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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета курсу – ознайомлення студентів з сучасними уявленнями 

вітчизняної та світової соціології культури про сутність феномену культури, 

його співвідношення з суспільством, основними проблемами існування 

культури, роллю культури в процесі соціальних змін, а також розкрити сутність 

основних понять соціології культури та їх використання у вивченні сучасних 

соціокультурних процесів українського суспільства. 
 
Компетентності:  

 Здатність оперувати базовим категоріально-понятійним апаратом 

соціології (СК01). 

 Здатність аналізувати соціальні зміни, що відбуваються в Україні та світі 

в цілому. (СК03). 

 
Результати навчання 

 Використовувати понятійний апарат соціології в освітній, дослідницькій 

та інших сферах професійної діяльності (РН01).  

 Обґрунтовувати власну позицію, робити та аргументувати самостійні 

висновки за результатами досліджень і аналізу професійної літератури 

(РН08).  
 
У результаті вивчення дисципліни «Соціологія культури» студенти повинні:  
Знати: 

 основні поняття і категорії соціології культури;  

 теоретичні і методологічні основи вивчення соціокультурних процесів 

соціологічними методами; 

 тенденції розвитку соціокультурної підсистеми суспільства. 

Вміти: 

 застосовувати теоретичні та емпіричні методи соціологічного аналізу для 

дослідження, аналізу, оцінки стану та тенденцій розвитку 

соціокультурних процесів; 

 користуватись соціокультурним підходом до аналізу суспільних явищ; 

 обґрунтовано виділяти культурний аспект соціального життя та 

соціальний аспект культурних явищ; 

 застосовувати методику організації конкретних соціологічних досліджень 

у соціокультурній сфері; 

 використовувати соціологічну інформацію для здійснення визначення 

ефективності соціального управління різними рівнями культурної сфери. 

 
 

 

 

 

 



Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

Загальна соціологія Соціологія особистості та девіантної 

поведінки 

Історія соціології Соціологія організацій 

 Соціологія управління 

 Соціологія реклами  

 Соціологія маректингу 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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3 120/4 64 56 32  32 РЕ32 2  + 

 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу складає 53 % 

  



СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Номер семестру (якщо дисципліна викладається  

у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 

Найменування тем та питань кожного заняття. 
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1 2 3 4 5 

1. Л 2 Тема 1. Вступ до курсу. Соціологія культури як наука. 

1. Соціологія культури як наука: об’єкт, предмет, цілі та 

завдання. 

2. Місце соціології культури в системі наук про культуру. 

3. Специфіка соціологічного підходу до вивчення культури.  

1-8, 

12-14, 

16 

2 ПЗ 2 Тема 1. Вступ до курсу. Соціологія культури як наука. 

1. Соціологія культури як самостійна наукова дисципліна.  

2. Виникнення та становлення соціології культури як науки. 

3. Об’єкт, предмет, цілі та завдання соціології культури. 

4. Місце соціології культури серед інших наук, вивчаючих 

культуру. 

5. Специфіка соціологічного підходу до вивчення культури.  

1-8, 

12-14, 

16 

3 СР 5 Тема 1. Вступ до курсу. Соціологія культури як наука. 

1. Соціологія культури як самостійна наукова дисципліна.  

2. Виникнення та становлення соціології культури як науки. 

3. Об’єкт, предмет, цілі та завдання. 

4. Місце соціології культури серед інших наук, що вивчають 

культуру. 

5. Специфіка соціологічного підходу до вивчення культури.  

6. Методи культурно-соціологічних досліджень. 

1-8, 

12-14, 

16 

4 Л 2 Тема 2. Основні соціологічні підходи до вивчення культури. 

1. Соціокультурні концепції класичної соціології.  

2. Культура в розумінні соціологів XX сторіччя.  

3. Теоретичний аналіз культури в рамках структурно-

функціонального та конфліктного підходів. 

4. Соціологічне поняття культури. Визначення 

репрезентативної культури за Ф. Танбруком. 

5. Дослідження проблем культури у вітчизняній соціології. 

Роботи Ю.А.Левади, Л.Н. Когана, Н.С. Злобіна.  

6. Соціологічне вивчення ціннісних аспектів культури в 

роботах А.А .Ручки та В.А. Ядова. 

1-8, 

12-14, 

16 

5 ПЗ 2 Тема 2. Основні соціологічні підходи до вивчення культури. 

1. Соціокультурні концепції класичної соціології.  

2. Культура в розумінні соціологів XX сторіччя.  

3. Теоретичний аналіз культури в рамках структурно-

функціонального та конфліктного підходів. 

4. Соціологічне поняття культури. Визначення 

репрезентативної культури за Ф. Танбруком. 

5. Дослідження проблем культури у вітчизняній соціології. 

Роботи Ю.А.Левади, Л.Н. Когана, Н.С. Злобіна.  

