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Опис навчальної дисципліни 

  

Дисципліна Соціологія культури  

Семестр 7 

Курс 4 

Тип дисципліни Нормативна навчальна дисципліна 

Кількість кредитів 4 

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

(160) 

Загальна кількість годин 256 

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. 

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. 
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Програма навчальної дисципліни „Соціологія культури та релігії” 

Блок «Соціологія культури» 

Теми 

Кількість годин 

З них 

Лекції Сем. 

зан. 

СРС 

1. Соціологія культури як галузь соціологічного 

знання. Суспільство як соціокультурна система.  

2 4 14 

2. Соціодинаміка культури. Соціокультурне 

середовище та особистість. 

2 4 14 

3. Глобалізація та її соціокультурні наслідки. 

Культура та сучасне суспільство. 

2 4 14 

4. Соціальні функції мистецтва. Популярна 

культура та її деформації 

2 4 14 

5. Медіа система як елемент культурної системи 

суспільства. 

2 4 14 

6. Емпіричні дослідження культури. 

Кроснаціональні дослідження культури 

2 4 14 

Всього 12 24 84 
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Блок «Соціологія релігії» 

 

 

Тема 

Кількість годин: 

Лекції Семінарські 

Модуль 1 

Тема 1. 

Соціологія релігії в системі 

соціогуманітарного  знання 

2 -- 7 

Тема 2. 

Соціологічні теорії релігії (1): 

концепції релігії ХІХ ст.  4 4 7 

Тема 3.  Соціологічні теорії 

релігії (2): класичні теорії 

релігії.  

 
2 -- 7 

Тема 4. Соціологічні теорії 

релігії (3): М. Вебер (релігійні 

доктрини та інституційна 

ефективність).  2 -- 6 

Тема 5. Соціологічні теорії 

релігії (4): Маркс та марксизм 

як квазірелігійна доктрина. 2 4 7 

Тема 6. Соціологічні теорії 

релігії (5): функціональні та 

соціально-антропологічні 

теорії. 
2 -- 6 

Тема 7. Сучасні соціологічні 

теорії релігії 
2 4 3 
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Модуь 2  

 

 

Тема 

Кількість годин: 

Лекції Семінарські 
Самостійна 

робота 

Тема 8.Типи релігійних 

організацій. 

 

4 

 

-- 
6 

Тема 9. Релігійна ситуація в 

сучасному світі. Релігійні 

конфлікти 

4 4 3 

Тема 10. Релігійна ситуація в 

сучасному світі. 

Секуляризація  

2 2 6 

Тема 11. Релігія в 

пострадянських суспільствах  
2 2 3 

Тема 12. Релігія і політика. 

Державнйи фаворитизм 
2 2 6 

Тема 13. Етнорелігійна 

дистанція в сучасному 

українському суспільстві.  

2 -- 3 

Тема 14. Емпіричний вимір 

релігійності. Показники 

релігійності 

4 2 6 

Всього годин:  
36 16 76 
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Теми семінарських занять 

 

Теми 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

го
д
и

н
 

1. Соціологія культури як галузь соціологічного знання. Суспільство як 

соціокультурна система. 

 

1.Соціологія культури в системі соціологічного знання. 

2.Соціологія культури та культурологія: специфіка дослідження феномену 

культури. 

3.Обєкт, предмет, методи та основні завдання соціології культури. 

4.Закономірності розвитку культури та труднощі її дослідження в сучасному 

суспільстві.  

5.Співвідношення соціо- та культурогенезу. 

6.Ціннісний компонент в соціальній системі за Теннісом, Вебером та 

Парсонсом. 

7.Взаэмодія соціального та культурного у розвитку суспільства 

2 

2. Соціодинаміка культури. Соціокультурне середовище та особистість. 

1.Поняття соціодинаміки культури, її втілення у різних культурних 

феноменах. 

2.Концепція соціокультурної динаміки П.Сорокіна. 

3.Трактовка соціальної динаміки культури А.Молем. 

4.Структура соціокультурної системи. 

5.Джерела та механізми соціокультурних змін в суспільстві. 

6.Співвідношення управління, регулювання та саморегулювання культурних 

процесів.  

7.Особистість, індивідуальність, суспільство. Культура як міра реалізації 

особистості. 

8.Функції культури в процесі соціалізації особистості. 

9.Соціокультурне середовище та культурна активність особистості. 

10.Проблема культурної ідентичності. 

