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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 4  

Галузь знань 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

Обов’язкова 

 

 
 

Модулів – 2 Спеціальність: 

054 «Соціологія» 

Освітньо-професійна 

програма 

054 «Соціологія» 

 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів –2 

2-й 2-й  Кількість тем – 12  

 

 Семестр 

Загальна кількість 

годин –150 години 

3-й 3-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

34 год. - 

Практичні, семінарські 

40 год. - 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

76год. - 

Індивідуальні завдання: 

- 

Вид контролю: іспит 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

           Мета викладання дисципліни полягає в ознайомленні студентів з досвідом 

сучасної соціології у питаннях дослідження культурного простору 

суспільства;окресленні проблемного поля соціології культури; дослідженні 

специфіки сучасної культури з соціологічної точки зору та ін. А також 

ознайомлення студентів з культурно-дозвіллєвою діяльністю як соціальним 

феноменом. 

Основними завданнями дисципліни «Соціологія культури та дозвілля» є 

аналіз і засвоєння понятійного та аналітичного апарату, розкриття 

фундаментальних характеристик культури як способу існування людського 

суспільства, формування навичок застосування методів соціологічного аналізу у 

дослідженнях тематики соціології культури, вдосконалення навичок аналізу 

реальних соціокультурних процесів.  

Вивчення дозвілля як соціально-культурного феномена, його мети, завдань, 

видів, напрямків, організацій та сфер реалізації; вивчення дозвілля як соціального 

інституту суспільства, його особливості, трансформаційні зміни, інноваційні 

тенденції. Студенти знайомляться з розробкою і впровадженням нових підходів 

до визначення принципів організації, змісту, методів та форм дозвілля, 

залучаються до вирішення актуальних проблем вільного часу. 

Вимоги до знань та вмінь 

Здобувачі вищої освіти повинні знати основні категорії та поняття, 

пов’язані з різноманітними аспектами вивчення проблем дозвілля; підходи до 

розуміння вільного часу та дозвілля, основні методи вивчення дозвіллєвої 

проблематики; знання соціологічних категорій, концепцій та теорій 

функціонування культури; вимірів культури, механізмів впливу на суспільне 

життя, особливостей соціокультурної диференціації сучасного суспільства; 

принципів соціологічного дослідження процесів культури, її тенденцій і форм. 

Та продемонструвати свої вміння вільно володіти категоріальним апаратом 

даної галузевої соціологічної науки, головними джерелами та додатковими 

матеріалами з дослідження проблем вільного часу та дозвілля; пояснювати 
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тенденції, процеси та феномени соціокультурного простору; аналітично 

обґрунтовано виокремлювати соціальний аспект культурного життя і культурний 

аспект соціального життя; діагностувати проблеми культурного характеру 

сучасного суспільства;  володіння методами емпіричного соціологічного аналізу 

культурних явищ; соціологічного мислення при аналізі соціокультурних процесів, 

інститутів, культурних традицій і нових форм культури.  

Мати навички емпіричного аналізу диференційованого змісту дозвілля, яке 

спрямоване на оволодіння новими дослідницькими операціями, новими 

дозвіллєвими технологіями, пов’язаними з поліваріантними засобами організації 

культурно-дозвіллєвої діяльності населення України. 

Метою вивчення дисципліни «Соціологія культури та дозвілля» є 

формування у здобувачів вищої освіти наступних професійних компетентностей: 

- інтегральні:  

01 здатність застосовувати соціологічні категорії, концепції та теорії при 

поясненні специфіки функціонування культури з урахуванням структурних та 

процесуальних вимірів культури, механізмів її впливу на суспільне життя, 

особливостей соціокультурної диференціації сучасного суспільств. 

- загальнонаукові:  

01 здатності до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу і 

синтезу; 

02 здатність практично використовувати соціологічне мислення при аналізі 

соціокультурних процесів, інститутів, культурних традицій і нових форм 

культури. 

- спеціальнопрофесійні:  

01 здатність розглядати культуру як продукт розвитку суспільства; виявляти 

елементи і засоби, що характеризують і визначають розвиток культури; розуміти 

роль культури у розвитку особистості, становленні соціальної структури 

суспільства та процесі соціальних змін; 

02 здатність практично пояснювати тенденції, процеси та феномени сучасного 

соціокультурного простору, використовувати соціокультурний підхід при аналізі 
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соціальних явищ, виокремлювати соціальний аспект культурного життя і 

культурний аспект соціального життя, аналізувати механізми впливу культури на 

суспільне життя. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти соціології культури 

Тема 1. Соціологія культури в контексті соціологічного знання 

Виникнення і розвиток соціології культури. Визначення соціології культури 

у широкому і вузькому сенсі.  

