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програма з навчальноi дисциплiни кСоцiологiя культури)
здобувачiв
вищоТ
освiти l курсу освiтнього рiвня кмагiстр> спецiальностi
розроблено для
02з
<Образотворче
мистецтво,
мистецтво,
декоративне
реставрацiя>.
щя дисциплiна передбачае вивчення актуttльних питань впливу культури та мистецтва на
розвиток суспiльства та держави, роль культури у формуваннi цiнностей; аналiз основних
проявiв культури у ХХ-ХК столiттях та ix вплив на розвиток суспiльства.
Мiждисциплiнарнi зв'язки: фiлософiя, психологiя, етика, естетика, iсторiя cBiToBoT

1. Анотацiя. Робоча

культури, фiлософiя мистецтва.
2. Мета дисциплiни <<соцiологiя кульryри) с набуття здобувачами вищот освiти знань
з ооцiологii культури та lT основних форм проявУ, а також ознайомлення З
розвитком соцiологiТ
культури хх _ XXI столiть та iT впливом на арт-тенденцii. Специфiка соцiологiчного пiлхолу

полягае в аналiзi культури в якостi спечифiчного регулятора суспiльних вiдносин, який
дозволяс проаналiзувати соцiальнi умови розвитку суспiльства, соцiальноТ стратифiкаuiТ,
колективноi поведiнки i соцiального контролю.
у процесi лекцiйних занять студенти засвоюють теоретико-методологiчнi засади
соцiологii культури та ocHoBHi вектори розвитку культури у сучасному cBiToBoMy та
украТнському соuiумах. Актуальнi питання розвитку соцiокультурного простору та
взаемозв'язки мiж соцiологiчними концепцiями та напрямкtlми мистецтва XX-XXI столiть
винесено на розгляд i обговорення пiд час семiнарських занять.
3. Завдання дисциплiни <Соцiологiя кульryри>):
- сформувати навичку соцiологiчного мислення при аналiзi соцiокультурних Процесiв;
- визначити роль соцiологiТ культури у розвитку суспiльства;
- сформувати цiлiсне уявлення про ocHoBHi аспекти взасмодiТ суспiльства та культури;
- ВИСВiтлити Зв'язки мiж елементами культури та соцiальними процесами;
- СформУвати навички застосування методiв соцiологiчного аналi.у у дослiдженнях
феномену культури;
- навчити оцiнювати стан, тенденцiт та перспективи
розвитку сфери культури;
- вдосконалити навички аналiзу ре€rльних соцiокультурних проuесiв;
- СфОрмУваТи потребу лотримуватись акаdемiцноi dоброчесносmi (за ст. 42 Закону
украiни uпро ocBiTy> для здобувачiв освiти, що передбачае самостiйне виконання навчальних
завдань, завдань поточного та семестрового контролю).
4. Попереднi вимоги до опанування

навчальнотдисциплiни <соцiологiя культурt|)):
У результатi опанування навчilльноi дисциплiни студенти повиннi набути TaKi програмнi
компетентностi:

iнтегральнi: здатнiстl, розв'язуватИ складнi спецiалiзованi задачi та проблеми

у галузi
образотворчого 1\,1истеIIтва. декоративIIоI,о N,lистец,гва i реставрацiТ. а також експертизи TBopiB
мистеI{тва пi:t час практиtlI]оi дiя:tьltосr,i або у llpolteci IlавчанLIя. rr1o передбачас застосування
систеN,tИ iнтегровагtих знанЬ з Teopii. icTopiI мистеIIтва та експертизи, спрямованих на
розвиток
здат,носr,i особистостi дО креативtIОТ самореалiзацii iЗ використанням iгrновацiй у сферi
мисl,ец,гвознавчоТ експертизи та характеризусться комплекснiстю та невизначенiстю умов i
вимог,

загал1,1li: здатнiсть генерувати HoBi iдеi (креативнiсть); здатнiсть спiлкуватися з
llредставниками iнrпих професiйних груп рiзного рiвня (з експертами з ilлrших галузей
ЗТlаНь/виДiв економiчноi дiяльностi); здатrliсть розробляти та керувати проектами,

фахоlli (спеrцiальнi): вмiння виявляти' ставити та розв'язувати проблеми; здатнiсть дiяти
СОЦiально вiдповiдально та свiдомо; здатнiсть переосмислювати базовi знання, демонструвати

розвиненУ творчу уяву, використОвуватИ власнУ образно-асоцiативну мову при cTBopeHHi
худо}кнього образу.
5. Результати навчання за дисциплiною:

Результати навчання (1. знати;
2. вмiти; 3. комуlliкаlдiя;
4. aBToHoMHicTb та вiдповiдальнiсть)

Код

1.1

Результати IIавчаl{ня

знати
соцiологiчrri
культури
культури

|.2.