2 

3. Глобалізація та її соціокультурні наслідки. Культура та сучасне 

суспільство. 

1.Природа глобалізації, її вплив на процеси створення, споживання та 

розповсюдження культурних цінностей. 

2.Правові та етичні принципи взаємодії культур та цивілізацій. 

3.Становлення інформаційного суспільства. 

4.Соціокультурні наслідки виникнення «віртуальної» соціальної реальності 

5.Соціодинаміка культурної продукції, ефективність та комерціоналізація 

культури. 

6.Соціальний цикл впровадження наукової та художньої продукції. 

7.Взаємодія культури та технізації суспільного життя, компьютерізація та її 

соціокультурні наслідки. 

8.Прагматична та моральна оцінка наукової ідеї.  

9.Інтелектуальна власність та проблеми її захисту в сучасній Україні. 

2 
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4. Соціальні функції мистецтва, освіти та мас-медіа. 1.Художні парадигми, 

їх історична еволюція. Авангардизм та постмодернізм. 

2.Сучасні вимоги до соціокультурних інститутів, універсальні принципи їх 

організації. 

3.Поняття про етос, види етосів, їх взаємодія.  

4.Механізми кооперації та методи вимірювання зусиль членів організації, їх 

оснащеності елементами культури. 

2 

5. Соціалізація культурної продукції. Соціокультурне дослідження. 

1. Соціокультурні механізми засвоєння людиною культурної продукції.  

2.Специфіка розповсюдження наукового знання та художньої продукції через 

засоби масової комунікації. 

3.Наукова ідея та художня продукція як товар. 

4.Соціалізація елітарної та народної культури в умовах ринку. 

Специфіка процедури соціокультурного дослідження. 

5.Співвідношення якісних та кількісних методів соціокультурного 

дослідження. 

3.Специфіка методів оцінки ефективності наукової та художньої продукції.  

6.Співвідношення публікаційно- та соціально-інформаційних методів оцінки 

ефективності культурної продукції. 

7.Використання кластерно-сітьових, експертних та комбінованих методів в 

процесі соціокультурного дослідження. 

2 

Всього 10 
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Теми для самостійної роботи 

 

Теми есеїв 

Кількість 

годин 

 

1. Соціологія культури як галузь соціологічного знання. 

1.Предметна область соціології культури. 

2.Взаємини соціальності та культури. 

3.Соціологічний статус поняття «цінність». 

4.Норма як соціокультурний регулятор. 

5.Соціокультурний зразок: функції, типологія, механізми трансляції. 

6.Соціологія музики Т.Адорно як невід’ємна частина соціальної культури. 

7.Культура сучасного західного суспільства. 

8.Сучасне тлумачення природи, виникнення та функцій субкультур. 

9.Молодіжна субкультура: рок-культура. 

10.Соціокультурна специфіка та види контркультури. 

11.Взаємини соціальності та культури. 

12.Соціологічний статус поняття «цінність». 

13.Норма як соціокультурний регулятор. 

14.Соціокультурний зразок: функції, типологія, механізми трансляції. 

15.Життєвий досвід особистості як предмет соціокультурного аналізу. 

16.Менталітет суб’єкту життя. Співвідношення знання та віри. 

17.Вірування як соціокультурне явище. 

18.Архетипи культури. Гіпотеза К.Юнга. 

19.Культура повсякдення: основні показники. 

20.Повсякденність як людський вимір соціальної реальності. 

21.Структура культури соціуму. 

22.Співвідношення культури та цивілізації 

14 

2. Соціодинаміка культури. Соціокультурне середовище та особистість. 

1.Архетипи культури. Гіпотеза К.Юнга. 

2.Культура повсякдення: основні показники. 

3.Художня культура як предмет соціокультурного аналізу. 

4.Освіта як соціокультурний феномен. 

5.Культура як об’єкт управління. 

6.Соціокультурний процес: структура та фактори саморегуляції. 

7.Проблема культурної ідентичності. 

8.Плюралістичність та мозаїчність картин сучасного світу. 

9. Проблема соціального замовлення в мистецтві та освіті. 

10.Життєвий досвід особистості як предмет соціокультурного аналізу. 

11.Менталітет суб’єкту життя. Співвідношення знання та віри. 

12.Молодь України: особливості соціалізації та самовизначення. 

13.Мистецтво та його роль в процесі соціалізації людини. 

14.Освіта та її роль в процесі соціалізації людини. 