Об’єкт, предмет, рівні та функції соціології культури. Специфіка 

соціологічного варіанту соціокультурного підходу.  

Етапи суспільного розвитку залежно від ваги культури в житті соціуму. 

Складна соціокультурна суперсистема. Об’єктивістський і культурно-аналітичний 

підходи. Основні поняття соціологічного аналізу культури. 

Семінарське заняття СІ. 

 

Тема 2. Культура як об’єкт вивчення соціології 

Поняття і культури. Фундаментальні характеристики культури. Основні 

ознаки культури. Смисловий, регулятивний і технологічний аспекти культури. 

Специфіка культури. Види і форми культури. Матеріальна, духовна, 

художня і фізична культура. Домінуюча культура, субкультура і контркультура. 

Висока і народна культура. Масова культура. Теорії структурної організації 

культури. 

Принципи і функції культури. 

Семінарське заняття С2. 

 

Тема 3. Культура і особистість 

Значення культури для формування особистості. Культура як «фільтр», що 

відбирає форми поведінки і мислення. Культурні обмеження. Співвідношення 

біологічного та соціального (культурного) аспектів людської поведінки.   

Суперечність між культурою і потребами особистості. Ідентичність і 

культура. Ідентичність в традиційному і сучасному суспільствах. Інтракультурна 

та метакультурна індивідуальність. 

Семінарське заняття С3. 
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Тема 4. Ритуал, символ та міф як елементи культури 

Відмінність обрядів, ритуалів і церемоній. Характеристика, походження і 

функції ритуалу. Соціологічне визначення ритуалу. Класифікації ритуалів. Ритуал 

як форма утворення соціальних інститутів і засіб збереження соціальної пам’яті. 

Свята та їх місце у сучасному суспільстві. Значення понять «символ» та «знак». 

Типи знаків. Значення і специфіка символу. Особливості символу. 

Універсальність символізму. Вторинність символів. Надмірність символічної 

системи.  

Визначення і процес створення міфу. Міф як символічна форма дійсності. 

Міф і казка. Фіктивне міфічне розуміння. Міфологічна символізація. 

Функції і аспекти дослідження міфу. 

Семінарське заняття С4. 

 

Тема5. Традиція, канон і стиль як засоби відтворення культури 

Сутність, шляхи виникнення і передачі традицій. Відмінність традиції від 

звичаю. Сфери розповсюдження традицій. Традиція як соціальний регулятор. 

Перетворення традицій у соціальні інститути. Принципи дії та функції 

традицій. Негативні традиції. Традиції та новації. Соціологічна інтерпретація 

канону.Відмінність канону від традиції.  

Подвійний характер канону. Визначення стилю як соціокультурного 

феномену. Життєвий стиль, життєва форма, культурний стиль.  

Типологія життєвих форм. Моностилістична і полі стилістична культурна 

система. Семінарське заняття С5. 

 

Тема 6. Культура і соціальна структура 

Взаємозв’язок культури і соціальної структури. Культурне значення 

соціальної взаємодії. Культурний вимір соціальних інститутів. Культура як 

фундамент стабільності соціального порядку.  

Легітимація як функція культури.  
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Культурні відмінності, пов'язані з соціальною нерівністю і етнічною 

різноманітністю. Невідповідність культурних ідеалів і реальності, поведінкових 

норм і дійсної поведінки членів суспільства. Неузгодженість культури і соціальної 

структури. 

Семінарське заняття С6 

 

Тема 7. Соціальні суб’єкти культурної творчості 

Особливості відносин між суб’єктами культурної творчості. Різновиди 

суб’єктів культурної творчості. Митець, публіка і критика. Роль інтелігенції у 

культурній творчості. Неоднорідність і групи інтелігенції. Учені та майстри слова. 

Гуманітарна і наукова інтелігенція. Соціальні рухи та їх роль у культурній 

творчості. Загальні, специфічні, експресивні, змішані суспільні рухи, рухи опору. 

Рух молодіжної контркультури. Типові риси та функції критики у 

культурному процесі. 

Семінарське заняття С7. 

 

Змістовий модуль 2. Основи вивчення дозвіллєвої проблематики в соціології 

Тема 8. Соціологія вільного часу і дозвілля  

як галузь соціологічного знання 

Соціологія вільного часу і дозвілля як галузь наукового знання, що вивчає 

закономірності виникнення і розвитку соціальних явищ, соціальних відносин і 

організацій соціальних спільнот, характеризує вільний час і дозвілля суспільства у 

певний час його історичного розвитку. Місце в системі соціологічного знання. 

