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1. Анотація. Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія культури» розроблено 

для здобувачів вищої освіти 1 курсу освітнього рівня «магістр» спільностей  

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація,  

028 Менеджмент соціокультурної діяльності, 034 Культурологія. Ця дисципліна передбачає 

вивчення актуальних питань впливу культури та мистецтва на розвиток суспільства та держави, 

роль культури у формуванні цінностей молоді; аналіз основних проявів культури у ХХ-ХХІ 

століттях та їх вплив на розвиток суспільства. 

Міждисциплінарні зв’язки: філософія, психологія, етика, естетика, менеджмент 

соціокультурної сфери, брендинг, історія світової культури, філософія мистецтва. 

2. Мета дисципліни «Соціологія культури» є набуття здобувачами вищої освіти знань 

по соціології культури та її основні форми прояву, а також ознайомлення з розвитком соціології 

культури ХХ – ХХІ століть та її впливом на арт-тенденції. Специфіка соціологічного підходу 

полягає в тому що він дозволяє розглянути культуру в якості специфічного регулятора 

суспільних стосунків, проаналізувати соціальні умови розвитку суспільства, соціальної 

стратифікації, колективної поведінки і соціального контролю.  

У процесі лекційних занять студенти освоюють теоретико-методологічні засади соціології 

культури та основні вектори розвитку культури у сучасному українському соціумі. Актуальні 

питання розвитку соціокультурного простору та взаємозв’язки між соціологічними концепціями 

та напрямками мистецтва ХХ-ХХІ століть винесено на розгляд і обговорення під час 

семінарських занять. 

3. Завдання дисципліни «Соціологія культури»: 

- розкрити сутність соціології культури її основні концепції ХХ-ХХІ століть; 

- визначити роль соціології культури у розвитку суспільства; 

- сформувати цілісне уявлення про основні аспекти взаємодії суспільства та культури;   

- висвітлити зв’язки між елементами культури та соціальними процесами; 

- сформувати навички застосування методів соціологічного аналізу у дослідженнях 

соціології культури; 

- сформувати уявлення про діалогічну природу людини та її потребу розвитку  

культури.  

 - вдосконалити навички аналізу реальних соціокультурних процесів. 

 

4. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни «Соціологія культури»:  

У результаті опанування навчальної дисципліни студенти повинні набути такі програмні 

компетентності:.  

інтегральна: здатність особи розв’язувати складні задачі і проблеми у певній галузі професійної 

діяльності та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення 

інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог 

загальні: 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

2. Здатність приймати обґрунтовані рішення 

фахові: 

1. Здатність виявляти культурні потреби суспільства та його окремих груп та визначати 

шляхи їх задоволення, забезпечувати культурні права і свободи людини. 

2. Здатність критично осмислювати історичні здобутки та новітні досягнення культури. 

3. Здатність організовувати роботу та здійснювати керівництво закладами культури, а також 

відповідними структурними підрозділами підприємств і установ, враховуючи економічні, 

законодавчі й етичні аспекти.  

4.       Здатність до оцінювання та аналізу інформації у процесі реалізації професійної діяльності 

 

 



 2 

5. Результати навчання за дисципліною: 

 

Результати навчання (1. знати;  

2. вміти; 3. комунікація;  

4. автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання 

та пороговий 

критерій оцінювання 

(за необхідністю) 

Відсоток  

(%) у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результати навчання 

1.1. 

Знати засадничі 

соціологічні концепції 

культури та функції 

культури 

Лекція, семінар Усне опитування 5% 

1.2.  

Знати соціальні 

закономірності виникнення 

і поширення культури 

Лекція, семінар Усне опитування 5% 

1.3. 

Знати взаємозв’язки та 

взаємовідносини між 

культурою і соціальною 

структурою суспільства, 

ключовими соціальними 

інститутами, процесами 

інкультурації і соціалізації 

Лекція, семінар Усне опитування 5% 

1.4. 

Знати взаємозв’язки та 

взаємовідносини між 

соціальними настроями, 

смаками, уподобаннями як 

ситуаційними чинниками 

виникнення і поширення 

моди 

Лекція, семінар Усне опитування 5% 

2.1.  

Вміти провести 

порівняльний аналіз між 

дефініціями культура, 

субкультура та 

контркультура 

Семінар Усне опитування 10% 

2.2.  

Вміти простежити 

еволюцію підходів до 

моделювання 

комунікативних взаємодій у 

рамках соціології культури 

Семінар Усне опитування 10% 

2.3. 

Вміти здійснювати 

дослідження моди на 

типових прикладах, 

представлених в елітарній 

та масовій культурі 

Семінар Усне опитування 10% 

3.1. 

Мати власні судження та 

робити висновки стосовно 

характеру соціальних норм 

і девіації в 

соціокультурному 

контексті 

Самостійна 

робота 
Творча робота 15% 
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3.2. 

Мати навичку 

соціологічного мислення 

при аналізі 

соціокультурних процесів 

Семінар Практична робота 10% 

4.1. 

Здатність застосовувати 

соціологічний апарат при 

ведені дискусій в полі 

соціології культури 

Семінар Творча  робота 15% 

4.2. 

