




ВСТУП 

Мета дисципліни – курс «Соціологія культури» 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;  

формування цілісного розуміння студентами уявлень про    особливості історичного 
розвитку, функціонування  в суспільній системі та специфіку соціально-
філософського та культурологічного аналізу засад корпоративної культури. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи та 

характеристики соціокультурного процесу; основні види суспільств та 
методи їх досліджень; основні філософські поняття, категорії і методи 
соціально-філософського пізнання. 

2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо процесів, які 
відбуваються в суспільстві, ролі соціуму в контексті культури, специфіки 
суспільно-політичних; виявляти сучасні тенденції розвитку різних 
суспільств; опрацьовувати соціально-філософські та культурологічні тексти; 
застосовувати основні поняття, категорії в аналізі соціально-культурних, 
соціально-економічних та професійно-корпоративних явищ та процесів; 
виявляти сучасні тенденції розуміння та інтерпретації корпоративної 
культури, прогнозувати перспективи її розвитку з урахуванням 
особливостей сучасних тенденцій корпоративізації суспільних сфер. 

3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та 
управління інформацією; критичного ставлення та прогнозування стосовно 
соціокультурних подій та явищ; використання іншомовних фахових 
соціологічних та культурологічних інформативних джерел. 

4. Анотація навчальної дисципліни: «Соціологія культури» належить до 
обов’язкових дисциплін та викладається у VІ семестрі  бакалавратури. 
Навчальна дисципліна знайомить студентів із логікою розвитку 
соціокультурних процесів та формує навички теоретичного осмислення їх 
специфіки; із засадами вивчення корпоративної культури як важливої 
складової сучасного культурного функціонування. Навчальна дисципліна 
узагальнює та систематизує уявлення про сутність суспільства в контексті 
культури і спрямовує студентів на дослідження специфіки конкретних 
соціокультурних інституцій в їх залежності від типу культури. Будучи 
важливою частиною гуманітарного знання, ця дисципліна є одним із шляхів 
розширення світогляду студента в системі взаємодії суспільство – культура – 
мистецтво. 
Розглядаються історико-теоретичні процеси формування корпоративної 
культури,  актуальні проблеми сучасного функціонування й перспективи 
розвитку сучасних корпоративних структур.  
 

Завдання (навчальні цілі) курсу «Соціологія культури» полягають у вивченні 
теоретичних та методологічних основ соціології культури і мистецтва; дослідженні 
загальних закономірностей суспільного функціонування культури і мистецтва та 
конкретних механізмів 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; надати студентам цілісну систему знань про сучасні дослідження 
корпоративної культури, основну проблематику, дослідницькі підходи та 
методологію вивчення даної сфери. В результаті навчання студенти мають не лише 
продемонструвати масив теоретичних знань, але й повинні вміти використовувати їх 
у вирішенні конкретних аналітичних і дослідницьких завдань щодо проблем, що 
виникають в сучасних практиках, надаючи неупереджену експертну оцінку 
досліджуваним явищам. 

 
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. 

Ефективність засвоєння дисципліни студентами досягається шляхом лекційних 
витлумачень та пояснень теоретичного матеріалу, самостійного опрацювання 
студентами праць визначних філософів та соціологів, семінарського обговорення 
соціологічних текстів, а також практичного залучення до українських культурних 
проектів з метою соціокультурного аналізу їх специфіки. 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних 
компетентностей: 

ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  
ЗК 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.   
ЗК 8. Здатність працювати в команді.                  
ФК 3. Здатність критично аналізувати культурні явища та процеси з  використанням 
загальнонаукових та спеціальних наукових методів;  
ФК 4. Здатність розуміти та інтерпретувати джерела культури (писемні, речові,  
візуальні) з урахуванням різних контекстів (історичного, соціального,  
антропологічного, політичного, релігійного, екологічного тощо).  
ФК 5. Здатність використовувати різноманітні джерела інформації та  
методологічний апарат культурології для виявлення, аналізу культурних  потреб 
суспільства.  
ФК 7. Здатність обґрунтовувати рішення щодо врегулювання відносин у сфері  
культури на основі розуміння специфіки соціокультурних процесів. 
ФК 8. Здатність створювати аналітичні звіти, розробляти рекомендації та  
генерувати проекти (культурно-мистецькі, художні та дозвіллєві) щодо об'єктів 
професійної діяльності, використовуючи актуальну нормативну основу. 