6. Соціологічне вивчення ціннісних аспектів культури в 

1-8, 

12-14, 

16 



роботах А.А .Ручки та В.А. Ядова. 
6 СР 5 Тема 2. Основні соціологічні підходи до вивчення культури. 

1. Погляди на культуру О. Конта, Є. Дюркгейма, М. Вебера, Г. 

Зіммеля.  

2. Інтегральна соціокультурна система П. Сорокіна. 

3. Культура в розумінні Ч. Кулі, Дж. Міда, соціальна 

феноменологія Є. Гусерля та А. Шюца. 

4. Теоретичний аналіз культури в рамках структурно-

функціонального та конфліктного підходів. 

5. Соціологічне поняття культури. Визначення 

репрезентативної культури за Ф. Танбруком. 

6. Дослідження проблем культури в роботах Ю.А.Левади, Л.Н. 

Когана, Н.С. Злобіна.  

7. Соціологічне вивчення ціннісних аспектів культури в 

роботах А.А. Ручки та В.А. Ядова. 

1-8, 

12-14, 

16 

7 Л 4 Тема 3. Культура як об’єкт соціологічного аналізу. 

1. Еволюція уявлень про культуру. 

2. Співвідношення понять культура і природа, культура і 

цивілізація, культура і суспільство. 

3. Визначення культури. 

4. Основні функції культури. 

5. Соціологічне вивчення функціонування інститутів культури. 

1-8, 

12-14, 

16 

8 ПЗ 4 Тема 3. Культура як об’єкт соціологічного аналізу. 

1. Поняття культури. Еволюція уявлень про культуру.  

2. Співвідношення понять культура і природа, культура і 

цивілізація, культура і суспільство. 

3. Основні функції культури. 

1-8, 

12-14, 

16 

9 СР 6 Тема 3. Культура як об’єкт соціологічного аналізу. 

1. Коли і як з явилася соціологія культури як самостійна 

соціологічна дисципліна. 

2. Визначте об'єкт і предмет соціології культури. 

3. Які цілі  і завдання виконує соціологія культури. 

4. Поясніть який зв’язок має соціологія культури з іншими 

науками, що вивчають культуру. 

5. Охарактеризуйте специфіку соціологічного підходу до 

аналізу культури. 

6. Які методи застосовуються у культурно-соціологічних 

дослідженнях. 

 

Тема для самостійного вивчення: Основні соціологічні підходи 

до вивчення культури. 

1. В чому полягає сутність соціокультурних концепцій 

класичної соціології. 

2. Культура в розумінні соціологів XX сторіччя. Погляди Ч. 

Кулі, Дж. Міда, соціальна феноменологія Є. Гусерля та А. 

Шюца. 

3. Теоретичний аналіз культури в рамках структурно-

функціонального підходу. Поняття культурної системи.   

4. Теоретичний аналіз культури в рамках конфліктного 

підходу. 

5. Соціологічне поняття культури. Визначення 

репрезентативної культури за Ф. Танбруком.  

6. Дослідження проблем культури у вітчизняній соціології. 

1-8, 

12-14, 

16 

10 Л 2 Тема 4. Культурне різноманіття та культурні універсалії. Види 1, 4-15, 



та форми культури. 

1. Різноманітність культур. Соціокультурні суперсистеми. 

2. Пануюча культура, субкультури. Позитивні та негативні 

субкультури. Висока (елітарна) та масова культура. Популярна 

культура. Культурна індустрія.  

3. Матеріальна та духовна культури. 

4. Соціологічне вивчення регіональних культурних 

особливостей. 

5. Принцип культурного релятивізму та поняття 

етноцентризму. 

17 

11 ПЗ 2 Тема 4. Культурне різноманіття та культурні універсалії. Види 

та форми культури. 

1. Різноманітність культур. Соціокультурні суперсистеми.  

2. Види культури.  

3. Соціологічне вивчення регіональних культурних 

особливостей.  

4. Принцип культурного релятивізму та поняття 

етноцентризму. 

1, 4-15, 

17 

12 СР 5 Тема 4. Культурне різноманіття та культурні універсалії. Види 

та форми культури. 

1. Що означає поняття соціокультурні суперсистеми. 

2. Що розуміеться під культурними універсалі ями. 

3. Пануюча культура, субкультури та контркультура як форма 

протесту. 

4. Висока (елітарна) та масова культура. Популярна культура. 

Культурна індустрія. 

5. В чому полягають особливості  регіональної субкультури. 

6. Принцип культурного релятивізму та поняття 

етноцентризму. 

1, 4-15, 

17 

13 Л 2 Тема 5. Елементи культури.  

1. Основні елементи культури.  

2. Мова як спосіб понятійно-логічного впорядкування й 

сприйняття світу. 

3. Знання та переконання в структурі культури. 

4. Культура в ціннісному аспекті. 

5. Культура та ідеологія. 

6. Норми як відображення специфіки культури. 