та

засадни.li
конttепцii
функuiТ

Форми (таlабо
методи i

технологii)
викладання

i

Ilавчання

Вiдсоток
(%) у

пiдсумковiй
оцiнцi з
д1.1сциплiни

Лекцiя, ceMiHap

Усне опитування/
Тестування

5%

Лелцiя, ceMiHap

Усне опитуванняl
Тестування

5%

Лекцiя, ceMirrap

Усне опитування/
Тестування

5%

Лекцiя, ceMiHap

!искусiя / Кейс-стадi

5%

CeMiHap

Ситуацiйнi вправи

5%

Есе

|5%

знати

соцiальнi
закономiрностi виникнення
i поширення культури

Методи оцillювання
та пороговиI'|
критерiй оl(iнювання
(за необхiднiстю)

знати взаемозв'язки та
взасмовiдносини мiж
культурою

1

.3.

i

соцiа,rьною

структурою суспiльства,
ключовими соцiальними
iнститутами, процесами
iнкультурацii i соцiалiзацiТ

знати взасмозв'язки та
взаемовiдносини мiж
соцiальними настроями,

|.4.

2.1

смаками, уподобаннями як
ситуачiйними чинниками
виникнення i поширення
моди
Вмiти провести
порiвняльний аналiз мiж
лефiнiчiями культура,
субкультура та
ýо_цfрý"чJцг).,рq__

2.2.

3.1

Вмiти простежити
еволюцiю пiдходiв ло
моделювання
комунiкативних взаемодiй у
рамках соцiологii культури
вмiти здiйснювати
дослiдження моди на
типових прикладах,
представлених в елiтарнiй
та масовiй культурi
Мати власнi судження та
робити висновки стосовно
характеру соцiальних норм
i девiацii в

самостiйна
робота

CeMiHap

CeMiHap

соцiологiчне
дослiдя<ення

.Щискусiя /

Ситуацiйнi вправи

40%

5%

4

соцiокультурному
KoHTeKcTi
з.2.

Мати навичку
соцiологiчного мислення
при аналiзi

CeMiHap

Щискусiя / Кейс-стадi

5%

CeMiHap

Щискусiя

5%

соlliокультурних проtlесi в
Здатнiсть застосовувати
соцiологiчний поняттево-

4.1

4.2.

категорiа,тьним апарат при
веденi лискусiй в полi
соцiологii культури
Здатнiсть пояснити
тенденцii розвитку
сучасного
соцiокультурного простору

CeMiHap

!искусiя

/ Виступ

5%

б.

Програмlti резуllьтати навчання:

l)

вмiти аналiзувати i пояснювати iсторичнi, культурологiчнi, сочiокультурнi, художньоестетичнi аспекти розвитку свiтового та укратнського образотворчого i декоративного

мистецтва;

2) iнтерпретувати та застосовуI]ати семантичнi, iкtlttологiчнi" iконографiчнi,
формально-образнi
i tрормzurьrtо-стил i сти.тн i чинни ки образотворенrtя ;

3) вмiти

тракl,увати формот.ворчi мистецькi засоби

як

вiДображення iсторичrlих,

соцiокуль'l,урних, економiчних i техноrlоl,iчних еl,апiв
розвитку суспiльс,гва;
4) злiйснювати пошук iнформацii стосовно об'скту дослiдження;

5) застосовуватИ у мистецькiй та ДОСлiдцццбцi; дiяльностi знання естетичних

проблем

образотворчогО мистецтва, декораТивного мистецтва,
реставрацiТ, ocHoBHi принципи
розвитку сучасного вiзуального мистецтва;

6) володiти знаннями до визначення ефективностi та апробацii сучасних теоретичних
пiдходiв
та концепцiй iнтерпретацii феноменiв культури мистецтва та мистецьких процесiв.

Схема формуваrlltя оцilrки
Форма оrtiнlовання: 1-й семестр лиференuiйований залiк.

о
о
о

о
о
о
*

ссNIестрове оцiн loBall ня :
- t() ба:tiвi 5 ба:tiв**.

Krltttttptl.,tbttu 7лобrltllu,з llla)] ЗРl* (пtecttt1;,
Kottпlprl.,tbtta 7эtлбопtсt.] llle.v ЗР2 (пec,ttl1 ;(,|otlioltclei,ute Dос,tidJt(ццs. 1; РН 2.3.-

l0

ба_liв/ 5 ба:tiв.

10 ба'iв/ 20 ба,tiв-

ltйuвidуапьне завdанIrя - есе 2; рн 2.2. - ] 5 базiв/ В балiв.
()цiнюваttня
робопlu пid час се,uiнарськuх (ttраttпlччнuх) заttяпlь (ЗР t); -5
Пidсулtкове mеспlуваltня - 20 ба-чiв / I0 бапiв
ЗР - змiстовий роздiл.

