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Зрос тан ня на уко во го знан ня зу мов лює по тре бу роз гор тан ня на вчаль них прак -
тик, оскільки існу ван ня будь-яких форм пізнан ня озна чає не обхідність транс ляції й
на ступ ності уста ле них стан дартів пізна валь ної діяль ності, а та кож фор му ван ня
чітких стра тегій на вчан ня. Йдеть ся про щось більш спе цифічне, ніж так ти ка і стра -
тегія пе да гогічної ро бо ти, адже в цьо му разі слід го во ри ти про мож ли вості, що ви хо -
дять за межі влас не на вчаль них технік і тех но логій. Фор ми насліду ван ня звич них
ме ханізмів при рос ту знан ня ба га то го во рять про саму на уку — та кий підхід дав но
вже вко ре нив ся в історіографічних (у ши ро ко му сенсі сло ва) досліджен нях.
Соціологія, тре ба ска за ти, ак тив но опа но вує це поле: досліджен ня особ ли вос тей
шкільної освіти як форм соціаль но го кон тро лю. Дже ре лоз навчі й історіографічні
досліджен ня, що з’яв ля ють ся останніми ро ка ми, — яс кра ве підтвер джен ня цьо го
фак ту.

Про те будь-яка дослідниць ка ро бо та пе ре дба чає по ряд із чітким усвідом лен ням 
про бле ми на гро мад жен ня фак тог рафічно го ма теріалу. Час тко вим, але, на нашу
дум ку, кон че не обхідним ета пом та ко го про це су за ли шається на ко пи чен ня ве ли ко -
го бібліографічно го ма теріалу, здат но го над а ти чіткі орієнти ри щодо реалізо ва них
мож ли вос тей вітчиз ня ної соціології.

У цьо му ра курсі здійсню ва на соціоло га ми Дніпро пет ро всько го національ но го
універ си те ту ро бо та з на гро мад жен ня й осмис лен ня дже ре лоз нав чих да них ви -
дається нам над зви чай но по ка зо вою й не орди нар ною. Час тко во ано то вані біб ліо -
графічні по каж чи ки, що вий шли дру ком упро довж останніх років, зок ре ма “Га лу зе -
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ва соціологія” (Дніпро пет ровськ, 2003), “Підруч ни ки і на вчальні посібни ки з со -
ціології” (Дніпро пет ровськ, 2004), “Соціологія соціаль но го управління” (Дніпро -
пет ровськ, 2005), де я кою мірою за пов ню ють при кру про га ли ну, що утво ри ла ся від
кінця 1980-х років у справі са мо реф лексії соціологічної на уки. Наг ро мад жен ня та -
ко го роду дже ре лоз нав чої бази вмож лив лює роз гор тан ня за галь них досліджень меж 
і мож ли вос тей на уко во го дис кур су. По над те, ми мо же мо фіксу ва ти про цес та ко го
осмис лен ня, що вже роз по чав ся: звернімо ува гу хоча б на кан ди да тську дис ер тацію
Ю.Глу щен ко “Соціологія мо лоді: про це си кон цеп ту алізації у кон тексті соціокуль -
тур них змін” — при клад тим паче по ка зо вий, що саме Ю.Глу щен ко була одним із
упо ряд ників ано то ва но го бібліографічно го по каж чи ка “Соціологія мо лоді” (Днi -
про пет ровськ, 2002), що ввійшов зго дом до роз ши ре но го ви дан ня “Га лу зе ва со -
ціологія” (Дніпро пет ровськ, 2003).

Чер го вим кро ком у справі зба га чен ня дже ре лоз нав чо го і бібліографічно го ма -
теріалу став вихід дру ком ре цен зо ва но го ано то ва но го бібліографічно го по каж чи ка.
Цей бібліографічний по каж чик дає змо гу підби ти певні підсум ки як у справі біб -
ліографічно го по шу ку, так і в справі при рос ту фак тог рафічно го ма теріалу для  по -
дальшого те о ре тич но го по шу ку.

Струк ту ра ано то ва но го бібліографічно го по каж чи ка “Фа хові соціологічні га -
лузі” зорієнто ва на на ак ту аль не ба чен ня га лу зе вої струк ту ри соціологічно го знан -
ня, як її под а но в су часній українській науці. Розділи на вчаль но го посібни ка від -
повіда ють трьом ба зо вим спеціалізаціям із соціології, відповідно до нор ма тив них
до ку ментів ВАК Украї ни, що ви яв ляється суттєвою пе ре ва гою цьо го бібліо гра -
фічно го по каж чи ка в плані без по се ред ньої утилітар ної ко ристі для на уковців, які
ви хо дять на за хист.

Три розділи на вчаль но го посібни ка — це “Теорія й історія соціології” (від -
повідає спеціаль ності 22.00.01 ВАК Украї ни), “Ме то ди ка і техніка соціологічних
досліджень” (відповідає спеціаль ності 22.00.02 ВАК Украї ни) і “Соціаль на струк ту -
ра і соціальні відно си ни в суспільстві” (відповідає спеціаль ності 22.00.03 ВАК
Украї ни). Чет вер та спеціалізація (“Га лу зеві соціологічні дис ципліни”) окрес лю -
ється бібліографічним по каж чи ком “Га лу зе ва соціологія”, що вий шов дру ком у
Дніпро пет ро вську 2003 року. До збірни ка ввійшли дані про мо ног рафії, збірни ки
праць, ма теріали на уко вих кон фе ренцій, ав то ре фе ра ти кан ди да тських і док то р -
ських дис ер тацій із відповідної те ма ти ки, підруч ни ки й ан то логії та про інші ви дан -
ня, опубліко вані в Україні та Росії у період від 1980-го до 2006 року укр аїнською і
російською мо ва ми.