15.Людина та культура: класичні концепції. 

16.«Культурошок». Прийоми адаптації особистості до іншого культурного 

середовища. 

17.Показники та індикатори рівня культурного розвитку особистості. 

14 
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3. Глобалізація та її соціокультурні наслідки. Культура та сучасне суспільство. 

1.Міжкультурна взаємодія в сучасному світі: стан та тенденції. 

2.Спадкоємність культур: механізми трансляції. 

3.Глобалізм в контексті ідеалів епохи Просвітництва. 

4.Культурна експансія американської масової культури та її наслідки. 

5.Мультикультура як базовий принцип функціонування культури в 

постіндустріальному суспільстві. 

6.Нові інформаційні технології та глобалізація сучасного світу. 

7.Специфічні особливості «інформаційного» суспільства за Д.Беллом та 

М.Кастельсом. 

8.Антиглобалізм: природа, еволюція, сучасний стан, тенденції. 

9.Проблематика інформаційного суспільства в роботах А.Тоффлера. 

10.Реальна «віртуальна» реальність: Інтернет як соціокультурне явище. 

11.Наукова творчість: показники готовності людини, необхідні якості 

особистості. 

12.Стан інтелектуальної власності в Україні. 

13.Компьютерізація як феномен людської діяльності. 

14.Стратегія соціально-економічного розвитку культури. 

15.Культура та економічне життя суспільства. 

16.Культура та ринкові відносини. 

17.Взаємодія культури та науково-технічного прогресу. 

14 

4. Соціальні функції мистецтва, освіти та мас-медіа.  

1. Професійна культура персоналу: елементи та фактори розвитку. 

2.Корпоративна культура фірми.  

3.Художнє та педагогічне співтовариство: специфіка етосів. 

4.Література як соціальний інститут. 

5.Походження та зміст поняття «інтелігенція». Інтелігенція та влада. 

6.Культура та релігія. 

7.Культуроутворюючі релігії світу. 

8.Наука та релігія: проблеми діалогу. 

14 
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5. Соціалізація культурної продукції. Соціокультурне дослідження. 

1.Соціальні функції ЗМІ. 

2.Книга в умовах ринкової економіки. 

3.Аудиторія кіно, театру та ТБ. 

4.Інформація. пропаганда та агітація як соціокультурні феномени. 

5.Просвіта та пропаганда: функції в сучасному соціокультурному просторі.  

6.Структура переконуючого впливу, сутність механізмів переконання. 

7. Психологія іміджа. 

8.Діагностика толерантності в ЗМІ. 

9.Соціальна ефективність художньої культури. 

10.Методи оцінки прибутковості наукової та художньої продукції за умов 

ринку. 

11.Методи дослідження особистісних якостей людини-творця. 

12.Методи дослідження стратифікації населення за соціокультурними 

показниками. 

13.Індекс «людського розвитку»: методологія та методика дослідження. 

14.Виявлення зразків соціокультурного життя соціальної групи. 

15.Методи дослідження релігійних вірувань. 

16.Методи дослідження творчих якостей особистості. 

17.Дослідження лідерства та девіації: гармонізація підходів. 

18.Методологія дослідження корпоративної культури фірми. 

19.Дослідження професійної культури персоналу. 

14 

Всього 84 

 

 

Завдання для самостійної роботи  
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Тема №1. Ознайомлення з рекомендованою літературою. Реферування визначень 

об’єкту, предмету, завдань та функцій соціології релігії. 7 годин (дивися програму 

курсу). 

 

Тема №2. Есей на тему: „Зміст квазірелігійної доктрини О. Конта”, 7 годин.  

 

Тема № 3. Есей на тему: „Соціальні функції релігії за Е. Дюркгаймом”, 7 годин.  

 

Тема № 4. Есей на тему: „Ефективність вільного ринку та релегійність населення: 

аплікація поглядів М. Вебера до світових та українських сучасних реалій”, 6 годин. 

 

Тема 5. Есей на тему: „Марксизм як квазірелігійна доктрина”, 7 годин. 

 

Тема 6. Есей на тему: „Страсогенна та терапевтична функції релігії: за Б. Маліновським 

та А. Редкліфом-Брауном: чия інтерпретація адекватніша?”, 6 годин. 

