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СОЦІОЛОГІЧНА ПУБЛІЦИСТИКА

АЛЬТЕРНАТИВНИЙ СОЦІОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК1

АЛЬТРУЇСТИЧНЕ САМОГУБСТВО — злодіяння, що по збав ляє суспільство
альтруї с та (на відміну від еґоїстич но го са мо гу бства, що рятує суспільство від
еґоїста).

АНДРОЦЕНТРИЗМ — по гляд на соціаль ну ре альність з чо ловічої точ ки зору — як
на об’єкт жа дан ня.

АУДИТОРІЯ — всі іва си ки, що п’ють із од но го ко пит ця.

БАГАТСТВО — над бан ня, що відкри ває шлях до за до во лень (якщо воно ма теріаль -
не) або до страж дань (якщо ду хов не).

БЕЗШКІЛЬНЕ СУСПІЛЬСТВО — кон цепція, що відки дає фор маль ну освіту як
таку, що готує без дум них спо жи вачів замість вдум ли вих поціно ву вачів кон -
цепції безшкільно го суспільства.

БУРЖУАЗІЯ І ПРОЛЕТАРІАТ — кла си, в яких різні інте ре си: одні воліють до да ти
вартість, інші — відня ти.

ВИБІР МЕТОДУ ДОСЛІДЖЕННЯ — на й простіша про це ду ра, що вик ли кає
усклад нен ня лише у дуже кваліфіко ва но го соціоло га.

ВТОРИННІ ДАНІ — дані, які до во дить ся аналізу ва ти, коли немає за собів на от ри -
ман ня пер вин них...

ГНІЗДОВА ВИБІРКА — ме тод ство рен ня вибірки, за по зи че ний соціоло га ми у зо -
зуль: спер шу цілес пря мо ва но до би ра ють гнізда, а потім у ви пад ко во му по ряд ку
в них підки да ють рес пон дентів.

“ГРУБИЙ” РОБІТНИЧИЙ КЛАС — час ти на робітників, найбільш на бли же на до
твор чої еліти за при страс тю до відвідан ня різно го роду злач них місць.

ГРУПОВІ ІНТЕРЕСИ — інте ре си, що їх чле ни соціаль них груп зму шені об сто ю ва -
ти замість влас них.

ДЕВІАНТНІ ВИБОРЦІ — роз суд ливі ви борці, що го ло су ють не за ту партію, яка
вва жається ви раз ни ком їхніх інте ресів, щоб уник ну ти об тяж ли во го відчут тя
роз ча ру ван ня після її пе ре мо ги на ви бо рах.

ДЕІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ — ско ро чен ня важ кої про мис ло вості та зрос тан ня сфе ри
по слуг в еко номічно роз ви не них суспільствах, чий об раз у ре зуль таті стає де -
далі менш важ ким і де далі більш по служ ли вим.

ДИСКУРС СОЦІАЛЬНИЙ — без глуз дий набір слів, яким одні соціальні ак то ри в
бо ротьбі за вла ду і вплив пе ре вер шу ють інших, які мар ну ють сили і час на смис -
лот во рен ня.
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ДОСЯГНУТИЙ СТАТУС — соціаль не ста но ви ще, яко го лю ди на може до сяг ти за -
вдя ки влас ним зу сил лям, а не реп ро дук тивній ак тив ності своїх ви со ко пос тав -
ле них батьків.

ЖИТТЄВІ ШАНСИ — мож ли вості, що їх індивід от ри мує як пред став ник соціаль -
ної гру пи, втра ча ю чи їх як осо бистість.

ЗАЛЕЖНА ЗМІННА — ве ли чи на, надмірно за леж на від не ком пе тен тності до -
слідни ка у ви борі не за леж них змінних.

ЗДОРОВИЙ ГЛУЗД — за галь новідоме і всіма пе ре дба чу ва не знан ня, по зба вив -
шись яко го, мож на ста ти по пу ляр ним соціоло гом.

ЗОВНІШНЄ І ВНУТРІШНЄ ЗАДОВОЛЕННЯ — вель ми помітне (зовнішнє) за -
до во лен ня від ви на го ро ди за ро бо ту і май же не помітне (внутрішнє) — від са мої
ро бо ти.

ІНВАЙРОНМЕНТАЛІЗМ — рух на за хист ди кої при ро ди від при ро ди лю дської.
ІНІЦІАЦІЯ — ри ту ал, не обхідний для всту пу до пев ної спільно ти: на прик лад,

обріза ння плоті — в іудеїв, обріза ння во лос ся — у ченців, обріза ння совісті — у
політиків.

ІНСТИТУТ — соціаль не утво рен ня, відповідаль не за те, щоб люди діяли за пра ви -
ла ми: сімей ний інсти тут — щоб за пра ви ла ми відтво рю ва ли, військо вий — щоб
за пра ви ла ми вби ва ли.

КВОТНА ВИБІРКА — вибірка, в якій немає ви пад ко вих рес пон дентів — усі до -
бірні!

КОНТРКУЛЬТУРА — суб куль ту ра, що відки дає доміна нтну куль ту ру. Прик ла дом 
є хіппі, які за пе ре чи ли сек су аль ну куль ту ру батьків за те, що вона спри я ла появі
на світ та ких істот, як хіппі.

КУЛЬТУРА БІДНОСТІ — ви тон че на куль ту ра, яку не дано за свої ти ба га тим.

ЛЕСБІЙСТВО — не тра диційне ко хан ня жінок до жінок, на відміну від тра диційно -
го ко хан ня чо ловіків до са мих себе.