Основні поняття і категорії вільного часу і дозвілля.  

Взаємодія з філософією, історією, психологією, педагогікою тощо. 

Макросоціологічний та мікро соціологічний підходи у вивченні явищ вільного 

часу та дозвілля.  

Макросоціологічний рівень: дозвілля як соціальна система, що вивчає 

культурно-дозвіллєву сферу суспільства.  
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Мікросоціологічний рівень: інтеракція як основа цілісності соціального 

життя. 

Семінарське заняття С8. 

 

Тема 9. Історія розвитку соціології вільного часу та дозвілля 

Напрямки макросоціологічного підходу: функціоналізм (Г. Спенсер, Е. 

Дюркгейм, Р. Мер тон, Т. Парсонс). Функції контролю, латентні функції, 

дисфункції та їх прояв у сфері дозвілля. Теорії конфлікту (К. Маркса, М. Вебера і 

Р. Дарендорфа). Класова природа дозвілля. Диференціація дозвілля як прояв 

соціальної нерівності. 

Інтеракціональний підхід як методологія вияву соціальної природи дозвілля 

через відображення в соціальному індивідуального: теорія соціального обміну 

Дж. Хоманса, теорія символічного інтеракціонізму Дж. Міда і Г. Блумера. 

Еволюція дозвілля. Найбільш відомі західні дослідники культурно-

дозвіллєвої діяльності – Ж. Фурастьє, Ж. Дюмазьє (Франція); К. Роберт, С. Р. 

Паркер (Великобританія); К. Жигульський ( Польща); О. Салаї (Угорщина).  

Західні школи з вивчення вільного часу та дозвілля. Розвиток вітчизняної 

соціології вільного часу та дозвілля та її основні напрями. Петербурзька, 

Московська, Київська соціологічні школи з вивчення дозвілля. 

Семінарське заняття С9. 

 

Тема 10. Культурно-дозвіллєва діяльність як соціальний феномен та 

соціальний інститут 

Культурно-дозвіллєва діяльність як теорія.  Основні характеристики 

культурно-дозвіллєвої діяльності. Завдання культурно-дозвіллєвих систем. 

Культурно-дозвіллєва діяльність як засіб соціалізації особистості. Інститут 

дозвілля як важливий елемент соціальної структури постіндустріального 

суспільства. Мета, завдання і функції інституту дозвілля. 

Об’єкт і суб’єкт дозвілля. Населення регіону, залучене до культурно-

дозвіллєвої діяльності як суб’єкт дозвілля. Державні заклади культури, 
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культурно-освітні установи різних форм власності, громадські угрупування та 

інші дозвіллєві організації як суб’єкт дозвілля. Кадровий склад (штатні 

працівники) та актив культурно-дозвіллєвих організацій, як колективний суб’єкт 

дозвілля. Лідери творчих спільнот або самодіяльних гуртів як індивідуальні 

суб’єкти дозвілля. 

Соціально-культурні умови, за яких об’єкт може набувати якостей суб’єкта. 

Суспільні трансформації та їх вплив на зміни в структурі інституту дозвілля, його 

реструктуризацію: скорочення традиційної мережі закладів і установ культури; 

поява інноваційних культурно-мистецьких організацій; зміна відношень різних 

соціальних груп до часу дозвілля; зрушення в ціннісно-орієнтаційній системі 

населення.  

Трансформація інституту дозвілля як індикатор соціальних змін, 

відображення можливих тенденцій розвитку соціально-культурних процесів. 

Семінарське заняття С10. 

 

Тема 11. Проблема регулювання вільного часу та дозвілля 

Саморегулювання вільного часу та суспільне регулювання вільного часу. 

Методи регулювання вільного часу особистості. Самоменеджмент вільного часу.  

Вивчення особливостей організації та регулювання вільного часу різними 

группами населення. 

Загальна характеристика соціальної інфраструктури дозвілля. Традиційні 

об’єкти інфраструктури дозвілля. Заклади культури клубного типу.  

Заклади суспільного харчування як об’єкт міжособистісного спілкування та 

проведення вільного часу.  

Парки як соціальні інститути дозвілля. Туризм як активна, цілеспрямована 

споживча дозвіллєва діяльність.  

Особливості функціонування бібліотек. Їх роль у розвитку в Україні 

інформаційного суспільства. Музейна діяльність сучасного суспільства та її роль 

у трансформаційних процесах. 