1-2, 6-

10, 14-

16 

14 ПЗ 2 Тема 5. Елементи культури. 

1. Основні елементи культури. 

2. Мова як спосіб понятійно-логічного впорядкування й 

сприйняття світу. 

3. Культура в ціннісному аспекті.  

4. Культура та ідеологія. 

1-2, 6-

10, 14-

16 

15 СР 5 Тема 5. Елементи культури. 

1. Назвіть основні елементи культури. 

2. Мова як спосіб понятійно-логічного впорядкування й 

сприйняття світу. 

3. Вивчення культури в ціннісному аспекті. 

4. Культура та ідеологія. Основні верства (яруси) ідеології. 

5. Знання та переконання в структурі культури, їх взаємний 

зв"язок та обумовленість 

6. Культура та механізми  соціального контролю. 

1-2, 6-

10, 14-

16 

16 Л 2 Тема 6. Ритуал. Символ. Міф.  

1. Поняття ритуалу і ритуалізму.  

1-2, 6-

10, 14-



2. Поняття символу.  

3. Основні царини символічної культури: наука, релігія, 

мистецтво, гра. 

4. Поняття міфу. Функції міфу.  

16 

17 ПЗ 2 Тема 6. Ритуал. Символ. Міф.  

1. Поняття ритуалу і ритуалізму. Ритуали і ритуалізм у 

сучасному житті. 

2. Поняття символу. Сучасна символізація. 

3. Основні царини символічної культури: наука, релігія, 

мистецтво, гра. 

4. Поняття міфу. Наука як міф і ритуал. 

1-2, 6-

10, 14-

16 

18 СР 5 Тема 6. Ритуал. Символ. Міф.  

1. Поняття ритуалу і ритуалізму.  

2. Ритуалізація і становлення соціальних інститутів.  

3. Ритуали за Е. Дюркгеймом.  

4. Поняття символу. Основні царини символічної культури: 

наука, релігія, мистецтво, гра. 

5. Поняття міфу. Міфологічна символізація.  

6. Наука як міф і ритуал. 

1-2, 6-

10, 14-

16 

19 Л 2 Тема 7. Культурні стилі, традиції, канони.  

1. Поняття „стиль”, „традиція”, „канон”.  

2. Поняття моно- і полістилізму.  

3. Радянський стильовий канон у політиці, економіці, 

повсякденному житті. 

4. Стилізація і канонізація як культурні процеси.  

1-2, 6-

10, 14-

16 

20 ПЗ 2 Тема 7. Культурні стилі, традиції, канони.  

1. Поняття „стиль”, „традиція”, „канон”.  

2. Категорії і зразки моно- і полістилістичної культури.  

3. Радянський стильовий канон у політиці, економіці, 

повсякденному житті. 

4. Стилізація і канонізація як культурні процеси.  

5. Стильова диференціація і зміни в культурі.  

1-2, 6-

10, 14-

16 

21 СР 5 Тема 7. Культурні стилі, традиції, канони.  

1. Поняття „стиль”, „традиція”, „канон”.  

2. Поняття життєвого стилю за Вебером, Вебленом, Зімелєм. 

3. Категорії і зразки моно- і полістилістичної культури.  

4. Радянський стильовий канон у політиці, економіці, 

повсякденному житті. 

5. Стильова диференціація і зміни в культурі.  

1-2, 6-

10, 14-

16 

22 Л 4 Тема 8. Культура та соціальна структура суспільства. Культура 

соціальних спільнот. 

1. Культура сучасного міста і людина. Соціокультурна 

ситуація сучасного міста. 

2. Культура сучасного села і людина. Культурне середовище 

сучасного села та проблемі його формування. 

3. Вивчення сучасної економічної культури пострадянського 

простору. 

4. Цінності європейської ділової культури і національні 

особливості культури підприємців. 

5. Соціальні верстви сучасного суспільства та їхні культурні 

риси. 

1-4, 6-

8, 10-

11 

23 ПЗ 4 Тема 8. Культура та соціальна структура суспільства. Культура 

соціальних спільнот. 

1. Культура сучасного міста і людина.  

1-4, 6-

8, 10-

11 



2. Культура сучасного села і людина.  

3. Сучасна економічна культура пострадянського простору.  

4.  Молодіжна субкультура: особливості цілей, цінностей, 

звичаїв, смаків тощо.  

5. Студентство як особлива соціокультурна група. 

24 СР 5 Тема 8. Культура та соціальна структура суспільства. Культура 

соціальних спільнот. 

1. Охарактеризуйте культуру сучасного міста  і села 

2. Надайте характеристику діловій культурі.  

3. Опишіть цінності європейськой ділової культури  

4. Чим сучасна економічна культура відрізняється від куотури 

радянської.  

5. Які національні особливості культури підприємців. 
 

Тема для самостійного вивчення: Культура та особистість 

1. Соціологічне вивчення співвідношення культури і 

особистості. 

