
вив ча ють май же в усіх ко лед жах, ліцеях і шко лах. Ця кни га має бути в усіх бібліот е -
ках на вчаль них за кладів, тому її на клад слід було б збільши ти.
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Історія соціології: кла сич ний період
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Соціологія ХІХ — по чат ку ХХ століття : Хрес то матія /
За ред. В.Г.Го ро дя нен ка. — Дніпро пет ровськ: Ви дав -
ниц тво ДНУ, 2007. — 628 с.

Пе рехід укр аїнської ви щої освіти до кре дит но-мо дуль ної сис те ми по ста вив
вітчиз ня ну вищу шко лу пе ред низ кою вик ликів.

З од но го боку, це зовнішні про бле ми — за тре бу ваність ви пус кників ВНЗ; зітк -
нен ня струк ту ри пре стиж ності, на яку зорієнто ва не суспільство, і по треб соціаль -
но-еко номічної діяль ності; рівень го тов ності ви пус кників ви щих на вчаль них за -
кладів до роз в’я зан ня при клад них за вдань, на які їх орієнтує сис те ма ви роб ниц тва,
тощо. З іншо го боку, про бле ми суто внутрішні в рам ках інсти ту ту освіти, пер шою
чер гою зни жен ня по тенціалу — як кре а тив но го, так і “знаннєвого” — сту дентів. Сьо -
годнішня шко ла не в змозі за без пе чи ти не обхідний рівень транс лю ван ня знан ня, на -
ступ ності сис те ми знань у струк турі “шко ла–універ си тет–ро бо та”. Універ си тет має
спо чат ку ви бу до ву ва ти за гальні світог лядні ко ор ди на ти сту ден та, перш ніж бра ти -
ся до пе ре дан ня спеціалізо ва них знань.

Але навіть це — лише пер ший шар про блем: сту ден там сьо годні не про сто бра -
кує за галь них знань — у них час то-гус то не ви роб ле но ме то ди ки на бут тя їх. Мож на
скільки за вгод но спе ре ча ти ся з при во ду вузь ких місць сфор мо ва ної сис те ми освіти,
щодо тен денції мо дуль ної сис те ми за ра ху нок транс ляції ка но ну (кош том згор тан ня 
кре а тив но го по тенціалу тих, хто на вчається), про те не слід за бу ва ти, що відбу -
вається це в ко ор ди на тах інфор маційно го суспільства, яке пе ре жи ває ста нов лен ня.

Ідеть ся пе ре дусім про роль інфор маційних ре сурсів, які зорієнто вані на сту -
дентів і про по ну ють набір інфор маційних штампів. Су час на сту д ентська куль ту ра
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на вчан ня май же не пе ре дба чає, влас не, са мостійної ро бо ти (хоча у збільшенні її об -
ся гу саме й має по ля га ти суть впро вад жу ва ної кре дит но-мо дуль ної сис те ми).  Ви -
кладачам доб ре відо мий фе но мен своєрідно го “уста ле но го знан ня”, відтво рю ва но го
з року в рік стан дар тно го на бо ру рішень за про по но ва них сту ден там дослідниць ких
задач.

За цих умов важ ли ва при сутність у на вчаль них кур сах пев них пер шод же рел —
особ ли во тих, що за кла да ють ба зові знан ня з профільних пред метів. Для со ціо -
логічної освіти це озна чає ство рен ня бази стабільно зна чи мих текстів у па пе ро во му
чи елек трон но му фор маті. Саме таке за вдан ня і ви ко нує ви да на 2007 року хрес то -
матія з історії соціології кла сич но го періоду за ре дакцією док то ра істо рич них наук,
про фе со ра В.Го ро дя нен ка. Влас не, ця хрес то матія дає змо гу дос тат ньою мірою по -
пов ни ти курс “Історія соціологічних учень” у тій час тині, яку не прос то за свої ти сту -
ден там. Мова йде про кон кре ти ку те о ре тич ної кон цеп ту алізації кла сиків-соціологів 
(на відміну від фор маль них схем те о ре тич но го знан ня у кла сичній соціології та
соціокуль тур но го кон тек сту їх про ду ку ван ня, які про стіше транс лю ють ся в  сту -
дентському се ре до вищі).

Струк тур но хрес то матія має три розділи: “Про то соціологічна дум ка ХІХ сто -
ліття” (А.Сен-Си мон, Дж.Міль, А.Токвіль), “Західноєвро пе йська соціологія” (кла -
си ки соціологічної дум ки — від О.Кон та до В.Па ре то) і “Російська та укр аїнська
соціологічна дум ка” (Н.Кареєв, Л.Меч ни ков, С.Южа ков, П.Со рокін, М.Ко ва ле -
вський, Б.Кістяківський, М. Дра го ма нов, І.Фран ко, М.Гру ше вський). При чо му пер -
ший і третій розділи вигідно вирізня ють цю хрес то матію се ред інших ана логічних
про ектів. По-пер ше, урив ки із про то соціологічних творів — по пе ред ників соціології
— окрес лю ють не обхідний кон текст і пе ре да ють стан суспільної дум ки на пе ре додні
“по зи тивістсько го по во ро ту” пер шої тре ти ни ХІХ століття. По-дру ге, бе зу мов но по -
зи тив ним мо мен том цієї хрес то матії щодо кла сич но го періоду роз вит ку соціології є
вклю чен ня в її склад фраґментів творів вітчиз ня них ав торів. У книжці містять ся
фраґмен ти праць М.Дра го ма но ва, М.Гру ше всько го, І.Фран ка, що вмож лив лює вбу -
до ву ван ня вітчиз ня ної соціології у шир ший кон текст роз вит ку соціології в мас -
штабі за галь ноєвро пе йської науки.

Вда ла струк ту ра хрес то матії знач но по лег шує за своєння сту ден та ми на вчаль -
но го ма теріалу. Вибір текстів дає змо гу спи ра ти ся на них у пла ну ванні са мостійної
ро бо ти сту дентів і, вод но час, вво дить у на вчаль ний курс низ ку текстів, до волі
рідкісних для кур су з історії соціології.

Ре цен зо ва на хрес то матія — не пер ша се ред ви да них Дніпро пет ро вським на -
ціональ ним універ си те том ім. Оле ся Гон ча ра. Раніше тут ви хо ди ли дру ком хрес то -
матії з курсів “Соціологія ХХ століття” (Дніпро пет ровськ, 2003), “Соціаль на ан тро -
по логія” (Дніпро пет ровськ, 2005), “За галь на соціологія” (Дніпро пет ровськ, 2006);
за раз на ка федрі соціології ДНУ готується до роз ши ре но го і до пов не но го пе ре ви -
дан ня хрес то матія із соціологічних теорій ХХ століття.

По я ва та кої хрес то матії — важ ли вий чин ник фор му ван ня но вих підходів до
вив чен ня соціологічної на уки у вищій школі Украї ни. Ви дан ня цьо го кштал ту
засвідчу ють та кож мож ливість под аль шо го роз вит ку дже ре лоз нав чо го й істо ріо -
графічно го дис кур су в рам ках су час ної соціології. Знан ня підмур ку, на яко му ви -
рос тає соціологічна теорія, вмож лив лює глиб ше усвідом лен ня пер спек ти ви й об ме -
жен ня соціологічно го знан ня, що сприяє под аль шо му роз вит ку соціологічної на уки
й підви щен ню якості на вчаль них курсів.
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