Семінарське заняття С11. 
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Тема 12. Інноватизація соціальних технологій у сфері вільного часу та 

дозвілля 

Інноваційні заклади культури як самостійні форми культурно-дозвіллєвих 

організацій, спрямовані на реалізацію поліфункціональної або моно 

функціональної діяльності, пов’язаної із задоволенням культурних потреб 

населення.  

Класифікація інноваційних закладів культури за характером діяльності. 

Семінарське заняття С12. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

у
сь

о
го

  у тому числі 

у
сь

о
го

  у тому числі 

л
 

п
 

л
аб

 

ін
д

 

с.
р

. 

л
 

п
 

л
аб

 

ін
д

 

с.
р

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти соціології культури 

Тема 1. Соціологія 

культури в контексті 

соціологічного знання 

10 2 2 - - 6 - - -   - 

Тема 2. Культура як 

об’єкт вивчення 

соціології  

10 2 2 - - 6 - - -   - 

Тема 3. Культура і 

особистість  

10 2 2 - - 6 - - -   - 

Тема 4. Ритуал, символ 

та міф як елементи 

культури  

12 2 4 - - 6 - - -   - 

Тема5. Традиція, канон 

і стиль як засоби 

16 4 4   8       
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відтворення культури 

Тема 6. Культура і 

соціальна структура  

14 2 4   8       

Тема 7. Соціальні 

суб’єкти культурної 

творчості  

10 2 2   6       

Разом за змістовим 

модулем 1 

82 16 20 - - 46 - - -   - 

Змістовий модуль 2. Основи вивчення дозвіллєвої проблематики в 

соціології 

Тема 8. Соціологія 

вільного часу і дозвілля 

як галузь 

соціологічного знання 

14 4 4 - - 6 - - -   - 

Тема 9. Історія розвитку 

соціології вільного часу 

та дозвілля 

14 4 4 - - 6 - - -   - 

Тема 10. Культурно-

дозвіллєва діяльність як 

соціальний феномен як 

соціальний інститут 

14 4 4 - - 6 - - -   - 

Тема 11. Проблема 

регулювання вільного 

часу та дозвілля 

12 2 4 - - 6 - - -   - 

Тема 12. Інноватизація 

соціальних технологій у 

сфері вільного часу та 

дозвілля 

14 4 4 - - 6 - - -   - 
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Разом за змістовим 

модулем 2 

68 18 20 - - 30 - - -   - 

Усього годин 150 34 40 - - 76 - - -   - 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Соціологія культури в контексті соціологічного знання 2 

2 Культура як об’єкт вивчення соціології  2 

3 Культура і особистість  2 

4 Ритуал, символ та міф як елементи культури  4 

5  Традиція, канон і стиль як засоби відтворення культури 4 

6 Культура і соціальна структура  4 

7  Соціальні суб’єкти культурної творчості  2 

8 Соціологія вільного часу і дозвілля як галузь 

соціологічного знання 

4 

9 Історія розвитку соціології вільного часу та дозвілля 4 

10 Культурно-дозвіллєва діяльність як соціальний феномен 

як соціальний інститут 

4 

11 Проблема регулювання вільного часу та дозвілля 4 

12 Інноватизація соціальних технологій у сфері вільного 

часу та дозвілля 

4 

 Разом 40 

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Соціологія культури в контексті соціологічного знання 6 

2 Культура як об’єкт вивчення соціології  6 
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3 Культура і особистість  6 

4 Ритуал, символ та міф як елементи культури  6 

5  Традиція, канон і стиль як засоби відтворення культури 8 

6 Культура і соціальна структура  8 

7  Соціальні суб’єкти культурної творчості  6 

8 Соціологія вільного часу і дозвілля як галузь 

соціологічного знання 

6 

9 Історія розвитку соціології вільного часу та дозвілля 6 

10 Культурно-дозвіллєва діяльність як соціальний феномен 

як соціальний інститут 

6 

11 Проблема регулювання вільного часу та дозвілля 6 

12 Інноватизація соціальних технологій у сфері вільного 

часу та дозвілля 

6 

 Разом  60 

 

7. Індивідуальні завдання. 

7.1. Список тем рефератів 

1. Взаємозв’язок культури і природи.  

2. Аспекти та типи визначень культури . 

3. Аутність адаптаційної, соціалізаційної, інтеграційної, світоглядної, 

регуляційної, ідентифікаційної, легітимаційної функцій культури. 

4. Елементи культури. 

5. Визначення мови та типи мов. 

6. Функції мови як елементу культури.  

7. Взаємний зв’язок та обумовленість знань та переконань в структурі 

культури.  

8. Приклади культурних розбіжностей в системах цінностей представників 

різних верст населення, різних століть та релігій.  

