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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – курс «Соціологія культури і мистецтва» розрахований на 
послідовне і всебічне ознайомлення з історичним розвитком та методологією 
дослідження культури і мистецтва як соціальних інститутів, здійснення наукового 
аналізу проблемних ситуацій та знаходження шляхів їх вирішення. Курс спрямований 
на формування у студентів соціокультурних знань і світогляду на основі засвоєння 
існуючих парадигм культури і мистецтва та їх аналізу як соціальних феноменів. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи та 
характеристики історико-культурного процесу; основні соціокультурні теорії та 
методи загальносоціологічних та культурологічних досліджень, у т.ч. методи філософії 
культури, соціології культури; основні соціологічні та культурологічні поняття й 
категорії. 
2. Вміти: застосовувати загальні положення соціологічних теорій до конкретних 
фактів художньої практики; орієнтуватися в основних соціокультурних теоріях; 
виявляти соціологічний зміст явищ в межах сучасної культури і мистецтва; давати 
оцінку тенденціям і явищам сучасної української та світової культури і мистецтва з 
позицій соціології; аналізувати соціологічні дослідження в царині культури і 
мистецтва; застосовувати набуті знання у подальшій практичній діяльності;  
3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження соціокультурних 
явищ; соціологічного аналізу та прогнозування стосовно культурно-мистецьких подій 
та явищ; використання іншомовних фахових соціокультурних інформативних джерел. 
3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Соціологія культури і мистецтва» 
належить до переліку нормативних дисциплін та викладається у І семестрі ІІІ курсу 
бакалаврату. Навчальна дисципліна знайомить студентів із основами соціологічних 
досліджень у сфері культури і мистецтва, що має своєрідну специфіку й вимагає 
застосування фахових знань і підходів. Визначається предмет, завдання, теоретичні 
основи, методології, основні напрямки та проблематика сучасних соціологічних 
досліджень у сфері культури і мистецтва. Послідовно аналізуються основні етапи 
становлення соціології культури і мистецтва в контексті класичних та сучасних теорій. 
Окрема увага приділяється проблемам співвідношення культури і соціальної 
структури; соціології міського простору; соціологічним аспектам екологічних проблем 
сучасних міст; соціокультурним проблемам молоді й питанням дозвілля; суспільним 
аспектам етнонаціональних відносин тощо. Окрема увага приділяється висвітленню 
сучасного розвитку соціології мистецтва, що визначається однією із найбільш 
перспективних галузей новітньої соціологічної думки. Розглядаються основні етапи 
формування соціокультурних досліджень у сфері мистецтва; визначається роль 
суб’єктів художньої культури в системі соціальних відносин; акцентується увага на 
провідній ролі критики в соціокультурному просторі. Досліджується актуальна 
проблематики ролі візуального мистецтва в сучасному соціумі, а також особливості 
функціонування арт-ринків, аукціонів та інших соціальних інституцій у суспільному 
просторі сучасності. З позицій соціології розглядаються проблеми літератури, театру, 
кіно, музики. Досліджується вплив глобалізації на різні сфери культури і мистецтва 
крізь призму сучасних соціокультурних теорій. 

4. Завдання (навчальні цілі) – полягають у вивченні теоретичних та 
методологічних основ соціології культури і мистецтва; дослідженні загальних 
закономірностей суспільного функціонування культури і мистецтва та конкретні 
механізми взаємодії культурно-мистецької сфери з іншими соціальними системами; 
ознайомлення з проблемами інституціоналізації та регулювання розвитку соціально-
культурної сфери; дослідження особливостей функціонування мистецьких інституцій 



та арт-аринку в сучасній Україні; вивчення специфіки культурної діяльності як одного 
з різновидів соціальної активності; соціологічний аналіз механізмів і особливостей 
впливу культури на суспільне життя та аналіз актуальних дослідницьких тем соціології 
сучасної української та світової культури і мистецтва. У процесі роботи студенти 
оволодівають термінологічно-понятійним апаратом дисципліни, проводять практичні 
дослідження, які допомагають розкрити діалектику розвитку соціології культури і 
мистецтва та суперечності, які виникають у ході її опанування. 

