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Силабус навчальної дисципліни 

 

СОЦІАЛЬНА СИНЕРГЕТИКА 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента 

загальноуніверситетського переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ години 

3 кредити /90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Метою дисципліни є формування навичок використання 

пізнавального, евристичного й прогностичного потенціалів 

синергетики як науки про самоорганізовані, відкриті системи.  

 

В умовах нестабільності соціальних систем і глобалізації соціальних 

мереж володіння понятійно-термінологічним апаратом синергетики 

– науки про співвідношення хаосу та порядку, а також розвитку 

складних, нелінійних систем – є актуальною задачею для кожного. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Ви ніколи не замислювались над тим, чому якими б досконалими не 

були політичні прогнози, експертні оцінки, економічні моделі, інколи 

вони не спрацьовують? Більше того – дійсним стає те, що не було 

очікуваним, не було очевидним і навіть не було поміченим? 

 

Проблема в тому, що соціум є специфічною і не до кінця 

контрольованою системою. Адже наше життя не є строго 

окресленим. Йдучи вранці на пари, ми можемо зустріти друзів і піти в 

кафе. А повертаючись додому і думаючи про смачну вечерю, можна 

потрапити в аварію. 

 

У термінах синергетики – науки про системи, які функціонують на 

принципах власної організації – це називають соціальним порядком і 

соціальним хаосом. Зустрічаючись із хаосом (наприклад, в умовах 

соціальної паніки), ми, як правило, намагаємось досягти порядку – 

прибрати кімнату, прийняти нові закони, щось заборонити і т.п.  

 

Інколи це спрацьовує. Кімната стає чистою, а паніка відступає.  

Але інколи ситуація виходить з-під контролю, а кожне ваше 

рішення, кожна дія чи закон, наказ, вказівка, лише погіршують 

ситуацію, роблять її більш хаотичною і непрогнозованою. 

 

Чому так відбувається? Як це передбачити? І головне – а чи можна 

цим управляти, й управляти на благо, на розвиток, на користь? 

 

Виявляється можна. І навчає цьому молода наука – СИНЕРГЕТИКА.  

 



Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Ми будемо вивчати те, як принципи синергетики можуть бути 

застосованими у різних соціальних практиках на різних соціальних 

масштабах – від поведінки людини до світових економічних коливань.  

 

Ми зрозуміємо як пов’язаний соціальний хаос і соціальний 

порядок, навчимося бачити точки, які перетворюють хаос на 

порядок (так звані атрактори), ми покажемо як адміністративно-

командне управління має доповнювати логіку розвитку ситуації 
від маленької фірми до світової економіки і політики. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Опанувавши курс соціальної синергетики ви будете вміти: 

 розрізняти процеси і ефективність застосування елементів 

соціального управління та соціальної самоорганізації; 

 характеризувати соціальні процеси в термінах теорії 

катастроф;  

 описувати соціальну динаміку та статику, виходячи із 

співвідношення стійкості та стійкої нерівноваги в суспільстві;  

 встановлювати соціальні атрактори (точки концентрації 

соціальних зусиль) та прогнозувати соціальні флуктуації 

(відхилення), оцінювати можливі сценарії виходу з точки 

соціальної біфуркації (нестабільності); 

 здійснювати експертну та аналітичну оцінку соціальних 

процесів (зокрема, економічних і політичних); 

 застосовувати кількісні та якісні методи в еволюційних задачах і 

задачах соціального прогнозування. 

 

Приєднуйтесь до курсу і ви станете мудрішими в оцінці всього, що 

відбувається в суспільстві, навчитесь ХАОС ставити на службу 

вам, вашій компанії, вашому успіху. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: 

Синергетика як парадигма соціального пізнання кінця ХХ – початку 

ХХІ століття. Понятійний апарат соціальної синергетики. 

Суспільство як дисипативна структура. Самоорганізаційна модель 

соціальних змін. Історичний процес в контексті синергетичної 

парадигми. Структури управління та самоорганізація суспільства. 

Синергетична модель управління соціально-політичними процесами. 

Синергетика освіти в інформаційному суспільстві. Соціальна 

синергетика та стратегії майбутнього.  

 

Види занять: лекції, практичні заняття, творчі студії 

Методи навчання: навчальна дискусія 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна 

Пререквізити Курс філософії. Базові знання з політології, соціології. 

Основи економічних знань. 

Пореквізити Соціальна синергетика озброює людину апаратом системного 

аналізу соціальних явищ і процесів. У складних життєвих 

ситуаціях, в умовах соціальних криз і нестабільності, під час 

економічної паніки ви зможете аналітично оцінити і спрогнозувати 

соціальну динаміку.  

 

Знання основ соціальної синергетики вкрай важливе громадянам 

держав, для яких характерна нестабільна соціальна динаміка. 

Інформаційне 

забезпечення 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Бевзенко Л.Д. Социальная самоорганизация. – К. НАН Украины, 2002. 



з фонду та репозитарію 

НТБ НАУ 

– 437 с. 

2. Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Основания синергетики. Режимы с 

обострением, самоорганизация, темпомиры. – СПб.: Алетейя, 2002. – 414 с. 

 

Репозитарій НАУ: 

https://cutt.ly/jyFzia7 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування, творчі завдання, аналіз економічних і політичних 

подій, практикум управління в умовах нестабільності. 

Кафедра Кафедра філософії 

Факультет Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій 

Викладач(і) 

 
ЯГОДЗІНСЬКИЙ Сергій Миколайович 

 

Посада: професор 

Науковий ступінь: доктор філософських наук 

Вчене звання: професор 

Профайл викладача: 

https://www.researchgate.net/profile/Serhii_Yahodzinskyi 

https://orcid.org/my-orcid 

 

Тел.: (097) 756-43-43 

E-mail: serhii.yahodzinskyi@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 8.807 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Це єдиний в Україні курс із соціальної синергетики, що 

пропонується студентам закладів вищої освіти 

Лінк на дисципліну Google Classroom G Suite: vmwlmao 
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