 

Тема 7. Домашнє завдання:  

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/bogoslov/SocRelig/_Index.php 

Обрати одного з авторів – і проаналізувати релевантність його поглядів до 

сучасної України 

3 годин 

 

 

Тема 8. Підготувати довідку про одну із релігійних організацій сучасної України 

(історія виникнення; кількість населення, яке належить до відповідної конфесії; 

організаційна структура; прозелітська діяльність; стан опрацювання та зміст соціальної 

доктрини). 6 годин. 

 

Тема 9. Підготувати есей на тему: Критичний аналіз роботи С. Гантінгтона „Зіткнення 

цивілізацій”. У есеї мають бути висвітлені наступні питання: яке місце релігійних 

доктрин та цінностей у зіткненні цивілізацій; якими є аргументи „за” і „проти” 

інтерпретації України як „розірваного” між західною та православною цивілізацією 

суспільства; чи праві П. Норріс та Р. Інглегарт, наголошуючи на соціальних (гендерних, 

зокрема) аспектах зіткнення цивілізацій? 3 години. 

 

Тема 10. Есей на тему: „Соціальна нерівність і християнство: ґенеза теологічного 

дискурсу”. 6 годин. 

 

Тема 11. Підготувати доповідь на тему: „Релігійні конфлікти в світі у XX столітті”. 

Доповідь повинна містити інформацію про: історичну подію XX століття, яку можна 

описати як релігійний конфлікт; історичні, культурні, релігійні, соціальні передумови 

виникнення конфлікту; особливості протікання конфлікту; сучасний стан конфлікту. 6 

годин. 

 

Тема 12. Есей на тему: Релігійний ренесанс у пострадянських країнах: функціональні та 

дисфункціональні аспекти. 6 годин.  

 

Тема 13. Реферат статті О. Шестаковського “ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 

МАСОВИХ ОПИТУВАНЬ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАВЛЕННЯ ДО ІНОЕТНІЧНИХ 

ГРУП” 

 

Тема 14. Есей на тему: Інструментарій емпіричного дослідження релігійності. 6 годин. 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/bogoslov/SocRelig/_Index.php


 

13 

 

 



 

14 

 

Розподіл балів, що присвоюються студентам 

 

№ Форма участі студента у навчальних заняттях 

Бали рейтингу та 

максимально можлива 

кількість отриманих 

балів 

1. 
Виступ студента / групова презентація / опонування / 

групова дискусія 

Від 0 до 3 

(максимальна кількість 

5. 5 х 3 = 15) 

2.  Реферат  

Від 0 до 5 

(максимальна кількість 

3. 5х3=15) 

3.  Модульне тестування 

Від 0 до 5 

(максимальна кількість 

3. 5х3=15) 

4. Есей / домашня письмова робота 
Від 0 до 5 

(5 х 1 = 5) 

РАЗОМ 50 
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КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ 

Загальна сума балів за дисципліну „Соціологія культури” складає 100 балів. 

Кількість балів та оцінка за національною системою співвідносяться наступним чином: 

90-100 – відмінно; 89-75 – добре; 74-51 – задовільно; 50-1 – незадовільно. Крім того, 

згідно системи оцінювання ЕСТS в рамках оцінки „добре”, „задовільно” та 

„незадовільно” також існують градації. Такий варіант розподілу балів залишає 

додаткові можливості вибору і для викладача, і для студента видив діяльності, більш 

чіткого визначення реальних її напрямків. Це дозволяє студентам спостерігати 

динаміку самого процесу навчання.  

 

Таблиця відповідності шкали оцінювання ЕСТS з національною 

системою оцінювання в Україні 

 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 

Визначення 

За шкалою 

національною 
бально-

рейтинговою 

A 
Відмінно – відмінне виконання роботи або 

відповідь без помилок 
5 (відмінно) 90 - 100 

B 
Дуже добре – виконання роботи з незначними 

помилками (до 5 %) 
4 (добре) 

82 - 89 

C 
Добре – взагалі правильна робота, відповідь з 

кількома незначними помилками (до 10 %) 
75 - 81 

D 

Задовільно – непогано, але з певною кількістю 

помилок, які не заважають достатньо повному 

висвітленню питання, відповіді (до 25 %) 3 (задовільно) 

69 - 74 

E 
Достатньо – виконання робіт задовольняє 

мінімальні критерії для позитивної оцінки (до 40%) 
60 - 68 

FX 
Незадовільно – потрібно додатково працювати для 

отримання позитивної оцінки 2 

(незадовільно) 

35 - 59 

F 
Незадовільно – необхідна серйозна  подальша 

робота для отримання позитивної оцінки 
1 - 34 

 

 

 

5.ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, МЕТОДИЧНИХ  

ТА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

 

До теми 1. 