2. Культура і соціалізація особистості.  

3. Соціальна та професійна творчість. Суб єкти творчої 

діяльності. 

4. Культура вільного часу та особистість. Проблеми 

регульовання вільного часу. 

5. Массова культура у массовому суспільстві. Сучасна художня 

культура та особистість.  

6. Проблеми якості сучасної духовної культури та мистецтва  і її 

вплив на особистість. 

1-4, 6-

8, 10-

11 

25 Л 4 Тема 9. Культура та соціальна структура суспільства. Аналіз 

соціальної нерівності.  

1. Вивчення та пояснювання соціальної структури та соціальної 

стратифікації в межах культуросоціології.  

2. Соціальна нерівність як культурний феномен.  

3. Об’єктивна та соціальна нерівність.  

4. Вертикальна класифікація як культурна універсалія. 

5.  Статусні символи, традиції, норми.  

6. Риси сучасного соціального розшарування.  

1-8, 10, 

12-16 

26 ПЗ 4 Тема 9. Культура та соціальна структура суспільства. Аналіз 

соціальної нерівності.  

1. Вивчення та пояснювання соціальної структури та соціальної 

стратифікації в межах культуросоціології.  

2. Соціальна нерівність як культурний феномен. 

3. Типи нерівності між людьми.  

4. Об’єктивна та соціальна нерівність.  

5. Вертикальна класифікація як культурна універсалія.  

6. Соціальні верстви сучасного суспільства та їхні культурні 

риси.  

7. Поняття культурного капіталу та культурна компетентність 

різних соціальних верств.  

8. Нові нерівності сучасного суспільства. 

1-8, 10, 

12-16 

27 СР 5 Тема 9. Культура та соціальна структура суспільства. Аналіз 

соціальної нерівності.  

1. Вивчення та пояснювання соціальної структури та соціальної 

стратифікації в межах культуросоціології.  

2. Соціальна нерівність як культурний феномен. Типи 

нерівності між людьми.  

1-8, 10, 

12-16 



3. Вертикальна класифікація як культурна універсалія.  

4. Соціальні верстви сучасного суспільства та їхні культурні 

риси.  

5. Поняття культурного капіталу та культурна компетентність 

різних соціальних верств.  

6. Нові нерівності сучасного суспільства. 

28 Л 4 Тема 10. Культура і соціальна трансформація.  

1. Культурна інтерпретація сучасної трансформації 

пострадянського простору. 

2. Культурний розрив та культурний переворот. 

3. Культурне інсценування як механізм змінювання. Структура 

культурних інсценівок. 

4. Культуросоціологічна теорія соціальних змін. 

1-8, 10, 

12-16 

29 ПЗ 4 Тема 10. Культура і соціальна трансформація.  

1. Теорія культурних інсценівок. 

2. Культурна інтерпретація сучасної трансформації 

пострадянського простору. 

3.  Культурне інсценування як механізм змінювання.  

4. Культуросоціологічна теорія соціальних змін. 

1-8, 10, 

12-16 

30 СР 5 Тема 10. Культура і соціальна трансформація. 

1. Дайте визначення поняттю репрезентативної культури і 

повсякденності.  

2. Розкрийте соціально-феноменологічний підхід до вивчення 

повсякденності. 

3. В чому міститься логіка повсякденного знання. 

4. Які захисні механізми повсякденності. 

5. Що таке структура повсякденного розуміння. 

1-8, 10, 

12-16 

31 Л 4 Тема 11. Культура постмодерна. 

1. Постмодерн як нова культурна епоха. Поняття, сутність та 

основні риси постмодерну. 

2. Постмодерн та вітальність, час і особистість. 

3. „Онаучування” життя і світу. 

4. Глобалізація та сучасна геополітика. 

5. Соціальність постмодерну. 

1-8, 10, 

12-16 

32 ПЗ 4 Тема 11. Культура постмодерна. 

1. Постмодерн як нова культурна епоха. 

2. Постмодерн та вітальність, час і особистість. 

3. „Онаучування” життя і світу. 

4. Соціальність постмодерну. 

1-8, 10, 

12-16 

33 СР 5 Тема 11. Культура постмодерна. 

1. Що таке постсучасність і постмоденрн, чи є ці поняття 

синонімами. 

2. Опишіть особливості культури постмодерна 

3. Коли відбувається формування постмодерну та під впливом 

яких чинників 

4. Яким чином пов’язані глобалізація та постмодерн  

1-8, 10, 

12-16 

Разом 
(годин) 

120 

 

 

 

 

 

 

 



САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 8 

2 Підготовка до практичних(семінарських) занять  16 

3 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються на 

лекційних заняттях  17 

4 Виконання індивідуальних завдань: 15 

 Разом 56 

  

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

 

Протягом вивчення курсу здійснюється підготовка та захист презентації за 

темами індивідуальних завдань, відповідно до тем курсу. 

