ПЛАН
практичних занять з дисципліни «Соціальна філософія»
Практичні заняття – 54 години
Викладач – Жарких В.Ю.
Обсяг в Тема та стислий зміст заняття
годинах
2
Предмет та місце соціальної філософії у
сфері практичної філософії.
1. Соціальна філософія як загальна
соціальна теорія та навчальна дисципліна.
2.
Теоретико-методологічний
апарат
соціальної
філософії
і
системність
соціального знання.
5. Світоглядні функції та академічні
особливості соціальної філософії.
6. Повсякденність і соціальне знання.
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Теорія історичного матеріалізму Карла
Маркса.
1. Методологія марксизму.
2. Матеріальне виробництво як центральна
категорія марксизму.
3. Структура суспільних відносин. Базис і
надбудова.
4. Класи і класова боротьба. Поняття
ідеології.
5. Проблема відчуження. Можливість
подолання відчуження шляхом соціальної
революції.
6. Ідеал людини і суспільства в марксизмі.
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Теорія соціального реалізму Еміля
Дюркгейма.
1. Методологія соціальних досліджень за
Е. Дюркгаймом.
2. Поняття колективної свідомості.
Суспільно-політичні прояви колективної
свідомості.
3. Соціальні факти, їх виявлення і
пояснення.
4. Нормальне і патологічне у суспільстві.
Політичні патології.
5. Поняття соціальної солідарності.
Політичні прояви солідарності.
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Мета заняття
Формування теоретичних знань
про місце соціальної філософії у
сфері практичної філософії

Формування
знань
про
методологію, категорії марксизму,
про класи та класову боротьбу,
проблему відчуження та ідеал
людини у суспільстві.

Формування знань про теорію
соціального
реалізму
Е.
Дюркгейма.

Теорія соціальних форм Георга Зіммеля. Формування знань про теорію
1. Методологія соціальних досліджень за соціальних форм Г. Зіммеля..
Г.Зіммелем.
2. Принцип диференціації і виявлення
предмету соціальної теорії.

3. Поняття форми суспільного життя.
Специфіка політичних форм асоціації.
4. Багатоманітність форм соціальної
взаємодії індивідів.
5.
Соціальні
конфлікти.
Політичні
конфлікти у суспільстві.
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Теорія соціальної раціоналізації Макса
Вебера.
1. Методологія соціальних досліджень за
М.Вебером.
2. Проблема об’єктивності наукового
пізнання.
3. Поняття соціальної дії. Проблема
визнання.
4. Проблема соціального ладу. Політичні
інститути.
5. Процеси раціоналізації західного
суспільства. Теорія модернізації.
Теорія символічного інтеракціонізму
Дж. Г. Міда та теорія соціальних систем
Т. Парсонса
1. Проблема виникнення соціального за
Дж. Г. Мідом.
2. Структура соціального Я за Дж. Г.
Мідом.
3. Поняття елементарної соціальної дії, її
структура за Т. Парсосном.
4. Проблема побудови теоретичної моделі
соціальної системи.
5.
Соцієтальні
системи
та
однофункціональні системи суспільства:
проблема співвіднесення.

Формування знань про теорію
соціальної
раціоналізації
М.
Вебера

Формування знань про теорію
символічного інтеракціонізму Дж.
Г. Міда та теорію соціальних
систем Т. Парсонса
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Ідеологія й утопія. Суб’єкт соціальної дії
1. Поняття утопії. Класичні утопії
давнього світу.
2. Утопія і суспільний ідеал.
3. Утопія й ідеологія.
4. Утопія й дистопія/антиутопія.
5. Еліта і маси.
6. Соціальні структури як суб’єкти
соціальної дії.