9. Сутність ціннісно-нормативного механізму соціальної регуляції.  

10. Норми культури та різниця між звичаєм, моральною нормою та законами. 
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11. Формальні та неформальні норми.  

12. Визначення санкцій та пояснити механізм їх дій.  

13. Визначення ідеології.  

14. Функції ідеології в суспільстві.  

15. Основні верстви (яруси) ідеології.  

16. Які чинники руйнують культурну єдність суспільства.  

17. Підходи щодо визначення поняття «субкультура».  

18. «Контркультура – це виклик моралі суспільства» – поясніть цю тезу.  

19. Вплив спільної мови, «масової культури», політичних ідеологій та найбільш 

загальних світоглядних принципів на процес об’єднання сучасних 

суспільств.  

20. Приклади проявів етноцентризму в повсякденному житті, в ЗМІ.  

21. Соціокультурні суперсистеми міф чи реальність?  

22. Типології культур. 

23. Елементи ідеаціональної культури в сучасному суспільстві?  

24. Прояви культурного полістилізму в повсякденному існуванні сучасної 

людини.  

25. Порівняйте моностилістичну і полістилістичну культуру, виходячи із 

закладених в них можливостей вибору, що надається людині.  

26. Культурний шок та його основні «симптоми». 

27. Фази культурного шоку.  

28. Способи подолання культурного шоку. 

29. Характеристика культури України за системою шкал Г. Хофстеда.  

30. Способи подолання культурного шоку за Ф. Боку.  

31. Приклади геттоїзації, асиміляції, культурного обміну та взаємодії, часткової 

асиміляції.  

32. Саморозвиток культури та його форми.  

33. Різниця між добровільними, вимушеними, примусовими способами 

побудови культурних взаємодій.  

34. Основні соціальні форми трансляції культури.  
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35. Основні типі меж поколінної комунікації за класифікацією М.Мід 

(постфігуративні, кофігуративні та префігуративні культури).  

36. Різниця між еволюційною та циклічною теоріями аналізу розвитку 

культури.  

37. Як співвідносяться поняття «культура» та «цивілізація»?  

38. Порівняльна характеристика традиційної і сучасної культури.  

39. Культурні наслідки секуляризації. 

40. Культурні наслідки індустріалізації? Чому суспільства, що вступили в 

індустріальну епоху, демонструють деяку спільність культури (способу 

життя, цінностей, уявлень про реальність)?  

41. Особливі риси сучасної соціально-культурної реальності в Україні.  

42. Фактори, що можуть стримувати модернізаційні процеси в культурі. 

43. Особливість соціологічного аналізу у вивченні дозвіллєвої проблематики. 

44. Сутність понять «вільний час» та «дозвілля». 

45. Приклади дозвіллєвої діяльності та більш піднесеної діяльності у вільний 

час. 

46. Зв'язок соціології вільного часу та дозвілля з іншими науками та галузями 

соціологічного знання. 

47. Методологічні підходи вивчення вільного часу та дозвілля в соціології. 

48. Які методи використовуються для вивчення вільного часу та дозвіл-ля. 

49. Формування соціологічні теорії вільного часу та дозвілля в Україні та за 

кордоном. 

50. Сутність теорії «цивілізації дозвілля» для розуміння значення дозвілля в 

сучасному суспільстві. 

51. Які дозвіллєві проблеми можна вивчати в рамках концепції «географія 

дозвілля»? 

52. Основні напрями роботи Петербурзької, Московської та Київської шкіл у 

вивченні культурно-дозвіллєвої діяльності. 

53. Специфіка соціології у вивченні культурно-дозвіллєвої діяльності. 

54. Основні ознаки інституціоналізації дозвілля. 
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55. Функції дозвілля в сучасному суспільстві. 

56. Приклади об’єктів та суб’єктів у сфері дозвілля. 

57. Сутність суспільного регулювання та саморегулювання вільного часу. 

58. Прийоми та методи, які допоможуть людині правильно організувати свій 

вільний час. 

59. Визначення поняття «соціальна організація». 

60. Основні етапи розвитку закладів культури клубного типу. 

61. Сутність модернізаційних змін в дозвіллєвій сфері життєдіяльності 

українського суспільства. 

62. Визначення поняттям «інноваційні дозвіллєві системи» та «інноваційні 

дозвіллєві організації». 
 

 

8. Методи та інструменти навчання 

Вивчення дисципліни «Соціологія культури та дозвілля» передбачає 

проведення лекційних та  семінарських занять та робота з методичними та 

дидактичними матеріалами. В процесі навчання використовуються прогресивні 

методики викладання навчальної дисципліни, зокрема система «Moodle», 

дистанційні курси навчальної дисципліни, презентації, рольові ігри та 

обговоренням реферативних доповідей, проведення модульних контрольних 

тестів знань студентів. 