ЛІДЕРИ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ — по се ред ни ки між дже ре ла ми ма со вої інфор -
мації і ма са ми, здатні без відра зи сприй ма ти і тих, і інших.

МІЖКУЛЬТУРНІ ПОРІВНЯННЯ — ме тод досліджен ня, який ви яв ляє, що в
різних куль ту рах, з од но го боку, немає нічого спільно го, а з іншо го — нічого
особ ли во го.

МОЛОДІСТЬ — щас ли вий період жит тя, коли ну дить від со лод ких ілюзій, а не від
гірко го досвіду.

НАГЛЯД — фор ма соціаль но го кон тро лю в по стмо дер но му суспільстві, де по руш -
ни ка норм ка ра ють не санкціями, а дис кур са ми по стмо дерністів.

НАЗДОГАНЯЛЬНА МОДЕРНІЗАЦІЯ — лінія роз вит ку, якою не до роз ви нені
країни над си ла ють про кльо ни в надії, що при наймні вони на здо женуть краї ни
роз ви нені.

ОПИТУВАЛЬНИК — інстру мент досліджен ня, що дає змо гу соціоло гові довіду ва -
ти ся, про що ду ма ють люди, коли вони ні про що не ду ма ють.
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ПАРТИКУЛЯРИСТСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО — суспільство, в яко му осо бисті від -
но си ни по всюд но впли ва ють на соціальні дії, а суспільне бла го невіддільне від
бла га друзів і ро дичів.

ПОСТСТРУКТУРАЛІЗМ — учен ня про те, що в соціаль но му світі немає ані яс ної
логіки, ані чіткої струк ту ри — все, як у пра цях са мих по стструк ту ралістів.

ПРОФЕСІЙНА ЗЛОЧИННІСТЬ — єдина сфе ра про фесійної діяль ності в по стра -
дя нсько му суспільстві, в якій мож на помітити зрос тан ня про фесіоналізму.

П’ЯТЬ СТАДІЙ ЗРОСТАННЯ — теорія мо дернізації, яка ствер джує, що прірву
між відста ли ми і роз ви не ни ми краї на ми по до ла ти лег ко — ли шень за п’ять
стрибків.

РЕЛІГІЯ — організаційно офор мле на сис те ма віру вань, що дає змо гу лю дям ду ма ти, 
ніби жит тя буває і за гроб ним, а не тільки пе ре дгро бо вим.

РЕПУТАЦІЯ — єдино спра вед ли ва оцінка місця лю ди ни в суспільстві, оскільки
може бути по га ною за на й ви що го ста но ви ща і доб рою — за на й ниж чо го.

РОБОТА — див на діяльність, якою люди за й ма ють ся, щоб її не втра ти ти.
РОЗВАЖЛИВА СОЦІАБЕЛЬНІСТЬ — здатність всту па ти в кон такт із соціаль -

ною дійсністю, не за вда ю чи не приємнос тей ані їй, ані собі.

СПОЖИВАЧ — сак раль ний учас ник еко номічно го жит тя, здат ний подібно до бога
Кро но са по род жу ва ти і ков та ти своїх дітей — ви роб ників.

СТРАЙК — унікаль ний спосіб за ро би ти тим більше, чим дов ше не пра цюєш.
СУСПІЛЬНІ НАУКИ — на уки, що вив ча ють свій об’єкт з різних боків, різни ми ме -

то да ми, але з одна ко во сумнівним ре зуль та том.

ТЕОКРАТІЯ — вла да бо жою милістю, а не милістю ви борців.
ТЕОРІЯ ЗАЛЕЖНОСТІ — учен ня про те, що бідні краї ни жи вуть по га но, бо за ле -

жать від ба га тих, і жили б знач но кра ще, якби за ле жа ли від бідних.

УЧЕНИЙ ЯК ЖИВА ІСТОТА — точ ка зору інте ракціоністів на вче но го як лю ди ну, 
наділену при страс тя ми, а тому здат ну і ко рис ли во слу жи ти істині, і без ко рис ли -
во слу жи ти омані.

ФАЛЬСИФІКАЦІЯ — при нцип на уко вої ро бо ти, що ви ма гає від уче но го по шу ку
до казів хиб ності його гіпо те зи; єди ним прак тич ним ре зуль та том за сто су ван ня
цьо го при нци пу ста ла його влас на фаль сифікація на уко вою спільно тою.

ФУЗІОНІЗМ — теорія, яка ствер джує, що в ро боті і дозвіллі ви яв ляється де далі
більше подібності, у ре зуль таті чого не впин но більшає лад них доб ре відпо чи ти
на ро боті, щоб потім доб ре по пра цю ва ти на дозвіллі.

ХАРИЗМА — при тя галь на сила відраз ли вої осо бис тості.
ХІЛІАСТИ — учас ни ки релігійних рухів, які з ен тузіаз мом очіку ють кінця світу як

єди но го реалістич но го спо со бу до сяг нен ня іде а лу соціаль ної спра вед ли вості.

“ЧАРІВНА КУЛЯ” — чарівний ефект, що до ся гається ЗМІ, які діють за пра ви лом:
чим кре тинічнішим є повідом лен ня, тим не кри тичнішим є його сприй нят тя.

ЧАСТКА ТИХ, ХТО ВІДПОВІВ — відсо ток рес пон дентів, яким соціоло ги на брид -
ли не та кою мірою, щоб відповідати на їхні за пи тан ня ка те го рич ною відмо вою.

ШКАЛА БРЕХНІ — ди во виж на шка ла, що ви яв ляє брех ливість лише в тих, хто го -
во рить, що ніколи не бре ше.

Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг, 2010, 4 195

Альтернативний соціологічний слов ник


