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АДАПТОВАНІСТЬ — гнучкість у при сто су ванні до соціаль но го ото чен ня, що дає
змо гу без болісно схи ля ти ся в потрібний бік у тих си ту аціях, де ла ма ють ся не по -
хитні.

АТРАКТИВНІСТЬ — здатність вик ли ка ти сим патію та довіру, найбільшою мірою
влас ти ва ло ве ла сам, афе рис там і політич ним де ма го гам.

БАЄС ПІДТВЕРДЖЕННЯ — спот во рен ня ре зуль татів опи ту ван ня, коли
дослідник очікує на підтвер джен ня своєї гіпо те зи тією мірою, якою рес пон дент
очікує на схва лен ня з боку дослідни ка.

БЕЗРОБІТТЯ — соціаль не яви ще, яке за без пе чує по пит на ро бо чу силу лівих іде о -
логів.

ВИПАДКОВИЙ ВІДБІР — єди ний ме тод соціаль но го відбо ру, що реалізує ідеал за -
галь ної рівності, коли ко жен має шанс куди-не будь по тра пи ти — хоча б до
вибірки.

ВИСОКА ТЕОРІЯ — спосіб соціаль но го пізнан ня, ґрун то ва ний на пе ре ко нанні, що
го лов ною пе ре шко дою у вив ченні суспільства є емпірич не знан ня про ньо го.

ВІКТИМОЛОГІЯ — на ука про те, чому люди ста ють жер тва ми зло чинів, на прик -
лад, за про шу ю чи в дім шах рая або го ло су ю чи за ньо го на ви бо рах.

ГАБІТУАЛІЗАЦІЯ — про цес пе ре хо ду від по чат ко во го шоку в разі зіткнен ня із
соціаль ною дійсністю до цілком звич но го.

ҐЕНДЕРНИЙ ІДЕАЛ — соціальні очіку ван ня, відповідно до яких мож на ста ти іде -
аль ни ми чо ловіками та жінка ми, так і не став ши ре аль ни ми.
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ҐЛОБАЛІЗАЦІЯ — соціаль ний про цес, що пе ре тво рює окремі про бле ми взаємо -
відно син між дер жа ва ми на за галь ну про бле му для лю дства.

ГРУПА ОДНОДУМЦІВ — єдина соціаль на гру па, у кож но го із членів якої є при -
наймні одна дум ка.

ДЕМОНСТРАТИВНЕ СПОЖИВАННЯ — при дбан ня то варів та по слуг, яке де мо -
нструє ви со кий ста тус і низ ькі спо ну ки спо жи ва ча.

ДИСКУРСИВНИЙ АНАЛІЗ — ме тод досліджен ня, який спи рається на спірне
при пу щен ня, що в оди ни цях аналізу мови, більш роз ло гих, ніж одне ре чен ня,
містить ся пев ний сенс.

ДОВІРА — впев неність лю дей у тому, що об ду рю ють і зрад жу ють не ті, кому вони
довіря ють.

ЕКОАНТРОПОЛОГІЯ — на ука про за хист при ро ди лю ди ни від соціаль них за бруд -
нень.

ЕЛЕКТОРАЛЬНА СОЦІОЛОГІЯ — на ука про те, чому ви борці постійно го ло су -
ють всу пе реч про гно зам соціологів.

ЕТНОЦЕНТРИЗМ — сприй нят тя лю ди ною куль ту ри своєї етнічної гру пи як «на й -
кра щої” на тій лише підставі, що вона сама до неї на ле жить.

ЗІТКНЕННЯ ЦИВІЛІЗАЦІЙ — теорія, згідно з якою одні цивілізації бо рють ся з
інши ми, ви ко рис то ву ю чи при цьо му да лекі від цивілізації за со би.

КЛАСОВА СТРУКТУРА — термін, який асоціює струк ту ру суспільства з не вда -
лим пи ро гом, де верхній шар — над то мас ний, а нижній — надмірно зне мас ле -
ний.

КОНСТРУЮВАННЯ РЕАЛЬНОСТІ — уяв лен ня про те, що на кожній ділянці
соціаль но го жит тя люди ко нстру ю ють власні ре аль ності, че рез що їхня спільна
ре альність ви яв ляється зовсім не ко нструк тив ною.