5. Результати навчання: 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 

автономність та відповідальність) 
Методи викладання 

і навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
К

Код 
Результат навчання 

 Знати:    

1

1.1 
предмет, теоретичні основи, базові 
поняття соціології культури і 
мистецтва, основні методи 
соціологічних досліджень та 
специфіку їх використання в 
окресленій галузі 

Лекція, 

самостійна робота 

Письмова 

контрольна 

робота, 

екзаменаційна 

робота 

5 

1

1.2 
основні вектори дослідження 
культури у соціологічному знанні 
ХІХ - ХХ ст. 

Лекція, 

семінар, самостійна 

робота 

Конспект 

першоджерел, 

екзаменаційна 

робота 

5 

1

1.3 
принципи дослідження міста як 
«екологічного комплексу»; 
специфіку розгляду міського 
простору в контексті соціології 

Лекція, 

семінар, самостійна 

робота 

Письмова 

контрольна 

робота, 

екзаменаційна 

робота 

5 

1

1.4 
особливості розгляду 
етнонаціональних проблем в 
контексті соціології; принципи 
соціологічних досліджень 
проблем молоді та вільного часу 

Лекції, 

самостійна робота 

Усна доповідь, 

екзаменаційна 

робота 

5 

1

1.5 
основні етапи становлення 
соціології мистецтва; специфіку 
соціологічних дослідження 
образотворчого мистецтва 

Лекції, 

семінар, самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

письмова 

контрольна 

робота, 

екзаменаційна 

робота 

5 

1

1.6 
роль критики в соціокультурному 
просторі; проблеми актуального 
мистецтва та арт-ринку в 
сучасному соціумі 

Лекції, 

семінар, самостійна 

робота 

Усні доповіді,  

презентація 

самостійного 

дослідження, 

екзаменаційна 

робота 

5 

1

1.7 
особливості досліджень у сфері 
соціології художньої літератури 
та музики  

Лекції, 

семінар, самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

екзаменаційна 

робота 

5 

1

1.8. 
специфіку соціології театру та 
кіно 

Лекції, 

самостійна робота 

Усна доповідь, 

екзаменаційна 

робота 

5 



 Вміти:    

2

2.1 
демонструвати знання 
соціологічних методів 
дослідження сфери культури та 
мистецтва 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

презентація 

вторинного 

аналізу 

соціологічних 

досліджень, 

екзаменаційна 

робота 

5 

2

2.2 
аналізувати класичні та сучасні 
соціокультурні теорії, 
виокремлювати найбільш 
актуальні проблеми в контексті 
глобальних викликів сучасності 

Семінари, 

Самостійна робота 

Усні доповіді, 

пояснення до  

конспекту 

першоджерел, 

екзаменаційна 

робота 

10 

2

2.3 
здійснювати дослідження 
соціально-екологічних проблем 
міста, аналізувати символічну 
«мову» міської архітектури в 
контексті соціуму, досліджувати 
сучасні соціокультурні проблеми 
великих міст 

Семінар, 

Самостійна робота 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

вторинні 

соціологічні 

дослідження, 

письмова 

контрольна 

робота 

5 

1

2.4 
розробляти анкети та 
здійснювати соціологічне 
опитування серед студентської 
спільноти стосовно проблем 
молоді, питань використання 
вільного часу та 
етнонаціональних проблем 

Семінар, 

Самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження 

5 

1

2.5 
здійснювати дослідження з 
позицій соціології сучасного стану 
візуального мистецтва, його 
відносини із таким інституціями 
як арт-ринок, аукціони, галереї 
тощо 

Семінари, 

Самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

письмова 

контрольна 

робота 

10 

2

2.6 
демонструвати знання сучасного 
стану досліджень у сфері 
соціології художньої літератури, 
музики, кіно та театру 

Самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

письмова 

контрольна 

робота 

5 

 комунікація:    

3

3.1 
використовувати знання 
іноземних мов для аналізу 
інформаційних інтернет-ресурсів, 
читання новітньої соціологічної 
та культурологічної літератури в 
підготовці до семінарських занять 
та написання самостійних робіт; 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії 

3 

3

3.2 
презентувати результати 
проведених соціологічних  
досліджень та здійсненої 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

3 



самостійної роботи у вигляді 
доповідей, повідомлень, есе, 
презентацій, конспектів; 

самостійного 

дослідження,  

2

3.3 
вести полеміку стосовно питань 
соціології культури та мистецтва 
на основі матеріалу опрацьованих 
першоджерел та використання 
категоріально-понятійного 
апарату дисципліни. 

Семінари Дискусії 3 

 автономність та 
відповідальність: 

   

4

4.1 
самостійно шукати та критично 
опрацьовувати літературу із 
соціології культури та мистецтва, 
вільно володіти методами 
обробки, аналізу та синтезу 
наукової інформації 

Самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження,  

2 

4

4.2 
вирішувати комплексні завдання, 
пов’язанні із верифікацією 
результатів існуючих 
оприлюднених соціокультурних 
досліджень та здійснювати 
власний контент-аналіз 
соціологічних даних у сфері 
культури і мистецтва 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження,  

результати 

контент-аналізу 

5 

4

4.3 
нести відповідальність за 
достовірність та політико-
ідеологічну незаангажованість 
проведених соціологічних 
досліджень у сфері культури та 
мистецтва 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

екзаменаційна 

робота 

4 

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін) 

Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 
1

.1 

1

.2 

2

.1 

4

.1 

4

.2 

  +    

   +   

   +   

7. Структура курсу: у курсі передбачено 2 змістових частини. Заняття проводяться у 
вигляді лекцій, семінарів, з використання інтерактивних методів навчання. 
Завершується дисципліна екзаменом.  

Перша частина курсу присвячена розгляду методології соціологічних досліджень 
культури і мистецтва (предмет, завдання, основні напрямки та методи соціологічних 
досліджень); аналізу наукових підходів до визначення сутності та змісту соціології 
культури; висвітленню соціології базових галузей соціокультурної сфери та проблемам 
соціалізації засобами культури. 

Друга частина курсу присвячена дослідженню основних етапів становлення 
соціомистецької проблематики в контексті системи соціальних відносин; соціології 



візуального мистецтва та соціологічним вимірам дослідження літератури, музики 
театру та кіно. 
8. Схема формування оцінки: 

8.1. Форми оцінювання 

 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 

оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 

результати навчання (знання 1.1 – 1.8), що складає 40% від загальної оцінки та 

оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.6); 

(комунікація 3.1-3.3); (автономність та відповідальність 4.1-4.3), що складає 60% 

загальної оцінки.  

Критерії оцінювання: 

1. Усна відповідь:  

5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу 

4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 

розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. 

Допускаються несуттєві неточності 

3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві 

неточності 

2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 

його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві 

помилки у відповіді 

2. Доповнення / дискусія: 

2 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює 

обговорення теми,  

1 бали – доповнення змістовне  

0,5-0 балів – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію 

3. Самостійна робота, підсумкова письмова робота: 

5 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує 

обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, 

незаангажованість проведеного дослідження / письмової роботи 

4 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 

розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, 

демонструє самостійність та достовірність проведеного дослідження / 

письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності  

3 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну 

навчальну літературу, робота містить суттєві неточності 

2-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 



його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві 

помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань 

6. Модульна контрольна робота (3 питання): 

10-9 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує 

обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, 

незаангажованість проведеного дослідження / письмової роботи 

8-7 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 

розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, 

демонструє самостійність та достовірність проведеного дослідження / письмової 

роботи.  Допускаються несуттєві неточності  

6-5 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну 

навчальну літературу, робота містить суттєві неточності 

4-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 

його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві 

помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань 

7. Кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 3 питання): 