Соціологія культури: Навчальний посібник. – Львів: Новий світ. – 2000. – С.21-34. 

Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие: учебное пособие. – М.: 

Логос, 2000. – С. 55-57, 222-256, 259-299. 

Українська та зарубіжна культура. Навчальний посібник. – Донецьк: Східний 

видавничий дім, 2001. – С. 6-17. 

Михайлова Л.И. Социология культуры. – М.: Дашков и К, 2004. 

Шендрик А.И. Социология культуры. – М.: ЮНИТИ, 2005. 

Соціологія культури: Навч. посібник / За ред.. О.М.Семашко, В.М.Пічі. – К.: Каравела, 

2002. 

Соціологія культури: Навчальний посібник. – Львів: Новий світ. – 2000. – С.21-34. 

Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие: учебное пособие. – М.: 

Логос, 2000. – С. 55-57, 222-256, 259-299. 
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Українська та зарубіжна культура. Навчальний посібник. – Донецьк: Східний 

видавничий дім, 2001. – С. 6-17. 

Михайлова Л.И. Социология культуры. – М.: Дашков и К, 2004. 

Шендрик А.И. Социология культуры. – М.: ЮНИТИ, 2005. 

Соціологія культури: Навч. посібник / За ред.. О.М.Семашко, В.М.Пічі. – К.: Каравела, 

2002. 

Афонін Є.А. Суспільний розвиток від Різдва Христового.- К.: Парламентське 

видавництво, 2000. 

Минюшев Ф.И. Социология культуры. – М., 2004, С. 7-18. 

 

 

До теми 2. 

Михайлова Л.И. Социология культуры. – М.: Дашков и К, 2004. 

Шендрик А.И. Социология культуры. – М.: ЮНИТИ, 2005. 

Галуцкий Г.М. Управляемость культуры и управление культурными процессами. – М., 

1998. – Гл. 2, 14, 16. 

Рахаев В.А. Регулирование сферы культуры в условиях перехода к рыночным 

отношениям. – Л., 1990. 

Хренов Н.А. Культура в эпоху социального хаоса. – М., 2002. 

Якимович А.К. Двадцатый век. Искусство. Культура. Картина мира. – М., 2003. 

 

 

Квасова И.И. Социология культуры. – М.: РУДН, 2005. 

Губерський Л.В. Культура. Ідеологія. Особистість. – К.: Знання України, 2005. 

Андреева Г.М. Социальная психология. – М.: Наука, 1994. – Гл. 16. 

Ковалева А.И. Концепция социализации молодежи: нормы, отклонения, 

социализационная траектория // Социс. – 2003. - № 1. 

Гэбски Богдан. Культурная активность. – М.: Сциум, 2000. – 156с. 

Лютова С.Н. Социальная психология личности (теория и практика): Крс лекций. – М.: 

МГИМО, 2002. – 174с. 

Парыгин Б.Д. Социальная психология: Учебное пособие. – СПб: СПбГУП, 2003. – 

Раздел 111, 1У. 

 

До теми 3. 

Шендрик А.И. Социология культуры. – М.: ЮНИТИ, 2005. – С. 438-465 

Афонін Є.А. Велика розтока: глобальні проблеми сучасності. – К.: Парапан, 2002. 

Сорокин П.А. Главные тенденции нашего времени. – М.: Наука, 1997. 

Еліас Н. Процес цивілізації: соціогенетичні та психологічні дослідження. – К.: 

Альтернативи, 2003. 

Осипова-Дербас Л.В. Эволюция цивилизации. – СПб: Евродом, 2002. 

Персикова Т.Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура. – М.: Логос, 

2002. 

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. – М., 2000. 

Бьюкенен П.Дж. Смерть Запада. – М., 2003. 

Валлерстайн И. Конец знакомого мира. Социология ХХ1 века. – М., 2004. 

Вебер А. Избранное: Кризис европейской культуры. – М., 2000. 

Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. – М., 2004. 

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М., 2004. 

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура. – М., 2002 

Михайлова Л.И. Социология культуры. – М.: Дашков и К, 2004. 

Киноаудитория на переходе к рынку. / Под ред. М.И.Жабского. – М., 2000 

Разлогов А. Коммерция и творчество. – М., 1992. 
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Галуцкий Г.М. Введение в экономику культуры. – М., 2001, Гл.Х. 