** максимальний балl
форrчrи контролю.

пороговий

ба,пiв/ 2 баltu.

бал для отримання позитивноI оцiнки з вiдповiдноТ

пiдсупrкове оцiнюванrlя: диференцiйований залiк.
Оргаtliзаlцiя оцirlIовання:

пiдсумкова оцiнка

з

дисциплiни вир€tховуеться за 100-баловою шкtlлою
арифметиЧне модульного контролю та диференцiйованого за-пiку.

як

середне

Поточний контроль здiйснюеться пiд час проведення навчальних занять i мас на MeTi
uеревiркУ засво€ннЯ студентамИ матерiалу. ЗагальнУ кiлькiстЬ балiв студента
формують
ceМecTpoBi бали, отриманi з ycix тем двох змiстових
роздiлiв (бали, отриманi .u nbHЪponuri

роботи, тести, усне опитування, презентацiт результатiв соцiологiчного дослiдженп", nun"au"n"
есе, роботу на семiнарських заняттях), а також за пiдсумкове тестування.

Курс полiлений на 2 змiстових роздiли, якi включають в себе лекцiI, ceMiHapcbKi заняття,
самостiйну роботу студентiв, i якi завершуються контролем
рiвня засвосння якостi програмного
матерiа"гrу вiдповiдноТ частини курсу,

умовою допуску до диференцiйованого за-гliку с отримання студентом пiд час семестрового
оцiнювання не менше нiж 50 балiв (крumuчно-розрахунковuй л,tiнiмул,t). При
цьому обов'язковим
с успiшне складання контрольних робiт та виконання самостiйних робiт, передбачених
робочою програмою навчальноi дисциплiни. Здобувачi, якi набрали суму залiкових балiв 90,
мають право отримати пiдсумкову оцiнку без виконання залiкового завдання.
ФормИ пцсумкоВого контРолю: дифеРенЦiйоваНого залiк _ 100 балiв (в т.ч,
два теоретичнi
питання - по 30 бмiв, ситуацiйна вправа - 40 баriв).
у випадку вiдсутностi здобувача вищоi освiти з поважних причин вiдпрацювання та
перездачi контрольних робiт здiйснюються у вiдповiдностi до кПоложення про органiзаuiю
освiтнього процесу у HAKKKiM> вiд lб грулня 2015
р.
присутнiсть Bcix злобувачiв вищот освiти на диференцiйному залiку i е обов'язковим.
шкала вiдповиностi оцiнок: нацiональна та EcTs
Сума балiв за Bci
види навчальноi
дiяльностi
90*1 00

82-89
74_8|

оцiгrка

ECTS

А
в

оцiнка за нацiональною шкалою
для екзамену, диференцiйованого залiку, курсового
проекту (роботи), практики,
диплqмноi роботи

Вiдмiнно

с

Щобре

60-63

Е

Задовiльно

35-59

Fх

0_34

F

64-]з

D

з

незадовiльно
моrкливiстю повторного складання
Незадовiльно

з обов'язковим повторItим вивченням дисцигtлiни

СтруктуРа Ilавч ал Ь lroT дисципл irlи <<Со цiологiя кульl.ури)).
тематичний план лекцiйних та семiнарських занять

м
з/п

назва теми

1.
1

кiлькiсть
годиII

ЛекцiТ

CeMiHapcbKi
заняття

самостiйна
rlобота

Теоретичнi аспекти соцiологiТ культури

Соцiологiя культури в KoHTeKcTi
соцiологiчного знання

2

2

8

Культура, субкультура, контркультура:
дефiнiцiя i демаркацiя - соцiологiчний
дискурс
соцiальнi норми i девiацiя:

2

J

Засоби масовоi iнформачiТ та популярна
культура

4

2

2

8

2

2

10

2

2

l0

2. Соцiологiчний аналiз основ их сфер культури

5

|

Культура i соцiальна структура

Модu як соцiокультурне явище i технологiя
регулювання соцiальноТ поведiнки
соцiологiя тiлесностi: iнкультурацiя та
7
соцiалiзацiя - соцiокультурна зумовленiсть
Усього годиII
6

2

2

8

2

2

l0

2

2

8

l4

l4

62

Загальний обсяг 90 :or)., в тому .tислi:
Лекцiй - l1 zod.
Семiнари - ]1zod.
Самостiйна робота - б2 еоd,

Р е ко.це

н d о в cttt

i

d
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Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и
Ренессанса. Москва. 2015. 640 с.
1. Гатальська С, М. Фiлософiя культури: Пiдручник / Гатальська С. М.
- К.:
Либiдь. 2005. * 328 с.

2.

3.
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