
 

 

 

 
Силабус навчальної дисципліни 

«СОЦІОЛОГІЯ КУЛЬТУРИ» 
 

Спеціальність: 028 Менеджмент соціокультурної діяльності   

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни 

відповідно до 

навчального плану 

Обов'язкова навчальна дисципліна 

Курс 

Семестр 

1 

1 

Семестровий 

контроль 

1 семестр – диференційований залік 

Обсяг дисципліни: 

кредити ЄКТС/ 

кількість годин 

90 годин / 

3 кредити 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання,) 

 Основні наукові поняття, концепції та теорії соціології культури, що 

пояснюють  функціонування культури, механізми її впливу на суспільне 

життя, особливості соціокультурної диференціації сучасного 

суспільства; соціальні фактори виникнення і існування культурних 

цінностей, норм, ідей, зразків поведінки які виступають в якості 

регуляторів відносин між людьми. Соціологічний аналіз культури 

орієнтований одночасно на розгляд культурного аспекту соціального 

життя і соціального аспекту культурного життя.  

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета, 

завдання) 

Мета – підготовка фахівців у галузі соціокультурної діяльності до 

професійної усвідомленої роботи в умовах розмаїття субкультур і 

культурних моделей, глобалізаційних процесів віртуалізації, 

симулякризації та гіперреальності. 

Завдання: сформувати навичку соціологічного мислення при аналізі 

соціокультурних процесів; виробити здатність застосовувати 

соціологічний методи  для дослідження феномену культури;  навчити 

оцінювати стан, тенденції та перспективи розвитку сфери культури;  

вести полеміку стосовно характеру соціальних норм і девіації в 

сучасному соціокультурному контексті; вміти простежити еволюцію 

підходів до моделювання комунікативних взаємодій у рамках соціології 

культури на основі володіння поняттєво-категоріальним апаратом з 

дисципліни, сформувати потребу дотримуватись академічної 

доброчесності (за ст. 42 Закону України «Про освіту» для здобувачів 



освіти, що передбачає самостійне виконання навчальних завдань, завдань 

поточного та семестрового контролю). 

Пререквізити 

(попередні 

компетентності, 

необхідні для 

вивчення 

дисципліни) 

Знання з філософії, психології, етики, естетики, менеджменту 

соціокультурної сфери, брендингу, історії світової культури, філософії 

мистецтва. 

 

Пореквізити 

(компетентності, 

отримані після 

вивчення 

дисципліни) 

Інтегральні (ІК) Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

проблеми у галузі образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва і 

реставрації, а також експертизи творів мистецтва під час практичної 

діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування системи 

інтегрованих знань з теорії, історії мистецтва та експертизи, спрямованих 

на розвиток здатності особистості до креативної самореалізації із 

використанням інновацій у сфері мистецтвознавчої експертизи та 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов і вимог. 

Загальні: ЗК1: Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності; ЗК2: здатність спілкуватися іноземною мовою; 

ЗК3: здатність проведення досліджень на відповідному рівні; ЗК4: 

здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

ЗК6: Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

Фахові (спеціальні): ФК1: розвиток знання і розуміння сучасних 

соціокультурних процесів; ФК2: уміння визначати напрями досліджень, 

соціокультурних практик, які будуть сприяти отриманню знань та 

проведенню дискусій, та формуванню сприятливого соціокультурного 

середовища; ФК4: науково-теоретичне і практичне  осмислення сучасних 

соціокультурних процесів в їх глобальному і локальному вимірах; ФК8: 

здатність використовувати на практиці навички та вміння в організації 

науково-дослідних, науково-виробничих робіт і творчих проектів, в 

управлінні науковим і творчим колективом; ФК15: знання і розуміння 

історичної ретроспективи досліджуваного об’єкту і предмету, здатність 

виявляти і використовувати джерела інформаційних ресурсів відповідно 

обраної проблематики; ФК16: пошук, розуміння досліджуваного 

матеріалу , здатність до його логічної вибудови; ФК17: використання 

міждисциплінарного підходу у вивченні та застосуванні досліджуваних 

соціокультурних явищ і феноменів. 

Програмні результати навчання: ПРН1: здійснювати пошук, аналіз і 

оцінку інформації, необхідної для постановки і вирішення як 

професійних завдань так і особистого розвитку; ПРН2: використовувати 

на практиці фаховий науково-термінологічний апарат, вміти 

представляти підсумки виконаної роботи у вигляді звітів, рефератів, 

статей, оформлених відповідно до наявних вимог, із залученням сучасних 

засобів редагування і друку; ПРН3:  застосовувати наукові стандарти в 

пошуку та використанні інформації для дослідницької роботи; ПРН7:  

використовувати міждисциплінарний підхід до вирішення поставлених 

професійних завдань, як у дослідницькій, так і у практичній роботі; 

ПРН10: застосовувати отримані дослідницькі результати при виконанні 

завдань та обов’язків  професійного характеру, демонструючи 

обізнаність у сучасних світових соціокультурних практиках.  

 



Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

- сформувати цілісне уявлення про основні аспекти взаємодії суспільства та 

культури; розуміти соціальні закономірності виникнення і поширення 

культури; 

- оцінювати стан, тенденції та перспективи розвитку сфери культури 

та мати власні судження;  

- застосовувати соціологічни методи для аналізу  реальних 

соціокультурних процесів; 

- аналізувати взаємозв’язки та взаємовідносини між культурою і 

соціальною структурою суспільства, ключовими соціальними 

інститутами, процесами інкультурації і соціалізації;  

- розуміти і вимірювати кореляцію між соціальними настроями, 

смаками, уподобаннями з культурним контекстом. 