Здатність пояснити 

тенденції розвитку 

сучасного 

соціокультурного простору  

Семінар Усне опитування 10% 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до блоків спеціалізації) 

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 2.1 4.1 4.2 

Здатність розуміти і інтерпретувати вивчене, відтворювати 

теоретичні знання в практичній діяльності 

+ + + + + 

Збирати та впорядковувати інформацію  + + + + 

Здійснювати аналітичні міркування, висловлювати особисте 

відношення до особливостей розвитку культури 

 +  + + 

Узагальнювати і адаптувати світовий досвіт дослідження 

культури 

+ + + + + 

 

 

Схема формування оцінки 

Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

Форма оцінювання: 1-й семестр диференційований залік. 

• семестрове оцінювання: 

• Контрольна робота з тем ЗР1* (тест):. — 10 балів/ 6 балів**. 

• Контрольна робота з тем ЗР2 (тест):— 10 балів/ 6 балів. 

• Самостійне завдання 1: РН 1.2. -  10 балів/ 6 балів. 

• Індивідуальне завдання 2: РН 1.3. -  15 балів/ 9 балів. 

• Оцінювання роботи під час семінарських (практичних) занять (ЗР 1): -15 балів/ 9 балів. 

• Підсумкова контрольна робота залік - 20 балів / 10 балів 

* ЗР – змістовий розділ. 

**  максимальний  бал/  пороговий бал для отримання позитивної оцінки з відповідної 

форми контролю. 

Підсумкове оцінювання:  диференційований залік.  
Організація оцінювання: 

Контроль за якістю навчання студента здійснюється за 100-бальною системою. Загальну 

кількість балів студента формують семестрові бали, отримані з усіх тем двох змістових 

розділів (бали, отримані за контрольні роботи та усного опитування), презентації тощо; бали, 
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отримані за виконання  самостійних завдань; бали, отримані за роботу на семінарських 

заняттях( чи практичних заняттях), а також бали, які отримані за підсумкову роботу. 

Зміст курсу поділений містить 2 змістових розділи, які включають в себе лекції, семінарські 

заняття, самостійну роботу студентів, які завершуються контролем рівня засвоєння якості 

програмного матеріалу відповідної частини курсу.  

Умовою допуску до підсумкової роботи (заліку) є отримання студентом під час 

семестрового оцінювання не менше ніж 50 балів (критично-розрахунковий мінімум). При 

цьому обов’язковим є успішне складання контрольних робіт та виконання самостійних  робіт, 

передбачених робочою програмою навчальної дисципліни. 

При простому розрахунку отримаємо: 

 
Семестрова 

кількість балів 
Диференційований 

залік 

Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 50 10 60 

Максимум 80 20 100 

 

У випадку відсутності здобувача вищої освіти з поважних причин відпрацювання та 

перездачі контрольних робіт здійснюються у відповідності до «Положення про організацію 

освітнього процесу у НАКККіМ» від 16 грудня 2015 р. 

Залік виставляється за результатами роботи  впродовж усього семестру. Здобувач 

вищої освіти, який набрав суму залікових балів (60) має право, отримати підсумкову оцінку 

за диференційований залік за результатами контролю. Студенти, які  набрали протягом 

семестру менше 60 балів обов’язково складають залік.      

Екзамен  виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру. 

Здобувач вищої освіти, який набрав суму залікових балів (90), має право отримати 

підсумкову  оцінку без опитування чи виконання  екзаменаційного  завдання за 

результатами контролю. Студенти, які  набрали протягом семестру менше 90 балів 

обов’язково складають екзамен. 

Присутність всіх  здобувачів  вищої освіти на диференційному заліку і є обов'язковим. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення навчальних занять і має на меті 

перевірку засвоєння студентами навчального матеріалу. Перевірка знань студентів проводиться 

за допомогою усного опитування на семінарських заняттях; підготовки рефератів з теми. 

1. Змістовий розділ 

Теоретичні аспекти соціології 

культури 

2. Змістовий розділ 

Соціологічний аналіз 

основних сфер культури 

Диференційований 

залік 

40 балів 40 балів 20 балів 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

р
о
б

о
та

 

C
ем

ін
ар
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к
і 
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н

я
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я
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а 
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С
ем
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н

я
тт

я
 

Т
ес

ту
в
ан

н
я
  

2 6  2 6  

2 6  2 6  

2 6  2 6   

2 6      

8 24 8 6 18 16 20 балів 

Всього 100 балів 
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Шкала відповідності оцінок: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, диференційованого заліку, курсового 

проекту (роботи), практики,  

дипломної роботи  

90–100 А Відмінно   

82–89 В 
Добре 

74–81 С 

64–73 D 
Задовільно 

60–63 Е 

35–59 FX 
Незадовільно 

з можливістю повторного складання 

0–34 F 
Незадовільно 

з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 

 

 

Структура навчальної дисципліни «Соціологія культури». 

Тематичний план лекційних та семінарських занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Лекції Семінарські 

заняття 

Самостійна 

робота 

1. Теоретичні аспекти соціології культури 

1 
Соціологія культури в контексті 

соціологічного знання 
2 2 8 

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 

2. Соціологічний аналіз основних сфер культури 

5 Культура і соціальна структура 2 2 8 

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 годин 14 14 62 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій – 14 год. 

Семінари – 14 год. 

Самостійна робота – 62 год. 
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Рекомендовані джерела: 

Основна: 

 

1. Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и 

Ренессанса. Москва. 2015. 640 с. 

2. 1. Гатальська С. М. Філософія культури: підручник / Гатальська С. М. – К.: 

Либідь, 2005. – 328 с. 

3. Ионин Л. Г. Социология культуры : учебник для бакалавриата и магистратуры / Л. 

Г. Ионин. – 5-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2016. – 425 с.  
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