13,3-11 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує 

обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, 

незаангажованість проведеного дослідження / письмової роботи 

10-8 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 

розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, 

демонструє самостійність та достовірність проведеного дослідження / 

письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності  

7-5 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну 

навчальну літературу, робота містить суттєві неточності 

4-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 

його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві 

помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань 

 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усіх двох частин та виконання самостійних робіт 

8.2 Організація оцінювання: 

Види робіт Семестрова кількість балів 

Min – 36 бали Max – 60 балів 

Усна відповідь1 До теми: 1,2,3… протягом «3» х 5 = 15 «5» х 5 = 25 

                                                           
 



семестру 

Доповнення, участь 

в дискусіях 

До теми: 1,2,3… протягом 

семестру 

«1» х 5 = 5 «2» х 5 = 10 

Самостійна 

індивідуальна 

робота 

До теми: 1,2,3… (соціологічний 

аналіз стану різних сфер 

сучасної культури) наприкінці 

жовтня (Див. додаток) 

«4» х 1 = 4 «5» х 1 = 5 

Підсумкова 

контрольна робота 

 До теми: 1,2,3… наприкінці 

жовтня та листопада  

«6» х 2 = 12 «10» х 2 = 20 

1 у разі відсутності студента на семінарському занятті, розглянуті на семінарі питання 

відпрацьовуються у письмовій формі. Загальна кількість балів за аудиторну роботу складає 

30% від семестрової кількості балів  

 

Підсумкове оцінювання у формі екзамену: екзаменаційне оцінювання відбувається в 
письмовій формі. Білет складається з 3 питань, кожне з яких оцінюється за шкалою 13,3 білів. Що в 
загальному підсумку дає 40 балів. 
 
При простому розрахунку отримуємо: 
 Семестрова кількість балів екзамен Підсумкова оцінка 

Мінімум 36 24 60 
Максимум 60 40  100 
    
 

Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше 36 балів. Для допуску до 

екзамену студент має здати всі самостійні роботи та конспекти. Екзаменаційна оцінка не може бути 

меншою 24 балів для отримання загальної позитивної оцінки за курс. 
 

Шкала відповідності: 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно  / Fail 0-59 

Зараховано /Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п 

Назва  лекції 
Кількість годин 

Лекції Семінари 
Самостійна 

робота 

Частина 1. Основні проблеми соціології культури 

1 Культура як об’єкт соціологічного дослідження 2 1 3 
2 Становлення соціології культури у ХІХ – на поч. ХХ ст. 2 1 3 
3 Проблема культури у соціологічному знанні ХХ ст. 2 1 3 
4 Культура і соціальна структура 2 1 2 
5 Місто як соціальний «екологічний комплекс» 2 1 2 
6 Соціологія міського простору 2  2 

7 
Соціологія молоді: проблеми соціалізації засобами 
культури. Соціологія вільного часу 2 1 2 

 Контрольна робота 1  1  

Частина 2. Ціннісний вимір сучасних економік: крос-культурний аналіз 

8 
Соціологія мистецтва і художньої культури: етапи 
становлення 

2 1 3 

9 
Суб’єкти художньої культури в системі соціальних 
відносин 

2 1 2 

10 Критика в соціокультурному просторі 2 1 2 

11 
Соціологія образотворчого мистецтва. Мистецтво і 
арт-ринок 

2 1 3 

12 Соціальні функції актуального мистецтва сучасності 2  2 
13 Соціологія художньої літератури та музики 2 1 3 
14 Соціологія театру та кіно 2 1 2 
15 Культура і мистецтво в умовах глобалізації 2  2 

16 
Індивідуальна самостійна робота: соціологічний 
аналіз сучасного стану мистецтва    10 

17 Контрольна робота 2  1  

 ВСЬОГО 30 14 46 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекцій  – 30 год. 
Семінари  – 14 год. 
Самостійна робота - 46год. 
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