жака Лякана як тло соціяльних теорій. 

Символічний порядок культури. Критика буржуазної соціальної мітології в концепції Роляна 

Барта. Критика суспільства як структури. Лібідозність “соціального тіла” в концепції 

шизоаналізу Жіля Дельоза і Фелікса Ґваттарі.  

 

 

 

Тема 14. Феномен «сучасности» як предмет модерної і постмодерної соціяльної теорії   

Визначення сучасности. Найпитоміші характеристики сучасности. Постмодерн як 

розчарування (в) сучасності. Що за обріями сучасности? Соціальне знання і влада: проблема 

взаємозалежности  Проблема нейтралізації владних інтенцій в соціяльному пізнанні. 

Проблема конверґенції суспільств в теорії індустріального суспільства Р.Арона. Проблема 

технології і утопії в роботах Ж. Еллюля. Поняття радикального модерну за Е.Ґідденсом. 

Постмодерністські підходи до проблеми національної ідентичності.  

 

 

Тема  15.  Суспільство в умовах існування засобів масової комунікації. Становлення мас-

медійної теорії. 

Мас-медійні дослідження Маклюен, Д.Лалл, Д.Д.Пітерс. Індустріялізація культури. 

Тенденції сучасної “індустрії культури”. “Суспільство споживання”. “Культура жувальної 

гумки”. Ідеологія індустрії культури. “Телевізійна цивілізація “Кока-коли”. Культура 

престижного споживання. Феномен телевізійної реклами. Мода: соціокультурний контекст. 

Масові медії і соціяльна мітологія. Формалізація людських відносин і масова комунікація. 

Масова комунікація як механізм соціяльного управління. Культурологія і мітологія масової 

комунікації Г.М.Маклюена. 

 

 

Тема 16. Діалектика глобального і локального в сучасній соціальній теорії 

Феномен глобалізації. Феномен ґлобалізації модерну. “Клімат ризику”.  «Глокалізація 

часопростору»  Роланда Робертсона. Комунізм як модерний проект. Делокалізація 

суспільств. А.Зінов’єв: соціологія комуністичного суспільства. Феномен посткомуністичного 

суспільства. Теорія “перехідного суспільства” та неомарксистська концепція “двох типів 

суспільств”. “Прийдешнє постіндустріальне суспільство” (Д.Белл). Постіндустріальні 

тенденції модерної доби (А.Турен). “Третя хвиля” (О.Тоффлер). 

 

 

Тема 17. Криза соціальності на рубежі століть. 

Нові суспільні рухи. Криза ідентичности. Соціяльна екологія людини. Суспільство як 

дискурс. “Смерть політики” (М.Фуко). «Кінець соціяльного» (Ж.Бодріяр). Індівідуалізація в 

суспільному процесі. Аналіз пізньокапіталістичного суспільства. Криза леґітимності 

сучасних суспільств. “Дисциплінарна матриця” та її роль у становленні сучасної людини 

(М.Фуко). 

 

 

ІІ. Семінари 

 

Семінар 1. Формування проблематики сучасної соціальної теорії. 

1. Становлення предмета соціального пізнання. (П.Винч) 

2. Трансцендентальні засади соціального пізнання. 

3. Агент, аґентність, дуальність і структура: переосмислення моделі соціальної дії. 

Дискурсивна і практична свідомість. 

 

Семінар 2. Проблема нового теоретичного синтезу в соціальній теорії  

1. Поняття “онтологічної безпеки”. Проблема самоідентичності.  



2.“Клімат ризику”. Культура високих ризиків як контекст існування сучасного Я. Політика 

самоактуалізації.  

3. Трансформація інтимності в умовах модерну.  

4. Поняття “ненавмисних наслідків”. 

 

Семінар 3. Феноменологія соціального світу 

1.Феноменологічні засади соціології знання. 

2. Роль мови в об’єктивації соціального світу. 

3. Символічний універсум та його функції в соціумі. Концептуальні механізми підтримання 

символічного універсуму. 

4. Проблема леґітимації соціального світу. 

 

Семінар 4. Суспільство як Спектакль (Перформенс) 

1. Концепція “управління враженнями”. 