Критерії 

оцінювання 

(екзаменаційна 

політика)  

Підсумкова оцінка з дисципліни вираховується за 100-баловою шкалою 

як середнє арифметичне модульного контролю та диференційованого 

заліку.  

Форми поточного контролю: опитування (10 балів); ведення дискусії 

(10 балів); тестування (10 балів); виконання соціологічного дослідження 

(40 балів); та написання есе (20 балів); участь в олімпіадах та 

конференціях (10 балів). 

Форми підсумкового контролю: диференційованого залік – 100 балів (в 

т.ч.  два теоретичні питання –  по 30 балів, ситуаційна вправа –  40 балів).  

Умовою допуску до заліку є отримання студентом під час семестрового 

оцінювання не менше ніж 40 балів (критично-розрахунковий мінімум). 

Здобувачі, які набрали суму залікових балів 90, мають право отримати 

підсумкову оцінку без виконання екзаменаційного завдання. 

На заліку здобувачі отримують оцінки за Національною 

диференційованою шкалою: «відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно» – і за шкалою ECTS – A: 90–100, B: 82–89, C: 74–81, D: 

64–73, E: 60–63, Fx: 35–59, F: 1–34. 

Як можна 

користуватися 

набутими  

знаннями і 

вміннями 

(компетентності) 

-застосовувати соціологічні методи для дослідження культури; 

-визначати пріоритетні напрямки становлення і розвитку культурного 

контенту; 

- вміти поєднувати історичну та актуальну інформацію для професійної 

культурологічної експертизи наявної культурної ситуації; 

-виявляти проблемні і ресурсні сфери для перспективного здійснення 

макро і мікро культурний проєктів. 



Навчальна 

логістика 
№ 
з/п 

Теми змістових розділів 

Кількість годин 

Лекції 
Семінар
ск. 
заняття 

Самостійна 
 робота 

 

 Теоретичні аспекти соціології культури 

1. 
Соціологія культури в контексті 

соціологічного знання 
2 2 8 

1-й 
змісто-
вий 
розділ 

2. 

Культура, субкультура, 
контркультура: дефініція і 
демаркація – соціологічний 
дискурс 

2 2 8 

3. 
Соціальні норми і девіація: 
соціокультурний контекст 

2 2 10 

4. 
Засоби масової інформації та 
популярна культура 

2 2 10 

Соціологічний аналіз основних сфер культури 

5. Культура і соціальна структура 2 2 8 

3-й 
змісто-
вий 
розділ 

6. 
Мода як соціокультурне явище і 
технологія регулювання 
соціальної поведінки 

2 2 10  

7. 

Соціологія тілесності: 

інкультурація та соціалізація – 

соціокультурна зумовленість 

2 2 8  

 Усього за семестр 14 14 62  

Загальний обсяг 90 год 
 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та 

репозитарію 

НАКККІМ 

Стаднік О.Ф. Соціологія культури / методичні рекомендації. Київ: 

НАКККіМ, 2021. 30 с. 

Локація та 

матеріально- 

технічне 

забезпечення 

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв,  

вул. Лаврська, 9  

аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Кафедра Кафедра культурології та інформаційних комунікацій 

Інститут Інститут практичної культурології та арт-менеджменту 



Інформація про 

науково-

педагогічного 

працівника (з фото) 

 Стаднік Оксана Феліксівна, професор кафедри 

культурології та інформаційних комунікацій, доктор соціологічних 

наук, ostadnik@dakkkim.edu.ua 
 

Оригінальність 

навчальної 

дисципліни (при 

наявності). 

Політика 

академічної 

доброчесності  

У навчальній дисципліні використані матеріали авторських досліджень: 
Социальность тела: аспекты воплощения/ Соціальні  технології: актуальні 

проблеми теорії та практики, 2020. -№ 87. – С. 28-37.  

Opportunities and some results of measuring cultural capital in sociological research 

practice // AD Alta-Journal of Interdisciplinary Research / Volume: 11 Issue 1/ special 

Issue 17, P. 159-166. 2021. Accession Number: WOS: 000640541900031, ISSN: 

1804-7890. 

Humanitarian technologies as a means of the art of waging information warfare: 

sociological aspect // AD ALTA Journal of Interdisciplinary Research. Volume 11, 

Issue 1, special Issue XVIII, 2021. P 138-143. Accession Number: 

WOS:000652568700023, ISSN: 1804-7890. 

Stereotyping gender identity in animation // The World of science and innovation : 
International scientific conference. London, 16–18 september 2020. S. 115-120. 

 

 Інформаційні та мас-медійні технології впливу на гендерну ідентичність // 
Інформаційне суспільство і природа: вектори взаємовпливу : мат. VI Міжнар. 
наук.-практ. конф. (Кривий Ріг, 08–09 жовтня 2020 р.). Кривий Ріг : Кривор. держ. 
пед. ун-т, 2020. С. 138–142 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються 

Лінк на дисципліну https://meet.google.com/lookup/egvpankgib?authuser=0&hs=179 

 

Розробник        Стаднік О.Ф.    

 

Обговорено на засіданні групи забезпечення освітньої програми 

Гарант освітньої програми      _____________________ 

         підпис, піб 

Затверджено  

 

Завідувач кафедри        ____________________ 

         підпис, піб 

Інституту 

mailto:ostadnik@dakkkim.edu.ua


 