                                                

9. Критерії та засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання 

дисципліни «Соціологія культури та дозвілля» є поточні, поетапні (проміжні) та 

підсумкові форми контролю.  

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового 

оцінювання є досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним 

запланованим результатом навчання навчальної дисципліни, зокрема аудиторної, 

самостійної роботи та успішного виконання проміжних та підсумкових форм 

контролю за кожним із двох змістовних модулів, передбачених робочою 
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навчальною програмою. Успішне виконання усіх змістовних модулів навчальної 

дисципліни є підставою допуску здобувачів вищої освіти до підсумкового 

модульного контролю, який складається у формі іспита. Узагальнені результати 

оцінювання успішності здобувачів вищої освіти оформлюються відповідно до 

затвердженої шкали оцінювання знань  (національна шкала та ECTS). 

9.1. Поточний контроль 

Проводиться на кожному занятті. Оцінюється рівень розуміння здобувачем 

вищої освіти граматичного та теоретичного матеріалу, вміння формулювати 

запитання по темі та давати на нього відповідь, якість підготовки домашнього 

завдання.  

9.2. Поетапний контроль 

Проводиться по закінченню вивчення змістовних модулів або окремих тем. 

Проходить у формі контрольної роботи або тестування. Кожен здобувач вищої 

освіти отримує індивідуальне завдання, яке вміщує теоретичне питання та 

практичне завдання.  

9.3. Підсумковий контроль 

Іспит дисципліни «Соціологія культури та дозвілля» проводиться 

наприкінці І семестру навчального року. Контроль отриманих знань за період 

навчання здійснюється у формах письмової відповіді на екзаменаційний білет. 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумкови

й тест 

(іспит) 

Сума Теоретично аспекти соціології 

культури 

Основи вивчення 

дозвіллєвої 

проблематики в 

соціології 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 30 100 

6 6 6 8 8 6 6 8 6 6 6 6 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
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За шкалою ECTS  За національною шкалою 

Оцінка  

ECTS 

Визначення 

оцінки 

Можливий 

розподіл 

балів за 

шкалою 

ВНЗ 

Оцінка 

відносно 

до 

шкали 

ECTS 

Визначення 

оцінки 

Можливий 

розподіл 

балів за 

шкалою 

ВНЗ 

А Відмінно 90–100 A 5 (відмінно) 90–100 

В Дуже добре 85-89 
BC 4 (добре) 

85-89 

С Добре 75-84 75-84 

D Задовільно 70-74 
DE 3 (задовільно) 

70-74 

E Достатньо 60-69 60-69 

FX Незадовільно 35-59 FX 

2 

(незадовільно) 

з можливістю 

повторного 

складання 

35-59 

F Незадовільно 1-34 F 

2 

(незадовільно) 

з 

обов’язковим 

повторним 

курсом 

1-34 

 

11. Методичне забезпечення 

11.1. Контрольні питання для проведення підсумкового контролю (іспит) 

Модуль 1. 

1. Взаємозв’язок культури і природи.  

2. аспекти та типи визначень культури . 

3. Аутність адаптаційної, соціалізаційної, інтеграційної, світоглядної, 

регуляційної, ідентифікаційної, легітимаційної фун-кцій культури. 
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4. Елементи культури. 

5. Визначення мови та типи мов. 

6. Функції мови як елементу культури.  

7. Взаємний зв’язок та обумовленість знань та переконань в структурі 

культури.  

8. Приклади культурних розбіжностей в системах цінностей представників 

різних верст населення, різних століть та релігій.  

9. Сутність ціннісно-нормативного механізму соціальної регуляції.  

10. Норми культури та різниця мвж звичаєм, моральною нормою та законами. 

11. Формальні та неформальні норм.  

12. Визначення санкцій та пояснити механізм їх дій.  

13. Визначення ідеології.  

14. Функції ідеології в суспільстві.  

15. Основні верстви (яруси) ідеології.  

16. Які чинники руйнують культурну єдність суспільства.  

17. Підходи щодо визначення поняття «субкультура».  

18. «Контркультура – це виклик моралі суспільства» – поясніть цю тезу.  

19. Вплив спільної мови, «масової культури», політичних ідеологій та найбільш 

загальних світоглядних принципів на процес об’єднання сучасних 

суспільств.  

20. Приклади проявів етноцентризму в повсякденному житті, в ЗМІ.  