2. Моделі самопрезентації: “Я” романтичне, “Я” модерне і “Я” постмодерне. 

3. Поняття “постановки” і “перфомансу”.  

4. Поняття “рольової дистанції”. Понятійна пара: “щирий” та “цинічний” актор. 

 

Семінар 5. Комунікативна парадигма в соціяльних дослідженнях 

1. Самореферентні і самоописувальні соціяльні системи. Поняття системи і довкілля. 

2.Основні положення теорії самореферентних систем:  

 а).поняття “комплексності системи”; “автопоесіс”; поняття “неймовірності комунікації”;  

б) поняття “подвійної континґенції”; взаємопроникнення систем; “символічно узагальнені” 

(генералізовані) засоби комунікації;  

 в) системна/локальна інтеґрація/консенсус та її відсутність. 

 

Семінар 6. Проблема суб’єкта соціяльного дослідження   

1. Методологічний індивідуалізм і субстанціоналізм у розумінні суспільства. Проблема 

об’єктивації соціяльного знання.  

2. Антиномія «індивідуалізм-колективізм» в соціяльних дослідженнях (Н.Еліяс 

3.До проблеми постання сучасної людини. Індивід і суспільство: постмодерністська 

інтерпретація.  

4. Трансформація еліт у пізньомодерному суспільстві.  

 

Семінар 7.  Переосмислення співвідношення теоретичного і практичного в соціальній 

філософії. 

1. “Логіка теорії” і “логіка практики”.    

2. “Habitus” і “cogito” в соціяльному пізнанні.   

3. “Практика” та її аналіз.  

4. Соціяльне конструювання суб’єкта. 

 

Семінар 8. Критична теорія суспільства та феномен соціяльної критики 

1. Відмінності між традиційною і “критичною” соціальними теоріями.  

2. “Франкфуртська школа” про мітологізацію суспільної свідомости через масові медії. 

Засади соціологічного проекту Франкфуртської школи.  

3. Проблема переосмислення засад модерного суспільства в роботах Г.Маркузе.  

4. Історичні передумови постання теорій “масового суспільства”.  

5. “Масова культура” як продуцент “масової людини”. Поняття “маси”, “масової 

свідомости”.  

Ч.Р.Міллз: соціальне знання та громадська позиція науковця.  

6. Рушійні сили “соціальної альтернативи”. 

 

Семінар 9. Модерні технології суб’єктивації і «паноптичне» суспільство 

1. Проблема суспільної еволюції в концепції М.Фуко.  



2. Проблема генези соціальних інституцій (концепція “генеалогії влади”).  

3. “Дисциплінарна матриця” та її роль у становленні сучасної людини.  

4. Соціальна обумовленність знання (концепція “археології знання”). Влада и політики 

істини. 

 

Семінар 10. Актуалізація “проблеми часу” в сучасних соціяльних дослідженнях 

1.Часовий вимір суспільства. Поняття “соціяльного часу”.  

2. Зміна балансу між “Я” та “Ми” (Н.Еліяс).  

3. Соціальний простір та його складники. Поняття соціального класу та соціальної 

конкуренції.  

4. Підваження класичної моделі розвитку. Руйнація субстанціальної історії та реакція 

соціальної філософії. 

 

Семінар 11. “Антропологічний закрут”  в сучасній соціяльній філософії 

1. Революційна антропологія і філософія дії Ж.-П.Сартра.  

2. Колективне буття і групова дія.  

3. Тілесні практики модерної доби. Нова оптика: “тілесна перспектива” в соціяльному 

пізнанні. 

4. Візуальний поворот в соціяльних дослідженнях.  

 

Семінар 12. Відкриття «повсякденности» як феномена соціяльної філософії 

1. «Молекулярна соціологія».  

2. Людина в структурах повсякденності.  

3. Особливості “повсякденної раціональності”.  

4. Соціяльна аналітика культури.  

5. Довіра. Феномен “довіри”.  

  

Семінар 13. Структурна психоаналіза та її соціял-філософський потенціял 

1. Структуралістська інтерпретація фройдизму Жака Лякана як тло соціяльних теорій.  