КОНТРОЛЬ СОЦІАЛЬНИЙ — ме ханізм об ме жен ня сва волі в де мок ра тич но му
суспільстві й об ме жен ня сво бо ди — в то талітар но му.

КРЕАТИВНИЙ КЛАС — клас, що експлу а тує не кре а тивність реш ти.

ЛІБЕРАЛЬНЕ СУСПІЛЬСТВО — пізня фор ма ра бов лас ниць ко го, де ко жен раб —
сам собі ха зяїн.

ЛІДЕР ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ — по се ред ник між тими, хто не має дум ки, і тими, 
хто її на в’я зує.

МАРҐІНАЛ — нелеґаль ний міґрант, за три ма ний на кор доні між соціаль ни ми гру па -
ми.

МАСИ — те, на що пе ре тво рю ють ся люди, коли пе ре ста ють бути індивідами.
МІКРОСОЦІОЛОГІЯ — зне важ ли ве по зна чен ня соціологічних досліджень без по -

се редніх відно син між людь ми, що вподібнює їх до вив чен ня мікробів під
мікрос ко пом.

МОРАЛЬНІ НОРМИ — мо ральні межі, в яких люди утри му ють одне од но го від
того, що їм видається найбільш спо кус ли вим.

НЕРІВНІСТЬ СОЦІАЛЬНА — відмінність у соціаль но му ста тусі лю дей, по до ла ти
яку вда сться, тільки прирівняв ши їх усіх до нуля.

НЕСТРУКТУРОВАНЕ ІНТЕРВ’Ю — спосіб інтер в’ю ван ня, що найбільшою мi -
рою відповідає ста ну свідо мості більшості рес пон дентів і дослідників.
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ОРГАНІЗОВАНА ЗЛОЧИННІСТЬ — найбільш організо ва на скла до ва  постра -
дян ського суспільства.

ПІДПОРЯДКУВАННЯ — інстру мент соціаль ної реґуляції, яким злов жи ває той,
хто не має мож ли вості злов жи ва ти вла дою.

ПОДВІЙНА ГЕРМЕНЕВТИКА — про це ду ра послідов ної інтер пре тації соціаль -
них подій (спер шу їхніми учас ни ка ми, потім соціоло гом), що чи мось на га дує
про цес по чер го во го пе ре трав лю ван ня тієї са мої їжі.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ МЕТОД — ме тод досліджен ня, за сто со ву ю чи який соціолог
що ра зу пе ре ко нується, що не все пізнається че рез порівнян ня.

ПОСТМОДЕРНІЗМ У СОЦІОЛОГІЇ — уяв лен ня про зрос тан ня плин ності су час -
но го світу, який внаслідок цьо го стає де далі менш при дат ним для струк ту рації й
де далі більш при дат ним для ка налізації.

ПРИМАРНА ГРОМАДСЬКІСТЬ — термін, кот рий прирівнює дум ку пе ресічних
гро ма дян до при ма ри, що з’яв ляється суто в місцях пре зен тації ре зуль татів ма -
со вих опи ту вань.

ПРИПУСТИМА ПОХИБКА — діапа зон, у меж ах яко го по мил ка вимірю ван ня є не
гріхом окре мих соціологів, а ре зуль та том за галь ної не безгрішності їхньої на -
уки.

ПРИХОВАНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ — підступ на дослідниць ка про це ду ра, за вдя -
ки якій дослідник ховається від спос те ре жен ня, а досліджу ва но му не доз во ляє.

ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНА — соціаль не яви ще, яке суспільству за ва жає жити тією
мірою, якою до по ма гає жити соціоло гові.

ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ — ре тель но роз ра хо ва ний мінімум ма теріаль них
благ для бідних, щоб вони мог ли про жи ти, не зазіха ю чи на мак си мум для ба га -
тих.

ПУБЛІЧНЕ Я — внутрішні ас пек ти осо бис тості, котрі лю ди на охо че де мо нструє
 навколишнім, на відміну від при ват но го Я, кот ре вона не охо че де мо нструє
навіть самій собі.

РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ — мета, спот во ре на за со ба ми.
РІВНІСТЬ МОЖЛИВОСТЕЙ — де мок ра тич ний при нцип, що зму шує лю дей до ся -

га ти не мож ли во го.
РОЗУМОВА ПРАЦЯ — пра ця, умо вою та рифікації якої є не так на явність ро зу му,

як відсутність фізич них зу силь.