21. Соціокультурні суперсистеми міф чи реальність?  

22. Типології культур. 

23. Елементи ідеаціональної культури в сучасному суспільстві?  

24. Прояви культурного полістилізму в повсякденному існуванні сучасної 

людини.  

25. Порівняйте моностилістичну і полістилістичну культуру, виходячи із 

закладених в них можливостей вибору, що надається людині.  

26. Культурний шок та його основні «симптоми». 

27. Фази культурного шоку.  
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28. Способи подолання культурного шоку. 

29. Характеристика культури України за системою шкал Г. Хофстеда.  

30. Способи подолання культурного шоку за Ф. Боку.  

31. Приклади геттоїзації, асиміляції, культурного обміну та взаємодії, часткової 

асиміляції.  

32. Саморозвиток культури та його форми.  

33. Різниця між добровільними, вимушеними, примусовими способами 

побудови культурних взаємодій.  

34. Основні соціальні форми трансляції культури.  

35. Основні типі меж поколінної комунікації за класифікацією М.Мід 

(постфігуративні, кофігуративні та префігуративні культури).  

36. Різниця між еволюційною та циклічною теоріями аналізу розвитку 

культури.  

37. Як співвідносяться поняття «культура» та «цивілізація»?  

38. Порівняльна характеристика традиційної і сучасної культури.  

39. Культурні наслідки секуляризації. 

40. Культурні наслідки індустріалізації? Чому суспільства, що вступили в 

індустріальну епоху, демонструють деяку спільність культури (способу 

життя, цінностей, уявлень про реальність)?  

41. Особливі риси сучасної соціально-культурної реальності в Україні.  

42. Фактори, що можуть стримувати модернізаційні процеси в культурі. 

Модуль 2. 

1. Особливість соціологічного аналізу у вивченні дозвіллєвої проблематики. 

2. Сутність понять «вільний час» та «дозвілля». 

3. Приклади дозвіллєвої діяльності та більш піднесеної діяльності у вільний 

час. 

4. Зв'язок соціології вільного часу та дозвілля з іншими науками та галузями 

соціологічного знання. 

5. Методологічні підходи вивчення вільного часу та дозвілля в соціології. 

6. Які методи використовуються для вивчення вільного часу та дозвіл-ля. 
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7. Формування соціологічні теорії вільного часу та дозвілля в Україні та за 

кордоном. 

8. Сутність теорії «цивілізації дозвілля» для розуміння значення дозвілля в 

сучасному суспільстві. 

9. Які дозвіллєві проблеми можна вивчати в рамках концепції «географія 

дозвілля»? 

10. Основні напрями роботи Петербурзької, Московської та Київської шкіл у 

вивченні культурно-дозвіллєвої діяльності. 

11. Специфіка соціології у вивченні культурно-дозвіллєвої діяльності. 

12. Основні ознаки інституціоналізації дозвілля. 

13. Функції дозвілля в сучасному суспільстві. 

14. Приклади об’єктів та суб’єктів у сфері дозвілля. 

15. Сутність суспільного регулювання та саморегулювання вільного часу. 

16. Прийоми та методи, які допоможуть людині правильно організувати свій 

вільний час. 

17. Визначення поняття «соціальна організація». 

18. Основні етапи розвитку закладів культури клубного типу. 

19. Сутність модернізаційних змін в дозвіллєвій сфері життєдіяльності 

українського суспільства. 

20. Визначення поняттям «інноваційні дозвіллєві системи» та «інноваційні 

дозвіллєві організації». 

 

12. Рекомендована література 

Основна: 

1. Адорно Т. Избранное: Социология музики / Т. Адорно. - М., СПб.: 

Университетская книга, 1998. - 445 с. 

2. Бабенко Н. Б. Соціологія вільного часу і дозвілля: Навч. посіб. / Н. Б.Бабенко. 

– К. : ДАКККіМ, 2006. – 196 с. 

3. Богомаз К. Ю. Соціологія молоді: Навчальний посібник / К. Ю. Богомаз, І. І. 

Мачуліна, Л. М. Сорокіна. - Дніпродзержинськ, ДДТУ, 2011. - 355 с. 
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4. Бочелюк В. Й. Дозвіллєзнавство. Навчальний посібник / В. Й. Бочелюк, В.В. 

Бочелюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 208с. 

5. Ионин Л. Социология культуры: путь в новое тысячелетие / Л. Ионин. -М. : 

Логос, 2000. 

6. Ирхин Ю.В. Социология культуры : учебник / Ю.В. Ирхин. - М. :Экзамен, 

2006. - 525 с. 