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 ККод Результат навчання 

 Знати:    
1.1 предмет та завдання 

соціології культури і 
мистецтва; предмет, об’єкт, 

лекції письмова 
контрольна 
робота, іспит 

10 



методи, завдання, теоретичні 
основи, причини формування 
досліджень корпоративної 
культури, що склалися в 
сучасних гуманітарних науках 

1.2 основні етапи трансформації 
соціологічних знань стосовно 
культури і мистецтва в різні 
історичні періоди; особливості 

корпоративізму як визначальної 

характеристики корпоративної 

культури 

лекції, 
семінарські 
заняття 

усна доповідь, 
дискусії, іспит 

10 

1.3 особливості провідних 
соціокультурних теорій; 
понятійно-категоріальний 
апарат дослідження 
корпоративної культури  

лекції, 
семінарські 
заняття 

усна доповідь, 
дискусії, 
письмова 
контрольна 
робота 

10 

1.4 провідні методи дослідження 
соціології культури і 
мистецтва; 
взаємозв’язок між 
корпоративною культурою та 
корпоративною етикою 

лекції, 
самостійна 
робота 

іспит, 
соціологічне 
дослідження, 
конспект 
першоджерел  

10 

 Вміти:    
2.1 застосовувати загальні 

положення соціологічних 
теорій до конкретних фактів 
художньої практики; 
орієнтуватися в основних 
соціокультурних теоріях; 
демонструвати знання 
спеціалізованої літератури із 

історії та теорії корпоративної 

культури 

семінарські 
заняття, 
самостійна 
робота 

усна доповідь, 
дискусії, 
соціологічне 
дослідження 

10 

2.2 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; виявляти 
тенденції аналізу історичних 
процесів формування, 
розвитку й сучасного 
функціонування 
корпоративної культури в 
теоретичній спадщині та 
конкретних ситуаціях 
практичної діяльності 

семінарські 
заняття, 
самостійна 
робота 

усна доповідь, 
дискусії, 
соціологічне 
дослідження 

10 

 комунікація:    



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

семінарські 
заняття 

усна доповідь, 
дискусії 

10 

3.2 презентувати результати 
проведених досліджень та 
здійсненої самостійної роботи 
у вигляді доповідей, есе, 
презентацій, соціологічного 
дослідження, конспектів 

семінарські 
заняття, 
самостійна 
робота 

усна доповідь, 
дискусії, 
соціологічне 
дослідження 

10 

 автономність та 
відповідальність: 

   

4.1 шукати та критично 
опрацьовувати літературу з 
соціології культури і 
мистецтва, корпоративної 
культури; вільно володіти 
методами обробки, аналізу та 
синтезу соціологічної 
інформації; 

семінарські 
заняття, 
самостійна 
робота 

усна доповідь, 
дискусії, 
соціологічне 
дослідження 

10 

4.2 вирішувати комплексні 
завдання, пов’язані із аналізом 
суспільних явищ та 
порівнювати їх із 
результатами власно 
проведених соціокультурних 
досліджень; виробляти 
критичне відношення до 
проблем партнерської 
взаємодії всіх зацікавлених 
сторін в сучасних 
корпоративних об’єднаннях.  

семінарські 
заняття, 
самостійна 
робота 

усна доповідь, 
дискусії, 
соціологічне 
дослідження 

10 

   

5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  

               
Результати 
навчання 
дисципліни  
 
Програмні 
результати 
навчання 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

2
.1

 

2
.2

 

3
.1

 

3
.2

 

4
.1

 

4
.2

 

ПРН 2. 
Аналізувати, 
коментувати
, 
узагальнюва
ти, наукові та 

      
+

+ 

+

+ 

+

+ 

 



аналітичні 
тексти 
культурологі
чного 
характеру 
ПРН 4. Знати 
та розуміти 
теоретичні 
підходи до 
визначення 
культури, її 
проявів та 
форм 
існування 

+ 

+

+ 

+

+ 

 

=

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 
+ 

+

+ 

+

+ 

+ 

ПРН 5. 
Збирати, 
упорядковув
ати та 
аналізувати 
інформацію 
щодо 
культурних 
явищ, подій 
та історико-
культурних 
процесів 

 
+

+ 
    

+

+ 

+

+ 

+

+ 

 

ПРН 6. 
Виявляти, 
перевіряти 
та 
узагальнюва
ти 
інформацію 
щодо 
різноманітн
их 
контекстів 
культурної 
практики, 
визначати 
ступінь їх 
актуальності 
із 
застосування
м 
релевантних 
джерел, 
інформаційн
их, 
комунікатив
них засобів 
та 

 
+

+ 

 

 
+  

+

+ 

+

+ 

+ +

+ 

+

+ 



візуальних 
технологій 
ПРН 8. 
Інтерпретува
ти культурні 
джерела 
(речові, 
друковані, 
візуальні, 
художні) з 
використанн
ям 
спеціальної 
літератури 
та 
визначених 
методик, 
аргументова
но 
викладати 
умовиводи 
щодо їх 
змісту 

