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Дисципліна Соціологія культури та релігії  

Семестр 6 

Курс 3 

Тип дисципліни Нормативна навчальна дисципліна 

Кількість кредитів 4 

Форма та методи навчання 
Лекції (48), семінари (48), самостійна 

робота (84) 

Загальна кількість годин 180 

Форми та засоби контролю знань Модульний контроль, підсумковий 

контроль –  іспит 

Технологія їх проведення бальна 

Рейтингова шкала 100 бал. (макс.) 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета дисципліни: 

– формування у студентів стійкого наукового інтересу, практичних вмінь та навичок 

соціологічного аналізу феноменів культури, закономірностей її функціонування та розвитку 

як суспільного явища та ініціатора соціальних змін в сучасному суспільстві; 

– формування у студентів наукового підходу до релігії як соціального явища, 

цивілізованого уявлення про взаємодію релігії з іншими соціальними інститутами, типологію 

релігійних організацій, світові релігійні течії та концепції, можливості їх вивчення і 

застосування знань у роботі з людьми; 

- засвоєння системи понятійно-категоріального апарату у галузі соціології релігії та 

вміння використовувати його при аналізі конкретних соціологічних даних із врахуванням 

різних теорій щодо природи та функцій релігії як соціального феномену; 

- оволодіння необхідною теоретичною та методологічною основою для дослідження та 

аналізу релігійних феноменів; 

- ознайомлення та отримання досвіду у застосуванні різноманітних методів наукового 

дослідження  у галузі соціології релігії. Розвиток навиків самостійного практичного 

вивчення та аналізу релігійних феноменів. 

 
 

Завдання вивчення дисципліни „Соціологія культури” випливають із загальної 

мети, та полягають у тому, що протягом вивчення дисципліни студентам необхідно: 

- знати визначення соціології культури та релігії як галузевої соціологічної 

дисципліни; 

- вміти визначати об’єкт та предмет досліджень соціології культури та релігії; 

- засвоїти основні методи дослідження та сутність основних категорій, понять 

соціології культури та релігії; 



- вміти розкрити структуру та функції культури та релігії як соціальних інститутів; 

- вміти характеризувати соціальні корені виникнення культури та релігії, а також 

сутність основних соціальних процесів в культурній та релігійній сфері.  

Дисципліна спирається на філософські, історичні, соціологічні знання студентів, набуті 

у середній школі та на 1 курсі. Розглядаються основні тенденції розвитку соціологічних 

підходів до вивчення культури та релігії як соціокультурних феноменів, розкриваються їх 

структура та функції як соціальних інститутів, особливості інституціалізації та 

функціонування культурних та релігійних інститутів та організацій, роль культури та релігії 

у соціальному розвитку суспільства, зміст та різновиди культурних норм, релігійної 

поведінки, вивчаються механізми взаємодії між суспільством, культурою та особистістю, 

порівнюються світові релігійні системи та їх значення для розвитку суспільства. 

Серед важливих проблем, які обговорюватимуться протягом цього курсу є розгляд 

світових релігій в соціологічній перспективі, релігії як символічної системи та соціального 

інституту, значення релігії для соціальної мобільності та стратифікації,  процесу 

секуляризації, теоретичних та емпіричних досліджень таких форм організацій релігійного 

життя як церква, секта, деномінація, культ.   
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