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Силабус навчальної дисципліни 

 

«СОЦІОЛОГІЯ КУЛЬТУРИ» 

Спеціальність: 054 Соціологія 

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки  

Рівень вищої освіти Перший (бакалавр) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

основні наукові поняття та категорії курсу «Соціологія культури»; 

розкриття понять і передумов, які характеризують культуру як 

систему і культуру як простір, типи і види культур, концепції 

розвитку культури в соціології, структуру культури - культурну 

традицію і центральну зону культури, розмаїття субкультур і 

культурних моделей, практики культури і тенденції розвитку 

сучасної культури: віртуалізацію, симулякрізацію, гіперреальність, 

співвідношення глобального і локального в культурі постмодерну. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

- розкриття сучасних соціологічних концепцій у сфері культури, 

основних соціологічних підходів, методів, категорій соціології 

культури;             

 -дослідження процесів, що відбуваються в розвитку  

культури в сучасній Україні і світі 

 
Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- аналізувати і давати оцінку сучасним тенденціям розвитку 

культури 

- аналізувати характер та основні чинники, що призводять до 

трансформації структури культури, динаміки розвитку її 

компонентів  

- розуміти критерії формування культури як системи і базису 

ідеології і менталітету і культури як простору - в розмаїтті її 

субкультур і практик, значення і ролі інституту культури у 

соціальних змінах в суспільстві 



 

 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

- застосовувати соціологічні методи для дослідження феномену 

культури    

- проводити соціологічний аналіз та організовувати діяльність 

соціологічних служб, що займаються проблемами культури 

- аналізувати і давати оцінку сучасним тенденціям розвитку 

інституту культури  
- враховувати специфіку культурних практик проводити її 

дослідження різними методами 

Навчальна логістика 

 

 

 

 

 

Зміст дисципліни: Соціологія культури як галузева соціологія: 

генеза формування. Культура як простір. Концептуалізація культури 

в рамках постмодерної парадигми. Внутрішня архітектоніка 

культури. Ідеологія як центрова міфологема культури. Культурна 

модель, як презентація обрядово-ритуальних практик. Роль мас-

медіа у формуванні сучасної культури. Соціологічні теорії 

суспільства споживання.  

Види занять: лекції, семінари 

Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн  

Форми навчання: очна, дистанційна 

Пререквізити Знання з соціології, етносоціології, історії України, філософії, 

загальні та фахові знання, отримані на попередніх курсах 

бакалаврського рівня вищої освіти 

 

 

 

(бакалаврському) рівні вищої освіти  

Пореквізити Знання з дисципліни можуть бути використані під час написання 

бакалаврської роботи 

 

 

магістерської роботи 
Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1.Гідденс Е. Соціологія. – К.: Основи, 1999. – 638 с.  

2.Арон Р. Етапи розвитку соціологічної думки: Пер. а франц. – К.: 

Юніверс, 2004. – 688 с  

3.Білоус В. С. Соціологія у визначеннях, поясненнях, схемах, 

таблицях: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2002. – 140 с. 

4.Кутуєв П. Концепції розвитку та модернізації в соціологічному 

дискурсі: Еволюція дослідницьких програм. – К.: Сталь, 2006.– 500с. 

 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Кафедра Соціології та політології 

Факультет ФЛСК 



 

 

 

 

Фото 

 

Викладач(і) ПІБ викладача Кошетар Уляна Петрівна 

Посада: доцент  

Вчене звання: доцент  

Науковий ступінь: кандидат історичних наук 

Профайл викладача: 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php? 

Тел.:   

E-mail:uliana.koshetar@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце:8.707 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну Meet q757i2s 

 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?