Ре цен зо ва ний бібліографічний по каж чик — це, влас не, лише пер ший крок до
фор му ван ня об шир ної історіографічної бази су час ної соціології. Про те зу сил ля ав -
торів уже да ють підста ви на го ло си ти низ ку ціка вих мо ментів, по в’я за них із доміну -
ван ням тієї чи тієї те ма ти ки в меж ах су час но го соціологічно го знан ня. По над те:
струк ту ра, за про по но ва на ав то ра ми, дає змо гу фіксу ва ти не лише до сяг нен ня, а й
про блемні зони, виз на ча ти межі вже зроб ле но го. Так, мож ливість ви ок рем лен ня у
розділі “Теорія та історія соціології” та ких  при свя че них окре мим на пря мам со ціо -
логічно го те о ре ти зу ван ня спеціалізо ва них підрозділів, як “Струк тур ний функ ціо -
налізм”, “Мар кс истська соціологія”, “Пси хо логічний на прям”, “Соціологія М.Ве бе -
ра”, “Соціологія Фран кф уртської шко ли”, фіксу ю чи кон кретні ре зуль та ти ро бо ти
дослідників історії соціології за остан ню чверть століття, ще й окрес лює своєрідні
“зони умов чан ня”, котрі ще тільки до ве деть ся опа но ву ва ти на ступ ним по колінням
дослідників.

Над зви чай но вда лою (як у дослідниць ко му, так і в ди дак тич но му плані) вида -
ється струк ту ра дру го го розділу бібліографічно го по каж чи ка — “Ме то ди ка і техніка
соціологічних досліджень”. По над трис та бібліографічних по зицій згру по ва но у
кілька про блем них блоків: “Пи тан ня ме то до логії соціологічних досліджень”, “Орга -
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нізація зби ран ня соціологічних да них”, “Ме то ди зби ран ня соціологічної інфор -
мації”, “Аналіз та об роб лен ня соціологічних да них”, “Прик ладні досліджен ня”. Крім 
того, для бібліографічно го по шу ку кон че важ ли вим є більш дрібне чле ну ван ня цих
розділів.  Так, звер та ю чись до ме тодів зби ран ня соціологічної інфор мації, упо ряд -
ни ки по каж чи ка вирізня ють такі підрозділи: “За галь на ха рак те рис ти ка соціо ло -
гічних ме тодів досліджен ня”, “Кількісні ме то ди”, “Якісні ме то ди”, що суттєво до по -
ма гає в бібліографічно му по шу ку.

Третій розділ по каж чи ка ста но вить не мен ший інте рес, бо дає змо гу сфор му ва -
ти дум ку щодо на прямів роз вит ку досліджень у цьо му про блем но му полі в точці пе -
ре хо ду від ра дя нської до по стра дя нської на уки, сто сов но за са до вих змін у до -
слідниць ких пре фе ренціях су час ної соціологічної на уки. Особ ли во важ ли вим нам
видається підрозділ “Соціаль на струк ту ра суспільства: основні ком по нен ти”, в яко -
му сис те ма ти зо ва но бібліографічні дані про досліджен ня цієї ца ри ни соціаль но го
пізнан ня за та ки ми на пря ма ми: “Соціаль но-кла со ва підструк ту ра”, “Соціаль но-де -
мог рафічна підструк ту ра”, “Соціаль но-те ри торіаль на підструк ту ра”, “Соціаль но-
 етнічна підструк ту ра”, “Соціаль но-фа хо ва підструк ту ра”.

В окре мий підрозділ (і це, бе зу мов но, є плю сом ре цен зо ва но го ви дан ня) ви не се -
но про бле ми ма теріаль них чин ників ди фе ренціації суспільства. Тут ви ок рем ле но
підрозділи: “Бідність як чин ник змін соціаль ної струк ту ри”, “Се редній клас: тен -
денції та пер спек ти ви”, “Еліта: досвід соціологічно го аналізу”, що надає до волі ве ли -
ке поле як для дже ре лоз нав чих, так і для історіографічних і навіть ме то до логічних
вис новків.

Нап ро чуд виг раш ним є та кож вирізнен ня окре мо го розділу “Соціальні про це си
в кон тексті соціаль ної струк ту ри”. Тут виз на че но про блемні вуз ли, на явні в ак ту -
аль но му соціологічно му дис курсі, зок ре ма “Соціаль на мобільність”, “Тран сфор -
маційні про це си в суспільстві”, “Соціальні відно си ни в суспільстві”, що цілком
відповідає су час ним ви мо гам соціологічно го аналізу.

Вихід дру ком цьо го збірни ка як чер го вої лан ки в лан цюж ку дав но роз по ча тої на
базі Дніпро пет ро всько го універ си те ту ро бо ти слід сприй ма ти з оптимізмом. Не ми -
ну чу не пов но ту відо мос тей, що містять ся під його об кла дин кою, цілком ком пен су -
ють но ва торські знахідки, що їх де мо нструє, зок ре ма, струк ту ра бібліографічно го
по каж чи ка. По я ва та ких ви дань сприяє глиб шо му усвідом лен ню мож ли вос тей, пер -
спек тив, а іноді й об ме жень су час но го соціологічно го знан ня.
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