2. Символічний порядок культури.  

3. Критика буржуазної соціальної мітології в концепції Роляна Барта.  

4. Критика суспільства як структури (Ж.Дерида).  

5. Лібідозність “соціального тіла” в концепції шизоаналізу Жіля Дельоза і Фелікса Ґваттарі.

  

Семінар 14. Суспільство як соціосексуальна система  

1. “Гетеросексуальний контракт” – нова версія первісної суспільної угоди 

2. Розподіл статей як основа соціяльности.  

3. Гетеросексуальність як вимір соціяльности. 

4. Шлюбні відносини як відносини власности. 

 

Семінар 15. Суспільство в умовах панування засобів масової комунікації 

1. Індустріялізація культури. Тенденції сучасної “індустрії культури”.  

2.“Суспільство споживання”. Консьюмеризм як підстава для соціальної стратифікації. 

3.Масові медії і соціяльна міфологія. Формалізація людських відносин і масова комунікація. 

4. Масова комунікація як механізм соціяльного управління. Г.М.Маклюен. 

 

Семінар 16. Діалектика глобального і локального в сучасній соціальній теорії 

 1.Феномен ґлобалізації модерну. 

 2.“Клімат ризику” Е.Ґіденса і «Суспільство ризику» У.Бека.   

3. «Глокалізація часопростору»  Роланда Робертсона.  

4.Делокалізація суспільств: дія «механізмів емансипації». 

 

Семінар 17. Криза соціальності на рубежі століть. 

1. «Кінець соціяльного» (Ж.Бодріяр).  



2. Індівідуалізація в суспільному процесі.  

3. Аналіз пізньокапіталістичного суспільства Ф.Джеймісона .  

4. Криза леґітимності сучасних суспільств.  

 

 

 

ІІІ. Самостійна робота. 

Завдання для самостійної  роботи студентів:  Опрацювання  робіт Ю. Габермаса «Структурні 

перетворення у сфері відкритости: дослідження катеґорії громадянське суспільство» та 

«Філософський дискурс Модерну”. 

Порядок роботи.  

Перший етап: ознайомлення з текстом (вересень-жовтень).  

Другий етап: співбесіда з викладачем з викладачем (листопад-грудень).  

Вимоги до самостійної роботи.  

У процесі співбесіди з викладачем студент мусить знати:  

– автора і назву тексту та внесок автора в історію філософської думки.   

– роль даної роботи у творчості філософа та її місце в корпусі політичної філософії.   

– коментар тексту студент здійснює у вільній формі  

– реферуючи самостійно опрацьовану роботу, студент мусить зробити змістовний висновок.   

 

Питання до колоквіуму за роботою П.Берґера і Т.Лукмана 

“Соціальне конструювання реальності”. 

 

1.Реальність повсякденного життя. Як стверджується р.п.ж.? 

2.Проблематичні і непроблематичні сектори р.п.ж. 

3.Конечні галузі значень. 

4.Просторові і часові структури світу повсякденного життя. 

5.Типізації анонімности та індивідуалізація в ситуації віч-на-віч. 

6.Знаки і знакові системи об’єктивації людської суб’єктивности. 

7.Мова як специфічна знакова система та символічна репрезентація соціальної реальности. 

8.Соцієтальний запас знання і соціальний розподіл знання. 

9.Хабітуалізація людської діяльности. 

10.Процес інституалізації та соціальний контроль. 

11.Інституціональний світ як об’єктивна реальність. 

12.Екстерналізація та об’єктивація соціального світу. 

13.Об’єктивація соціального “Я”. 

14.Стандарти рольового виконання. 

15.Символічна репрезентація інституціонального порядку. 

16.Загальнодоступне та специфічно-рольове знання. 

17.Інституціоналізація соціальної інтеракції як критерій цивілізованости суспільства. 

18. Динаміка інституціональних процесів. Деінституціоналізація, реінституціоналізація, 

інституціональна сеґментація. 

19.Автономні смислові підуніверсуми і проблема леґітимації інституціонального порядку.  

20.Реїфікація соціальної реальности. 