Голиков Ю.Я. Психологические основы методологических подходов к человеку и 

технике. – М., 2000. 

Шустов А.Ф. Техническая деятельность: социокультурный анализ. – Брянск, 2000. 

Кутырев В.А. Культура и технология: борьба миров. – М., 2001. 

Скородумов О.Б. Социокультурные функции Интернета и особенности их реализации. 

– М., 2004. 

Минюшев Ф.И. Интернет как глобальный виртуальный мир и проблемы безопасности 

человека // Влияние информационных технологий на национальную безопасность. – 

М., 2001. 

 

 

До теми4. 

Понятии е судьбы в контексте разных культур. / Составитель Князевская Т.Б. – М., 

2000. 

Митрохин Л.Н. Баптизм: история и современность. – СПб, 2000. 

Волков А.Б. Религиозный фундаментализм в Израиле и палестинская проблема. – М., 

2000. 

Бартольд В.В. Культура мусульманства. – М., 2000. 

Гудков Л.Д., Дубинин Б.В. Литература как социальный институт. – М., 2000. 

Лурье А.Р. Язык и сознание. – Ростов-на-Дону, 2000. – С. 275-280. 

Волкова Е.В. Произведение искусства в мире художественной культуры. – М., 2000. 

Иванов В.Н., Сергеев В.К. Человек, культура, город. – М., 2002. 

Минюшев Ф.И. Социокультурное творчество // Культурология. Под ред. 

В.И.Добрыниной. – М., 2000. 

Фромм Э. Психоанализ и религия // Сумерки богов. – 2000, с.143-222. 

Фундаментализм / Отв. Ред. Левин З.И. – М., 2003. 

Наука и ее место в культуре / Отв. Ред. Кочергин А.Н. – Новосибирск,2000. 

Попов Г.Х. В каком веке мы живем? // Наука и жизнь, 2003, № 11. 

 

До теми 5. 

Диагностика толерантности в СМИ. – М., 2002. 

Чалдини Р. Суеверия сознания // Психология влияния. – М., 2003. 

Аронсон Э., Праткинс Э. Эпоха пропаганды: механизмы убежденгия. – М., 2003. 

Лайнбарджер П. Психологическая война. – М., 2000. 

Мацумото Д. Психология и культура. – СПб, 2002, Гл. 4. 

Победа Н.А. Толерантность: содержательные смыслы исоциологическая интерпретация 

// Социс, 2007, № 6. 

Королько В., Некрасова О. Корпоративная культура связи с общественностью // 

Социология: теория, методы, маркетинг, 2007, № 1. 

Ионин Л.Г. Основания социокультурного анализа. – М., 200. 

Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, 

понимание социальной реальности. – М., 2001. 

Петров В.М. Количественные методы в искусствознании. – М., 2000. 

Батыгин Г.М. Лекции по методологии социологического исследования. – М., 1995. 

Гуманитарные исследования в Интернете. – М., 2000. 

Кросскультурное исследование // Мацумото Д. Психология и культура. – СПб, 2002. 

Социокультурное исследование / Под ред. Минюшева Ф.И. – М., 1994. 
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Питання на іспит з «Соціології культури» 

 

1. Соціологія культури як проблемна галузь соціологічного знання 

2. Вивчення культури у творчості Г. Зіммеля, М. Вебера, К. Мангейма 

3. Т. Парсонс про основні елементи культури 

4. Корпоративна культура фірми. Методологія дослідження корпоративної 

культури фірми. 

5. Соціальні функції та форми траркультури 

6. Етноцентризм та культурний релятивізм 

7. Ідентичність в традиційних та сучасних суспільствах 

8. Секуляризація, раціоналізація та культурна диференціація 

9. Масова культура – її походження та деформації 

10. Соціально-культурні зміни початку ХХІ століття  

11. Співвідношення культури та соціальної структури і нерівності 

12. Багатоманіття культур та їхня типологізація. Типологія культур Л. Іоніна 

13. Р. Інглхарт про взаємозв`язок культури, процвітання та демократії у праці 

«Культура і демократія» 

14. Соціальні функції ЗМІ. Соціальна відповідальність ЗМІ. Культурні виміри 

нових соціальних медіа 

15. Соціокультурні аспекти впровадження біотехнологій за працею Ф, Фукуями 

«Наше постлюдське майбутнє...». 