7. Кайуа Р. Игры и люди : статьи и эссе по социологии культуры /Р. Кайуа. - М. : 

ОГИ, 2007. - 304 с. 

8. Культура досуга / В. М. Пича, И. В. Бестужев-Лада, В. М. Димов и др. – К.: 

Из-во при Киевском университете, 1990. – 240с. 

9. Матецкая А.В. Социология культуры : учеб. пособ. / А.В. Матецкая. -Ростов : 

Ростовский гос. пед. ун-т, 2006. 

10. Михайлова Л.И. Социология культуры / Л.И. Михайлова. - М. : Дашков и К, 

2005.-344 с. 

11. Семашко О. М. Соціологія мистецтва : навч. посіб. / О.М. Семашко. -2009. - 

244 с. 

12. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество / П. Сорокин ; пер. с англ.; общ. 

ред., сост. и предисл. А. Ю. Согомонов. - М. : Политиздат, 1992. - 543 с. 

13. Соціологія культури : навч. посіб. / О. М. Семашко, В, М ГІіча ; за ред. О.М. 

Семашка, В. М. Пічі. - К «Каравела», Львів : «Новий Світ-2000, 2002. - 334 с. 

14. Соціологія культури: Навч. посібник. / О. М. Семашко, В. М. Піча, О. І. 

Погорілий та ін.; за ред. О. М. Семашка, В. М. Пічі. – К.: «Каравела», Львів: 

«Новий Світ» – 2000. – 334с. 

15. Юрій М. Ф. Соціологія культури : навч. посіб. / М.Ф. Юрій. - К. :Кондор, 2006. 

- 302с. 

Додаткова: 

1. Бурдье П. О телевидении и журналистике / П. Бурдье. - М. : Институт 

экспериментальной социологии, 2002. - 157 с. 

2. Вебер М. Рациональные и социологические основания музыки /М.Вебер // 

Вебер М. Избранное. Образ общества. - М. : Юрист, 1994. - 704 с. 
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3. Гофман А.Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения /А.Б. 

Гофман. - М .: Книжный дом «Университет». - 2010. - 228 с. 

4. Дмитриевский В.Н. Основы социологии театра: история, теория, практика : 

учебн. пособ. / В.Н. Дмитриевский. - М. : ГИТИС, 2004. - 113 с. 

5. Манхейм К. Избранное: Социология культуры. - К. Манхейм. - М. ; СПб. : 

Университетская книга, 2000. - 501 с. 

6. Миронова М.В. Психология и социология чтения : учеб. пособ. / М.В. 

Миронова. - Ульяновск : УлГТУ, 2003. - 67 с. 

7. Петрова І. В. Концепції дозвілля в сучасному світі / І. В. Петрова // VІ 

культурологічні читання Володимира Подкопаєва «Національний мовно-

культурний простір України в контексті глобалізаційних та євроінтеграційних 

процесів», 2008. [Електронний ресурс]. Режим доступу – 

http://www.culturalstudies.in.ua/knigi_7_13.php. 

8. Стеббинс Р. Л. Свободное время: к оптимальному стилю досуга / Р.Л. 

Стеббинс // Социс. – №7. – 2000. – С. 54-66. 

9. Театр как социологический феномен / отв. ред. Н. А. Хренов. - СПб. : Алетейя, 

2009. - 520 с. 

10. Трегубов Б. А. Свободное время молодежи: сущность, типология, управление. 

– СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета. 1991. – 152 с. 

11. Триандис Гарри К. Культура и социальное поведение / Гарри К. Триандис ; 

пер. В.А. Соснин. - М. : Форум, 2007. - 384 с. 

12. Цимбалюк Н. М. Заклад культури клубного типу як соціальна організація / Н. 

М. Цимбалюк // Культура і сучасність. – К.: ДАКККМ, 2001. - ½. - С.122-129. 

13. Цимбалюк Н. М. Статика та динаміка як межа й можливості дослідження 

феномена дозвілля / Н. М. Цимбалюк // Культура і сучасність. – К.: ДАКККіМ, 

2002. - №1. С. 146-154. 

14. Цимбалюк Н. М., Яковенко Ю. Еволюція дозвілля в контексті соціологічних 

категорій // Психологія і суспільство.-2004.- № 2 -С. 118-124. 
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ініціативи» імені Ілька Кучеріва. 

4. http://www.razumkov.org.ua/ukr/index.php - Офіційний сайт Центру Разумкова. 

5. http://www.uisr.org.ua/about - Офіційний сайт Українського інституту 

соціальних досліджень імені Олександра Яременка. 
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