 

№ 

з/п 

Назва індивідуального завдання  

та (або) його розділів 

Термі

ни 

викон

ання  

(на 

якому 

тижні

) 

 

 

 

В межах індивідуальних завдань студенту потрібно зробити 

презентацію за наступними темами: 

 

 

1.  Візуальний аналіз образу жінки у різних типах культур 1 

2.  Сімейні фотографії як соціологічне відображення культури епох 2 

3.  Пам'ятники як символи культури (ідеологій) різних епох 3 

4.  Реклама як відображення культурних стереотипів 4 

5.  Студентська субкультура: історія та сучасність 5 

6.  Трансформація іміджу успішної людини у візуальній культурі 

XX - XXI ст 

6 

7.  Етикет, ритуал та церемоніал у різних типах культур 7 

8.  Сучасний кіноринок: культурні чинники комерційного успіху 8 

9.  Ритуали залицяння в культурах Заходу та Сходу. 9 

10.  Соціокультурна стратифікація та диференціація українського 

суспільства 

10 

11.  Взаємодія культур: донор та реципієнт (домінування, експансія, 11 



акультурація та інкультурація). 

12.  Символізм фоторепортажів у друкованих ЗМІ 12 

13.  Субкультура регіонів України 13 

14.  Політична символіка в Україні та світі. 14 

15.  Релігійні культури та субкультури 15 

 

 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Під час проведення лекційних занять  з навчальної дисципліни 

передбачено застосування таких методів навчання: пояснювально-

ілюстративний метод (демонстрація на екрані слайдів презентацій, візуалізації 

навчального матеріалу); метод проблемного викладення; частково-пошуковий, 

або евристичний метод (лекції за окремими темами викладаються в проблемний 

формі) 

Під час проведення семінарських занять застосовується: репродуктивний 

метод (засвоєння базових понять курсу); частково-пошуковий, або евристичний 

метод (під час підготовки індивідуальних проєктів); дослідницький метод 

(студенти самостійно вивчають літературу, джерела, ведуть дослідження, 

виміри та виконують інші пошукові дії для створення презентації на задану 

тему). Семінарські заняття можуть бути побудовані у формі дискусії. 

Лекції – викладення теоретичного матеріалу лектором згідно навчальної 

програми і розподілу годин поміж темами. Використовуються різні 

інтерактивні форми активізації аудиторії та відеопрезентації вербальної 

інформації. Лектор має власний конспект, що відображає основний зміст теми, 

студенти занотовують нову інформацію у власні конспекти. 

Практичні заняття – проводяться у формі семінарських занять. Для 

семінарських занять студенти опрацьовують лекційний матеріал, готують 

виступи з використанням навчальної і наукової літератури, виступають з 

презентаціями. Лектор оцінює активність студентів впродовж семінару за 

прийнятою шкалою оцінок в балах. Під час семінарського заняття обов’язково 

за кожною темою оцінюються рівень знань студентів за допомогою тестових 

завдань та письмової самостійної роботи на знання основних понять за темою. 

На семінарському Семінарські заняття можуть бути побудовані у формі ділової 

гри або дискусії. 

Індивідуальне завдання – вид самостійної роботи поза аудиторними 

годинами, коли студент, використовуючи лекційний матеріал та додаткові 

джерела знань, розробляє особисту тему. 

Підготовка презентації – вид самостійної роботи, що виконується 

студентом поза аудиторними годинами. Студент вільно обирає тематику з 

числа тем, які пропонуються планами семінарських занять, або узгоджує з 

викладачем ініціативну тематику. Наступним кроком студент здійснює 

бібліографічний пошук, використовуючи бібліотечні фонди або Інтернет-

ресурси. Також складає план презентації або ставить питання, на які треба 

отримати аргументовану відповідь. Опанувавши джерела за темою, студент 



розкриває зміст питань та представляє виконану роботу на семінарі. Обсяг 

презентації – 16-25 слайдів, текст доповіді – 4-6 стандартних сторінок, 

набраних на комп’ютері. Основний зміст презентації доповідається у вільній 

формі на семінарському занятті, і студент отримує оцінку від викладача. 

  

  



МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

1. Підсумковий (семестровий) контроль проводиться у формі екзамену або 

шляхом накопичення балів за поточним контролем по змістовним 

модулям.  

Екзамен – письмова або усна відповідь на питання, що містяться в 

екзаменаційному білеті. Питання екзаменаційних білетів можуть доводитися до 

студентів заздалегідь. Екзаменаційні білети готує лектор, вони затверджуються 

на засіданні кафедри і підписуються завідувачем кафедри. Екзаменатора 

призначає завідувач кафедри. Він має оцінити якість відповіді студента за 

прийнятою шкалою академічних оцінок. 

 

Контрольні питання з курсу до екзамену. 

1. Коли і як з явилася соціологія культури як самостійна соціологічна 

дисципліна? 