     
+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

ПРН 10. 
Розпізнавати 
та 
класифікува
ти різні типи 
культурних 
продуктів, 
визначати їх 
якісні 
характерист
ики на основі 
комплексног
о аналізу 

      
+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

ПРН 11. 
Здійснювати 
експертну 
оцінку 
культурних 
об’єктів за 
заданими 
критеріями 
та надавати 
рекомендації 
щодо їх 
соціальної 
актуалізації  

      
+

+ 

 +

+ 

+

+ 

ПРН 12. 
Обґрунтовув
ати, 

    
+

+ 

+

+ 
 

  +

+ 



розробляти 
та 
реалізовуват
и культурні 
події та 
проекти з 
дотримання
м 
законодавств
а та у 
відповідності 
до 
визначених 
мети та 
завдань 

ПРН 13. 
Презентуват
и знання про 
культуру 
відповідно 
до 
спеціалізації 
представник
ів різних 
професійних 
груп та 
здобувачів 
освіти 

 
+

+ 
     

 +

+ 

+

+ 

7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання 

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 
оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 
результати навчання (знання 1.1 – 1.4), що складає 40% від загальної оцінки та 
оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.2); 
(комунікація 3.1-3.2); (автономність та відповідальність 4.1-4.2), що складає 60% 
загальної оцінки. 
Оцінювання семестрової роботи частини 1 «Соціологія культури»: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.2, 1.3, 2.1, 

2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2  –18 / 30 балів 

2. Самостійна робота (самостійна робота — соціологічне дослідження): РН 1.4, 2.1, 

2.2, 3.2, 4.1, 4.2 – 1.5 – 6 / 10 балів 

3. Контрольна робота: РН – 1.1, 1.3 - 6 / 10 балів  
 

Оцінювання семестрової роботи частини 2 «Корпоративна культура»: 
1.Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.2, 1.3,  2.1, 

2.2, 3.1, 3.2,  4.1, 4.2- 21/35 балів. 

2. Самостійна робота (конспект рекомендованої літератури)- РН 1.4 – 3/5 

балів. 



3. Контрольна робота: РН – 1.1, 1.3 – 6/10 балів.  
 
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усіх (двох) частин навчальної дисципліни. Загальна семестрова оцінка 

складаються із балів, отриманих за 1) аудиторну роботу (усні доповіді,  доповнення та 

участь в дискусіях на семінарах), 2) самостійну роботу (соціологічне дослідження, конспект 

першоджерел), 3) контрольні роботи. Всі види робіт в семестрі мають в підсумку: 
в максимальному вимірі   100 балів х 0,6 = 60 балів 
в мінімальному вимірі  60 балів х 0,6 = 36 балів 
У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на семінар 

в письмовій формі. 

 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту: 

Іспит у письмовій формі -   РН 1.1, 1.2, 1.4 – 24 / 40 балів 

Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі. Білет складається з 2 питань, 

кожне з яких оцінюється за шкалою 20 балів, що в загальному підсумку дає 40 балів за іспит.  

Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше, ніж 20 балів. 

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути меншою 

24 балів. У випадку, коли студент на іспиті набрав менше 24 балів, вони не додаються до 

семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час навчального періоду). В 

екзаменаційній відомості у колонці «бали за іспит/ екзамен» ставиться «0», а в колонку 

«підсумкова оцінка з дисципліни» переноситься лише кількість балів, отриманих під час семестру. 

Рекомендований мінімум допуску до іспиту – 36 балів 

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається із 

суми кількості балів за семестр (мінімум 36, максимум 60 балів) та екзаменаційної роботи (мінімум 

24, максимум 40 балів). 

 
При простому розрахунку отримуємо: 
 

 Семестрова 
кількість балів 

Іспит Підсумкова 
оцінка з 

дисципліни 

Мінімум                   36                            24             60 
Максимум 60  40  100 

 

7.2 Організація оцінювання: 

Семестрова робота 

 

Семестрова кількість балів 

Min – 36 балів Max – 60 балів 

Аудиторна 

робота: усна 

доповідь на 

семінарі, 

доповнення, 

участь у 

дискусіях  

До тем 1-15 частини 1. “Соціологія 

культури і мистецтва 

” протягом семестру згідно із графіком 

навчальних занять. У разі відсутності 

студента на занятті теми необхідно 

відпрацьовувати у письмовому вигляді 

«3» х 6 = 18 «5» х 6 = 30 

Частина 2. “Корпоративна культура” «3» х 7 = 21 

 