Формування знань про суб’єкти
соціальної дії.
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Маса як специфічний тип спільності
1. Поняття «масова спільність» у сучасній
соціальній філософії
2. Феномен натовпу та його акумуляція в
якості маси-публіки: психосоматична й
метафізична природи спільностей (Г.
Лебон); публіка та асоціація (Г. Тард)

Формування знань про масу та
масову свідомість у соціальній
філософії.
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3. Масові спільності як індикатори
архетипічного підсвідомого (З. Фрейд, К.Г.
Юнг та ін.)
4. Тенденції типології мас як специфічних
спільностей:
конструкт
«соціальний
характер» (Е.Фромма); «бунт мас» –
передвісник „пост-історії” (Х. Ортега-іГассет); „одновимірні люди” як технології
тотальності споживання (Г.Маркузе)
5. «Ера груп» як базис становлення
громадянського
суспільства
(конвенціональна доктрина С. Московічі)
Поняття та особливості соціальноісторичного суб'єкта: від дієвості до
інтерактивності.
1. Соціально-історичний суб’єкт як дієвий
спосіб осмислення світу та його змін.
2. Заперечення свiтобудiвничої мiсiї
суб’єкта як сенсу та призначення
людського життя у фiлософiї 20 ст.
(психоаналіз,
фiлософiя
життя,
феноменологiя, екзистенцiалiзм).
3. Нові інтерактивні прояви масових
спільностей за Г. Рейнгольдом: Flash- &
Smart- Mobs.
4. М. Хардт та А. Негрі: агентність
біополітичного проекту “Multitude”.
Глобальне-локальне
у
сучасному
світоустрої:
виміри,
контроверзи,
дефініції.
1.
Критика
єдиної
логіки
соціоісторичного конструювання (П. Сорокiн).
2. «Рiзома» як метафора соціо-культурного
простору. (Ж. Дельоз і Ф. Гваттарі).
3. Антиглобалізм і альтерглобалізм: нові
альтернативні соціальні програми й рухи.
4. Теорія світ-системного аналізу І.
Валлерстайна
та
макросоціологічний
аналіз пост-модерну Г. Дерлугьяна.
5. Глокалізація як методологічний підхід
до особливостей сучасного світоустрою (Р.
Робертсон).
6. Концепт «уявлена глобалізація» та його
евристичний потенціал для аналізу
сучасного стану культури (Н.Ґ. Канкліні).
Постіндустріалістські
проекти
соціальних передбачень змін у світі:
інформаційно-комунікаційні напрями
розвитку та трансформацій людства.
1. Біля витоків постіндустріалізму: Д. Белл

Формування знань про соціальноісторичний суб’єкт як дієвий
спосіб осмислення світу та його
змін.

Формування знань глобальнелокальне у сучасному світоустрої.

Формування
знань
про
інформаційно-комунікаційні
напрями
розвитку
та
трансформацій людства
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як перший теоретик.
2. Концепція технотронного суспільства
Зб. Бзежінського.
3. Посткапілістичне суспільство за П.
Дракером.
4. "Пророцтва" М. Маклюена щодо
"мозаїчної культури" та "глобальних
селищ".
5. Футурологічний тріадний проект: "Шок
майбутнього"-"Третя
хвиля""Метаморфози влади" Е. Тофлера.
6. Інформаціональна ера, мережеве
суспільство економіка та нові
ідентичності/ідентифікації за М.
Кастельсом.
Мережа ідентифікацій, ідентичність
особи та перформативність гендеру за
умов «реальної віртуальності»: нова
соціальність
1. М. Кастельс про сучасний світ мереж та
потоків: реальна віртуальність.
2. Сила ідентичності та її типи за М.
Кастельсом.
3. Особливості соціально-культурного
устрою у нову еру (М. Кастельс).
4. Гендер як перформативність у
сучасному світі (Дж. Батлер та ін.).
5. Гендерний розподіл праці: «жіноча
робота» й час (В. Брайсон).

Формування
знань
про
ідентичність
особи
та
перформативність гендеру за
умов «реальної віртуальності»