2. Визначте об’єкт і предмет соціології культури. 

3. Які цілі і завдання виконує соціологія культури? 

4. Поясніть, який зв’язок має соціологія культури з іншими науками, що 

вивчають культуру. 

5. Охарактеризуйте специфіку соціологічного підходу до аналізу культури. 

6. Які методи застосовуються у культурно-соціологічних дослідженнях? 

7. В чому полягає сутність соціокультурних концепцій класичної соціології? 

8. Культура в розумінні соціологів XX сторіччя. Погляди Ч. Кулі, Дж. Міда, 

соціальна феноменологія Є. Гусерля та А. Шюца. 

9. Теоретичний аналіз культури в рамках структурно-функціонального 

підходу. Поняття культурної системи.  

10. Теоретичний аналіз культури в рамках конфліктного підходу. 

11. Соціологічне поняття культури. Визначення репрезентативної культури за 

Ф. Танбруком.  

12. Дослідження проблем культури у вітчизняній соціології. 

13. Коли і як виникає поняття культури? 

14. Які зміни в розумінні поняття культури відбулися в період Середньовіччя, 

Відродження і Просвітництва? 

15. Співвідношення понять „культура і природа”, „культура і цивілізація”, 

„культура і суспільство”. 

16. Які існують визначення культури і їх класифікації? 

17. Культура як сукупність інститутів. Культура як ціннісно-нормативне 

середовище. Культура як товар і предмет споживання. 

18. Основні функції культури. 

19. Що означає поняття „соціокультурні суперсистеми”? 

20. Що розуміється під культурними універсаліями? 

21. Пануюча культура, субкультури та контркультура як форма протесту. 

22. Висока (елітарна) та масова культура. Популярна культура. Культурна 

індустрія. 

23. В чому полягають особливості регіональної субкультури? 

24. Принцип культурного релятивізму та поняття етноцентризму. 

25. Назвіть основні елементи культури. 

26. Мова як спосіб понятійно-логічного впорядкування й сприйняття світу. 



27. Вивчення культури в ціннісному аспекті. 

28. Культура та ідеологія. Основні верства (яруси) ідеології. 

29. Знання та переконання в структурі культури, їх взаємний зв”язок та 

обумовленість 

30. Культура та механізми соціального контролю. 

31. Поняття ритуалу і ритуалізму. 

32. Зв’язок ритуалів і соціальних інститутів. 

33. Типи і функції ритуалів. 

34. Поняття символу. Сучасна символізація.  

35. Основні царини символічної культури: наука, релігія, мистецтво, гра. 

36. Поняття і функції міфу.  

37. Поняття „стиль”, „традиція”, „канон”. 

38. Поняття життєвого стилю за Вебером, Вебленом, Зиммелем. 

39. Поняття, категорії і зразки моно- і полістилістичної культури.  

40. Радянський стильовий канон у політиці, економіці, повсякденному житті. 

41. Стилізація і канонізація як культурні процеси. 

42. Стильова диференціація і зміни в культурі. 

43. Поняття репрезентативної культури і повсякденності.  

44. Соціально-феноменологічний підхід до вивчення повсякденності. 

45. Логіка повсякденного знання. 

46. Захисні механізми повсякденності. 

47. Структура повсякденного розуміння.  

48. Експерт як повсякденний діяч. 

49. Поняття ідентичності. Типи та форми ідентичності. Ритуали і ідентичність. 

50. Індивідуальна і групова ідентичність.  

51. Національна і етнічна ідентичність. 

52. Гедерна ідентичність. 

53. Стратегії ідентифікації. „Культурний шок” та шляхи виходу з нього. 

54. Культура сучасного міста і людина. 

55. Соціокультурна ситуація сучасного міста. 

56. Культурне середовище сучасного села та проблемі його формування. 

57. Ділова культура та культура підприємців.  

58. Цінності європейської ділової культури і національні особливості культури 

підприємців. 

59. Молодіжна субкультура, особливості цілей, цінностей, звичаїв, смаків тощо.  

60. Соціально-психологічні проблеми впливу сучасної масової культури на 

молодь. 

61. Молодіжний жаргон як прояв молодіжної субкультури.  

62. Участь молоді у громадських та політичних організаціях та релігійних 

організаціях. Молодіжні рухи. 

63. Студентство як особлива соціокультурна група. 

64. Соціологічне вивчення співвідношення культури і особистості. 

65. Культура і соціалізація особистості.  

66. Соціальна та професійна творчість. Суб’єкти творчої діяльності. 

67. Культура вільного часу та особистість. Проблеми регулювання вільного 

часу. 



68. Масова культура у масовому суспільстві. Сучасна художня культура та 

особистість.  

69. Проблеми якості сучасної духовної культури та мистецтва і її вплив на 

особистість. 

70. Теорія культурних інсценівок. Культурна інтерпретація сучасної 

трансформації пострадянського простору.  