СЕКСИЗМ — дис кримінація за ста те вою озна кою, коли одні чо ловіки дис криміну -
ють інших, щоб мати більше мож ли вос тей дис криміну ва ти жінок.

СЕКСУАЛЬНІ МЕНШИНИ — ті, хто не бажає на ле жа ти до асек су аль ної біль -
шості.

СІМ’Я — соціаль ний інсти тут, що по ро див га мо фобію — страх пе ред шлю бом.
СЛОҐАН — на в’яз ли ва та без глуз да рек лам на фра за, яку мож на ви ки ну ти з го ло ви,

тільки при дбав ши не потрібний то вар.
СОЦІОЛОГІЧНА УЯВА — здатність соціоло га уя ви ти соціаль ну ре альність за не -

здат ності її пізна ти.
СОЦІОФОБІЯ — страх пе ред соціаль ни ми кон так та ми, ха рак тер ний для хво рої

лю ди ни в здо ро во му суспільстві і для здо ро вої — у хво ро му.
СПІЛЬНОТИ — об’єднан ня лю дей різно го мас шта бу та емоційної при ваб ли вості —

від приємної спільно ти на пікніку до по стра дя нсько го суспільства в період
транс фор мації. 
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СПІРАЛЬ МОВЧАННЯ — ме ханізм фор му ван ня гро ма дської дум ки, який по ля гає
в тому, що в більшості лю дей замість своєї дум ки є те, що вони вва жа ють дум кою 
більшості.

ТЕОРІЯ ЗМОВИ — вчен ня про те, що весь шлях лю дства від пер ших гомінід до су -
час ної цивілізації — ре зуль тат згуб ної діяль ності злов мис них змов ників.

ТОВАРНИЙ ФЕТИШИЗМ — мар кс истський термін, ви ко рис то ву ва ний для за -
суд жен ня капіталізму за те, що він упер ше над ав лю дським відно си нам бо дай
якусь ціну, пе ре тво рив ши їх на то варні…

 ТРІАНҐУЛЯЦІЯ — дослідниць ка про це ду ра, при зна че на для соціологів, які бе руть 
під сумнів один ме тод, про те віру ють у трійцю.

УДАВАННЯ — тип соціаль ної по ведінки, ха рак тер ний як для тва ри ни, так і для лю -
ди ни, коли, на прик лад, па лоч ко подібний стри бу нець удає су хий су чок, а по -
літич ний кар’єрист — бор ця за інте ре си на ро ду.

ФІТОСОЦІОЛОГІЯ — на ука про рос линні спільноти, подібні до лю дських спіль -
нот у праг ненні за хоп лю ва ти чужі те ри торії та па ра зи ту ва ти на собі подібних.

ФУНКЦІОНАЛЬНА АЛЬТЕРНАТИВА — зміна соціаль них функцій, коли, на -
прик лад, пра ви телі кра дуть, а крадії прав лять.

ХОСПИС — єдина соціаль на організація, що втілила ко муністич ний ідеал, де ко жен 
живе се ред рівних і до останніх днів одер жує за по тре ба ми.

ЧАС СОЦІАЛЬНИЙ — влас ний час суб’єкта, що вклю чає сподіван ня май бут ньо го,
не сподіван ки те перішньо го і жаління ми ну ло го.

ЧЕРНЬ — за старіле по нят тя, що ха рак те ри зує про стих лю дей з точ ки зору знаті; в
су час но му суспільстві більш ужи ва ним є по нят тя “елек то рат”.

ЧОЛОВІЧЕ ВІДСТАВАННЯ — ни жча шкільна успішність хлоп чиків порівня но з
дівчат ка ми, що зго дом дає змо гу чо ловікам от ри му ва ти вищу за рпла ту, ніж у
жінок.

Я-ОБРАЗ — ди во виж ний об раз са мо го себе, не за ко ха ти ся в який мож на, тільки бу -
ду чи явно не в собі.

ЯППІ — пред став ни ки мо лодіжної суб куль ту ри, котрі в суспільстві ціну ють все те,
від чого на ма га ли ся втек ти їхні по пе ред ни ки — хіппі.
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