16. Культура повсякдення: основні показники. Повсякденність як людський 

вимір соціальної реальності. 

17.  Деормації культури. Культура насильства та культура бідності 

18. Соціокультурні основи дисфункційних соціальних явищ у праці С. М. 

Ліпсета та Г. С. Ленці «Корупція, культура та ринки» 

19. Соціальні основни відсталого суспільства (Е. Бенфілд). Культурний підхід у 

поясненні соціального недорозвитку 

20. Специфічні особливості «інформаційного» суспільства за Д.Беллом та 

М.Кастельсом. 

21. Соціологічний статус поняття «цінність». Кроскультурне дослідження 

цінностей Ш. Шварца 

22. Куультурні універсалії. Архетипи культури. Гіпотеза К.Юнга. 

23. Нормативна пермісивність українського суспільства в європейському 

контексті 

24. Міжкультурна взаємодія в сучасному світі: стан та тенденції. Культурні 

конфлікти 

25. Сучасні та історичні субкультури. Висвітлення змісту субкультури Х (на 

вибір студента) 

26. Взаємозв`язок культури та соціально-економічного процвітання у праці Л. 

Гаррісона «Сприяючи позитивним змінам у культурі»  

27. Глобалізація та її соціокультурні наслідки. Культура та сучасне суспільство. 

28. Культурна проблематика інформаційного суспільства в роботах А.Тоффлера. 

Футурошок.  

29. Ф. Фукуяма про соціокультурні підстави суспільного добробуту у праці 

«Соціальний капітал» 

30. Поняття міф та соціальні функції міфу.  

 

 

Тестові завдання 

 

1. Індивідуальна сфера культури:  
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А) дорівнює індивідуальній духовній практиці; Б) включає організацію матеріального 

життєзабезпечення; В) об’єднує виробництво матеріальних благ та духовну практику; 

Г) не розглядається в соціології культури як самостійний аспект цінностей. 

2. Соціальна система цінностей: А) не дорівнює формально прийнятим в даному 

суспільстві цінностям та зразкам поведінки; Б) представлена матеріальними 

предметами та духовними цінностями суспільства; В) дорівнює цінностям та зразкам 

поведінки, які виникають у певному середовищі; Г) завжди співпадає з культурною 

спадщиною та досвідом попередніх поколінь. 

3. Умови співіснування та взаємодії елітарної, народної та масової культури в 

транзитивному українському суспільстві: А) не пов’язані з демократизацією 

суспільного життя; Б) мають об’єктивну природу; В) не пов’язані зі стереотипами 

поведінки та діяльності більшості людей; Г) не є продуктом новітнього часу. 

4. Формування етичних норм нової економічної еліти в Україні: А) є природним 

процесом, не пов’язаним з діяльністю духовних еліт; Б) є передумовою її появи і 

існування; В) є очікуваним результатом ринкового реформування; Г) не є предметом 

дослідження соціології культури. 

5. Економічна ефективність культурно-творчої діяльності за умов ринку: А) дорівнює 

завданням отримання економічного зиску від надання культурних послуг; Б) знімає 

проблему комерціалізації культури; В) знімає проблему економічного виживання 

культури; Г) є результатом конкуренції надавачів культурної продукції. 

6. Ознакою суб’єктів культурних процесів за умов ринку є: А) прагнення отримати 

прибуток; Б) прагнення вдосконалити процес залучення людей до культури; В) 

підвищити рівень комерціалізації надання культурних послуг; Г) сприяти культурній 

інтеграції. 

7. Маніпулювання людиною в процесі формування та розвитку певного типу 

особистості:  А) є наслідком управління сферою культури; Б) є наслідком управління 

культурою як системою цінностей; В) відбувається через її участь у виробництві 

культурних цінностей; Г) не пов’язане з рівнем розвитку культурних потреб людини. 

8. Поєднання управління та регулювання культурних процесів є ефективним: А) в 

процесі виробництва культурних цінностей; Б) в процесі зберігання культурних 

цінностей; В) в процесі розповсюдження культурних цінностей; Г) в процесі 

споживання культурних цінностей. 

9.Перехід до полістилістичної культури відбувається: А) за рахунок посилення 

управлінського впливу на культуру; Б) через прагнення посилити саморозвиток 

культури; В) за рахунок посилення впливу установ культури; Г) не є результатом 

саморозвитку культури. 