21.Чотири рівні леґітимації інституціонального порядку. 

22.Функції символічного універсуму. 

23.Леґітимація смерти. 

24.Концептуальні механізми підтримання символічного універсуму. 

25.Терапевтичне та анніґіляційне застосування концептуальної машинерії.  

26.Соціальна організація підтримання універсуму. 

27.Сутність процесу інтерналізації. 

28.Первиння соціалізація. 

29.Вторинна соціалізація. 

30.Процедури підтримання соціальної реальности. 



31.Рутинний та кризовий типи підтримання реальности. 

32.Значущі інші. Їхня роль та функції. 

33.Мовленеве продукування соціальної реальности. 

34.Процес альтернації. Сутність та основні стадії. 

35.Специфіка процесу ресоціалізації. 

36.Структурні аспекти інтерналізації. 

37.”Невдала соціалізація” і можливість суб’єктивного вибору. 

38.Психологічні теорії ідентичности. 

39.Діалектика біологічного і соціального. 

 

 

 

ЛЕКТУРА  ДО  КОЛОКВІУМУ 

 

Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности.-М.,1995.-323с. 

Руткевич Е.Д. Феноменологическая социология знания -М., 1993.-272с. 

Абельс Х. Интеракция, идентификация, презентация.-СПб.,1999.-С.101-136. 

 

 

 

 

 

ІV. Питання до заліку: 

Три проєкти соціяльної теорії: Ґ.В.Ф.Геґель, О.Конт, К.Маркс. 

Проблема конверґенції теоретичної соціології та соціяльної філософії. 

Е.Ґіденс: Соціологія як саморефлексія суспільства.  

Н.Луман: Самоопис і самовідтворення сучасного суспільства. 

Тавтологічний та парадоксальний самоописи суспільства. 

Комунікативний розум і комунікативна раціональність (Ю.Габермас). 

Системний світ і життєсвіт. Проблема колонізації життєсвіту.  

Поняття “життєсвіту” та його роль у конституюванні суб’єктивної соціальної реальности. 

Елементарні структури “життєсвіту”. 

Драматургічна перспектива І.Ґофмана. Моделі самопрезентації. 

“Клімат ризику”. Культура високих ризиків як контекст існування сучасного Я (У.Бек). 

Концепція радикалізації та універсалізації модерну Е.Ґіденса. 

Поняття “онтологічної безпеки” особистости. Проблема самоідентичності. 

Соціальне конструювання суб’єкта. До проблеми постання сучасної людини. 

Індивід і суспільство: постмодерністська інтерпретація. 

Трансформація еліт у пізньомодерному суспільстві. 

Антиномія «індивідуалізм-колективізм»в соціяльних дослідженнях (Н.Еліяс). 

“Франкфуртська школа” про мітологізацію суспільної свідомости через масові медії.  

Тілесні практики модерної доби. Нова оптика: “тілесна перспектива” в соціяльному пізнанні. 

Революційна антропологія і філософія дії Ж.-П.Сартра. Колективне буття і групова дія. 

Руйнація субстанціяльної історії та реакція соціяльної філософії. 

“Логіка теорії” і “логіка практики” (М.Фуко і Ж.Дельоз). 

Часовий вимір суспільства. Поняття “соціяльного часу”.  

Зміна балансу між “Я” та “Ми” (Н.Еліяс).  

Довіра. Феномен “довіри”. 

Культурологія і мітологія масової комунікації Г.М.Маклюена. 

Структуралістська інтерпретація фройдизму Жака Лякана як тло соціяльних теорій. 

Лібідозність “соціального тіла” в концепції шизоаналізу Жіля Дельоза і Фелікса Ґваттарі. 

Соціальне знання і влада: проблема взаємозалежности. 

“Дисциплінарна матриця” та її роль у становленні сучасної людини (М.Фуко). 

«Кінець соціяльного» (Ж.Бодріяр). 



Визначення сучасности. Найпитоміші характеристики сучасности. 

Критика буржуазної соціальної мітології в концепції Роляна Барта. 

Формалізація людських відносин і масова комунікація.  

Масова комунікація як механізм соціяльного управління. 
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