«5» х 7 = 35 

Самостійна 

робота 

Соціологічне дослідження (Додаток 

самостійної роботи студента) 

«6» х 1 = 6 «10» х 1 = 10 

Конспект першоджерел «1» х 3 = 3 «5» х1 = 5 

Контрольна 

робота №1 

 

 

До тем  1-11 (частина 1 курсу) 

 

«6» х 1 = 6 

 

«10» х 1 = 10 



Контрольна 

робота №2 

До тем  1-9 (частина 2 курсу) «6» х 1 = 6 «10» х 1 = 10 

Підсумкова 

семестрова 

оцінка без 

урахування 

коефіцієнта 

0,6 

 60 100 

Підсумкова 

семестрова 

оцінка з 

урахуванням 

коефіцієнта 

0,6 

  

36 

 

60 

 

Критерії оцінювання: 

1. Аудиторна робота: 

Усна доповідь:  

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 

Доповнення / участь в дискусіях: 

3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення 

теми,  

2 бали – доповнення змістовне  

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію 

2. Самостійна робота (конспект першоджерел як відпрацювання): 

2 бали – студент опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними 

власними зауваженнями та поясненнями 

1 бал – студент законспектував текст без цитувань та пояснень 

3. Самостійна робота (соціологічне дослідження) та контрольна робота: 

10-8 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 

здійсненного дослідження / підсумкової контрольної роботи 

7-6 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 / підсумкової контрольної 

роботи.  Допускаються несуттєві неточності  

5-4 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 
Самостійна робота (конспект рекомендованих джерел): 
5 балів - студент у повному обсязі володіє обраним матеріалом, вільно та 
аргументовано його презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст 
прочитаного демонструє самостійність аналізу;  
4-3 бали - студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його 
презентує, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 
розкриває зміст поставленого завдання, демонструє самостійність та 
достовірність проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві неточності;  
2-1 бали - в цілому володіє матеріалом, але фрагментарно та поверхово його 
презентує, не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені 
поставлених завдань. Робота містить суттєві помилки. 
Кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 2 питання): 
20-16 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 
письмової роботи; 
15-12 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 письмової роботи.  Допускаються 
несуттєві неточності;  
11-6 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; 
5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 
викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 
роботі. Демонструє несамостійність у виконанні завдань. 

7.3 Шкала відповідності: 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 
№ 

п/п 
Назва теми Лекції Семінари Самостійна 

робота 
 Частина 1.  
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.  Місто як соціальний «екологічний 
комплекс» 

2 2 3 



5.  Соціологія архітектури 2 1 3 
6.  Соціологія молоді: проблеми 

соціалізації засобами культури 
2 1 2 

7.  Соціологія мистецтва і художньої 
культури: етапи становлення 2 2 3 

8.  Критика в соціокультурному 
просторі 2 1 2 

9.  Мистецтво і арт-ринок. Соціальні 
функції актуального мистецтва 
сучасності 

2 1 3 

10.  Соціологія художньої літератури та 
музики 2 1 3 

11.  Соціологія театру та кіно. 
Самостійна робота: «Соціологічне 
дослідження» 

2 1 10 

 Контрольна робота  2  
 Всього по частині 1: 22 15 38 
 Частина 2. Корпоративна культура 

1 Корпоративна культура як об’єкт 
теоретичного аналізу 

2 2 4 

2 Нові соціально-економічні практики 
у розвитку корпоративної  культури  

2  4 

3 Історичні процеси формування 
корпоративної  культури 

4 2 5 

4 Корпоративізм як якісна 
характеристика корпоративної  
культури 

2  4 

5 Структура корпоративної  культури 2 2 4 
6 Морально-психологічнии  клімат та 

мотивація у трудовіи  діяльності. 
Управління в команді 

2 2 4 

7 Складності ділового спілкування та 
шляхи ї х вирішення 

2 2 4 

8 Проблеми вигорання, мобінгу, 
прокрастинації у корпоративному 
бутті 

2 2 4 

9 Корпоративна соціальна 
відповідальність 

2 3 5 

 Підсумкова контрольна робота 2   
 Всього по частині 2 22 15 38 
 Всього 44 30 76 

 
Загальнии  обсяг 150 год., в тому числі: 
Лекціи  – 44 год. 
Семінари – 30 год. 
Самостіи на робота – 76  год. 
  