71. Культурний розрив як втрата ідентифікації.  

72. Культурний переворот як реідентифікація. Освоєння нових культурних 

форм. 

73. Культурне інсценування як механізм змінювання. Структура культурних 

інсценівок. 

74. Культуросоціологічна теорія соціальних змін. 

75. Вивчення та пояснювання соціальної структури та соціальної стратифікації в 

межах культуросоціології.  

76. Соціальна нерівність як культурний феномен. Типи нерівності між людьми. 

Об’єктивна та соціальна нерівність.  

77. Вертикальна класифікація як культурна універсалія. 

78. Соціальні верстви сучасного суспільства та їхні культурні риси. Статусні 

символи, традиції, норми.  

79. Поняття культурного капіталу та культурна компетентність різних 

соціальних верств.  

80. Риси сучасного соціального розшарування. Нові нерівності сучасного 

суспільства. 

81. Постмодерн як нова культурна епоха. Поняття, сутність та основні риси 

постмодерну. 

82. Постмодерн та вітальність, час і особистість.  

83. Глобалізація та сучасна геополітика. 

84. Соціальність постмодерну. 

 

2.Поточний контроль проводиться за результатами роботи студентів на 

семінарських заняттях, методом оцінювання контрольних робіт, шляхом 

оцінювання тестів, самостійних робот, індивідуальних завдань, есе, 

командних проектів, презентацій, ведення конспектів лекцій. 

Контроль на семінарських заняттях – оцінювання виступів студентів, 

відповідей на питання поставлені викладачем, оцінці виконання тестових 

завдань, оцінок під час самостійних робот, оцінювання внеску окремих 

студентів у групову роботу, наприклад, активність в діловій грі. 

Контрольна робота – вид поточного контролю знань студентів, який має 

на меті виявити рівень знань студентів, що отримані за пройденим матеріалом. 

Дата проведення контрольної роботи доводиться до студентів і призначається 

по завершенню вивчення змістовного модулю. Питання або практичні завдання 

готує викладач, що веде практичні заняття, вони узгоджуються з лекційними 

питаннями і тематикою семінарських занять. Завдання можуть передбачати 

творчу роботу, відповідь на тестові завдання тощо. Контрольна робота 

виконується у письмовій формі в присутності викладача, оцінюється за 

прийнятою шкалою і оцінка може використовувати викладачем для підрахунку 

кумулятивного балу за підсумками вивчення дисципліни. 



Індивідуальні завдання – оцінюються викладачем або за результатами 

доповіді на практичному занятті або окремо за наданим текстом. 

  Виконання проекту передбачає командну або індивідуальну дослідницьку 

роботу за вибраною темою, підготовку письмового звіту та проведення 

презентації за допомогою мультимедійного обладнання в присутності 

викладачів кафедри. 
 

Ціль проекту полягає в перевірці успішності засвоєння студентами 

категоріального апарату соціології культури та уміння використовувати 

соціологічну уяву для аналізу культурних явищ і процесів, що відбуваються у 

суспільстві.  

Індивідуальний проект виконується за персональною темою. 

Командний проект – це пізнавально-аналітична робота групи студентів (3-

4 люд.)  

Зміст командного проекту полягає в критичному аналізі підходів і точок 

зору по одній із соціо-культурних проблем.  
  



 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 

Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання успішності студента для іспиту 

 

Контрольні роботи 

(тестові за темами) 

Контрольні 

роботи (за 

модулями) 

Індивідуальні 

завдання 

(проекти) 

Екзамен 

 
Сума 

50 (10*5) 20 (10*2) 20 10 100 

 

 

Таблиця 2. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 

 

Рейтинго

ва 

Оцінка, 

бали 

Оцінка 

ЕСТS та її 

визначен

ня 

Національна  оцін

ка 

Критерії оцінювання 

позити

вні 
негативні 

1 2 3 4 5 

  

  

  

  

  

  

  

90-100 

  

  

  

  

  

  

  

А 

  

  

  

  

  

  

  

Відмінно 

  

- Глибоке знання 

навчального 

матеріалу модуля, 

що містяться в 

основних і 

додаткових 

літературних 

джерелах; 
- вміння 

аналізувати 
явища, які 

вивчаються, в 

їхньому 

взаємозв’язку і 

розвитку; 

- вміння 

проводити 

теоретичні 

розрахунки; 

- відповіді на 

запитання чіткі, 

лаконічні, 

логічно 

послідовні; 

- 

вміння  вирішува

ти складні 

практичні задачі. 

Відповіді на 

запитання 

можуть  містити 

незначні 

неточності             

    

  

  

  

  

  

  

- Глибокий 

рівень знань в 

Відповіді на 

запитання містять 



  

82-89 

  

В 

  

Добре 

  

обсязі 

обов’язкового 

матеріалу, що 

передбачений 

модулем; 

- вміння давати 

аргументовані 

відповіді на 

запитання і 

проводити 

теоретичні 

розрахунки; 

- вміння 

вирішувати 

складні 

практичні задачі. 