 
РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА  

до частини 1: 

Основна: 

1. Безклубенко С. Д. Суспільна природа мистецтва. – К.: Мистецтво, 1972. – 280с. 
2. Безгін І. Театр і глядач в сучасній соціокультурній реальності. Частина І. 
Соціально-художні виміри українського театру: ретроспектива, стан, тенденції / 
І. Бехгін, О. Семашко, В. Ковтуненко. – К.: Наука. 2002. – 336 с. 
3. Mannheim, Karl. Essays on the Sociology of Culture. - Published May 19, 2014 by 
Routledge - 264 p.  
4. Соціологія культури: навч. посібник // О. М. Семашко, В. М. Піча, О. І. Погорілий та 
ін..; за ред. // О. М. Семашко, В. М. Піча. – К.: Каравела, Львів: Новий світ, 2000-2002. – 
с. 11 – 44. 
5. Семашко О. М. Соціологія мистецтва. – К.: Міленіум. – 2004. – 298 с. 
6. Сірий Є. В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві 
теорії: навч. посібник. – Вид. 2-ге. – К.: Атіка, 2007. – 480с. 
7. Єсипенко Р. М. Український театр: сторінки історії. – К.: ДАКККіМ, 2004. – 26 с. 
8. Зборовський Ю. А. Методика вивчення читацької думки за допомогою анкетних 
опитувань в бібліотеці / Ю. А. Зборовський, В. І. Студенкова. – К., 1992. 
 

Додаткова: 
1. Adorno, Theodor W. Introduction to the Sociology of Music. - Continuum Publishing 
(May 1, 1988). - 192 p. 
2. Беньямін. В. Мистецький твір у добу своєї технічної відтворюваності // 
В.Беньямін. Вибране: Пер. з нім. – Львів: Літопис, 2002. – с. 53 - 135. 
3. Berger, Peter L.  Invitation to Sociology: A Humanistic Perspective. - Anchor; First 
Edition (March 1, 1963). - 208 p 
4. Baudrillard, Jean. The Transparency of Evil: Essays on Extreme Phenomena (Radical 
Thinkers). - Verso (June 9, 2009). - 208 p. 
5. Baudrillard, Jean. In the Shadow of the Silent Majorities, new edition (Semiotext(e) / 
Foreign Agents). - Semiotext(e); 2nd edition (June 27, 2007). - 136 p. 
6. Булавіна Н. 52-га Венеційська бієналє: Не відсторонений погляд // Галерея. – 
2007. - №3-4. – с. 14 - 15. 
7. Бюллетень соціологічної служби. Вип. 3.: «Читач і українська художня книга»: 
(Підсумки ІІ комплексного соціологічного дослідження «Особливості читання дітьми 
молодшого шкільного віку української художньої книги») // Державні бібліотеки 
України. – К., 1992. – 39 с. 
8. Weber, Max. Critical Studies in the Logic of the Cultural Sciences. – Routledge, 
Methodology of Social Science, 2011. – 76 р. 
9. В’язовський Г. Від життя до художнього слова. – К.: Радянський письменник, 1979. 
– 237 с. 
10. Simmel, Georg. The Metropolis and Mental Life / The Sociology of Georg Simmel.  New 
York: Free Press, 1950, pp.409-424. 
11. Корнієнко Н. Самосвідомість: гра в театр (Соціологічний портрет сучасник). 
Випуск І. – К.: КМЦ Поезія, 2003. – 95 с. 
12. Корсун І. B. Соціалізація старшокласників у сфері вільного часу. - Луганськ, 1996. 
– 201 с. 
13. Мотчук Н. Сучасний читач: його потреби та стан їх задоволення // Соціологічні 
дослідження в бібліотеках. – 1999. – Вип. 23. 



14. Петрова І. В. Дозвілля у теоретичних рефлексіях. – К.: НАКККіМ, 2012. – 296с. 
15. Піча В. М. Вільний час: тенденції і проблеми розвитку. - К., 1992. - 106 с. 
16. Піча В. М. Культура вільного часу (філософсько-соціальний аспект). - Львів, 
1990. - 29 с. 
17. Пилипченко О. Молодий читач на порозі ХХІ ст.. // Соціологічні дослідження в 
бібліотеках. – 1998. – Вип. 22. 
18. Семашко О. М. Соціокультурні виміри українського кіно // Кіно, театр. – К., 
2003. - №3. 
19. Сидор-Гібелінда О. Українці на Венеційській бієнале: сто років присутності. - К., 
2008. - 304с. 
20. Соціологія: навч. Посібник / За ред.. С. О. Макєєва. – К.: Укр. енциклопедія ім. 
М. П. Бажана, 1999. – 344 с. 
 
 

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА 

до частини 2: 

Основна:  
1. Візуальні дослідження у контексті теорії  та історії  культури: навч. посіб. / І. І.  
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