певні неточності; 
  

  

  

  

75-81 

  

  

  

С 

  

  

  

Добре 

  

- Міцні знання 

матеріалу, що 

вивчається, та 

його практичного 

застосування; 
- вміння давати 

аргументовані 

відповіді на 

запитання і 

проводити 

теоретичні 

розрахунки; 

- вміння 

вирішувати 

практичні задачі. 

- невміння 

використовувати 

теоретичні знання 

для вирішення 

складних 

практичних 

задач. 

  

  

  

  

64-74 

  

  

  

D 

  

  

  

Д 

  

  

  

Задовільно 

  

- Знання 

основних 

фундаментальних 

положень 
матеріалу, що 

вивчається, та їх 

практичного 

застосування; 

- вміння 

вирішувати прості 

практичні задачі. 

Невміння 

давати 

аргументовані 

відповіді на 

запитання; 

- невміння 

аналізувати 
викладений 

матеріал і 

виконувати 

розрахунки; 
- невміння 

вирішувати 

складні 

практичні задачі. 



  

  

  

  

  

 

60-63  

  

  

  

  

  

 

Е 

  

  

  

  

  

  

Задовільно 

  

- Знання 

основних 

фундаментальних 

положень 
матеріалу модуля, 

- вміння 

вирішувати 

найпростіші 

практичні задачі. 

Незнання 

окремих 

(непринципових

) питань з 

матеріалу 

модуля; 

- невміння 

послідовно і 

аргументовано 
висловлювати 

думку; 

- невміння 

застосовувати 

теоретичні 

положення при 

розв’язанні 

практичних 

задач 

  

  

  

  

  

35-59 

  

  

  

FХ 

(потрібне 

додаткове 

вивчення) 

  

  

  

  

  

Незадовільно 

  

Додаткове 

вивчення 
матеріалу модуля 

може бути 

виконане в 

терміни, що 

передбачені 

навчальним 

планом. 

Незнання 

основних 

фундаментальни

х положень 
навчального 

матеріалу модуля; 

- істотні помилки 

у відповідях на 

запитання; 

- невміння 

розв’язувати 

прості практичні 

задачі. 

  

  

  

1-34 

  

  

  

F 

(потрібне 

повторне 

вивчення) 

  

  

  

Незадовільно 

  

  

  

  

  

         

    

- 

- Повна 

відсутність знань 
значної частини 

навчального 

матеріалу модуля; 

- істотні помилки 

у відповідях на 

запитання; 

-незнання 

основних 

фундаментальних 

положень; 

- невміння 

орієнтуватися під 

час 

розв’язання  прост

их практичних 

задач 

 

 
  



НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

(надається перелік складових навчально-методичного забезпечення навчальної 

дисципліни та посилання на сайт, де вони розташовані) 

1) сілабус 

2) робоча програма навчальної дисципліни 

3) навчальний контент (конспект або розширений план лекцій); 

4) плани семінарських занять 

5) завдання для самостійної роботи студентів 

6) питання, задачі, завдання або кейси для поточного та підсумкового контролю знань і 

вмінь студентів 

7) бібліотечний фонд університету і кафедри 

8) сайт кафедри: http://web.kpi.kharkov.ua/sp/054-sotsiologiya-bakalavr-2/ 
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ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ 

1. www.sau.kiev.ua – офіційний сайт соціологічної асоціації України (устав САУ, кодекс 

професійної етики соціолога, указ президента про розвиток соціологічної науки). 

2. www.useps.org– офіційний сайт українського центру економічних та політичних 

досліджень ім. Разумкова (представлені результати досліджень, діаграми, кількісні 

показники, наводяться дані порівняльних досліджень). 

3. www.socis.kiev.ua – сайт центру соціальних та маркетингових досліджень (Київ), 

викладено багатий емпіричний матеріал (результати соціологічних досліджень, публікації 

центру, статистичні дані). 

4. www.sociology.kharkov.ua– Sociology Hall, сайт соціологічного факультету ХНУ ім. В. Н. 

Каразіна. 

5. http://www.socium.info/library.html – бібліотека соціологічної літератури 

6. www.uceps.com.ua/ukr/all/sociology (Архів соціологічних даних Українського центру 

економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, м.Київ). 

7. www.sociology.kharkov.ua (Домашня сторінка харківських соціологів) 

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31594/1/prohramy_2017_Sotsiolohiia_kultury.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31594/1/prohramy_2017_Sotsiolohiia_kultury.pdf
http://www.sau.kiev.ua/
http://www.useps.org/
http://www.socis.kiev.ua/
http://www.sociology.kharkov.ua/
http://www.socium.info/library.html


8. www.i-soc.com.ua (Домашня сторінка Інституту соціології НАН України) 

 

 

 