10. Соціальна поведінка особистості визначається: А) макросередовищем; Б) 

мікросередовищем; В) внутрішнім світом особистості; Г) умовами задоволення потреб. 

11. Маргіналізація свідомості є наслідком: А) неефективного механізму соціальної 

адаптації; Б) стану соціальної культури суспільства; В) механізму дезадаптації; Г) 

адекватної оцінки соціальної реальності. 

12. Механізм саморегуляції, пов'язаний із соціальними настановами особистості 

складається та діє: А) як мотиваційний; Б) як диспозиційний; В) незалежно від мотивів 

та стимулів діяльності особистості; Г) безпосередньо у процесі соціокультурної 

діяльності. 

13. Увага та зосередженість суб’єкта діяльності на її об’єкті, які визначають певний 

емоційний настрій, це: А) потреби; Б) ціннісні орієнтації; В) ціннісні інтереси; Г) 

мотиви. 

14. На здатності активно засвоювати та перетворювати світ відповідно законам краси та 

гармонії основані: А) етичні потреби особистості; Б) соціальні потреби; В) естетичні 

потреби; Г) гедоністичні потреби. 
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15. Сучасна технізація суспільного життя за своїми наслідками: А) обмежує прагнення 

людини до саморозвитку; Б) не має відношення до культурних процесів у сучасному 

суспільстві; В) є способом розвитку цивілізації через прагнення культури до 

гармонізації стосунків людини та природи; Г) є способом розвитку цивілізації через 

прагнення культури рухатися шляхом підкорення природи людині. 

16. Індивід включається в активну діяльність по засвоєнню соціального досвіду те 

перетворенню його у власний доробок: А) в процесі соціальної адаптації; Б) в процесі 

навчання та виховання; В) в процесі соціалізації; Г) в процесі інтеріоризації 

17. Безпосереднє спілкування людей, обмін результатами діяльності здійснюється в 

процесі: А) соціальної адаптації; Б) спрямованої соціалізації; В) неспрямованої 

соціалізації; Г) соціалізації та соціальної адаптації. 

18.Реалізація людиновідтворюючої функції культури: А) не може бути заблокована 

станом соціально-економічного життя суспільства; Б) здійснюється за умов 

заблокованої економічно культури; В) не має відношення до цінностей та норм 

попередніх поколінь; Г) за умов кризового стану культури не впливає на типологію 

особистості. 

19. Засобами ідентифікації як механізму соціалізації є: А) моральний комплекс 

цінностей; Б)  особистісний комплекс цінностей; В)  потреби та інтереси особистості; 

Г) соціокультурні зразки.  

20. Норми, які регулюють поведінку людини в суспільстві: А) відображують 

індивідуальний рівень культурних цінностей; Б) відображують систему вертикальних 

зв’язків в соціальному житті; В) не пов’язані з системою горизонтальних зв’язків в 

культурі як системі цінностей; Г) віддзеркалюють соціальне життя та його закони. 

21. Особистісна система цінностей людини – це: А) цінності та зразки поведінки, які є 

функціонально корисними в суспільній практиці; Б) знання, норми та цінності, які 

виникають на базі певної соціальної групи чи спільноти; В) цінності, які складають 

моральне підґрунтя поведінки людини; Г) знання, норми та зразки поведінки, які 

визначають її повсякденну та загальногуманітарну культуру. 

22. Соціокультурне підґрунтя для соціальних реформ: А) створюють соціокультурні 

інститути; Б) є наслідком змін та перетворень в самій культурі; В) є об’єктивним 

результатом політичного реформування; Г) є результатом змінення культурної 

орієнтації соціальних суб’єктів. 

23. Ціннісні позиції більшості соціальних груп та шарів стосовно  масової культури: А) 

є об’єктом соціокультурних досліджень; Б) є предметом соціокультурних досліджень; 

В) не можуть бути предметом культурної політики; Г) не пов’язані зі стереотипами 

поведінки та діяльності. 

24. Соціальний контроль за умов ринкового реформування: А) суперечить завданням 

демократизації суспільного життя; Б) нездатний подолати дезорганізацію суспільного 

життя; В) не є основною складовою механізму соціальної регуляції; Г) є змістом 

механізму соціальної регуляції.  

25. Комерційний сектор культури за умов ринку: А) є складовою механізму 

саморегуляції ринкових відносин; Б) задовольняє культурні потреби споживачів 

елітарної культури; В) відповідає вимогам збереження національно-культурного 

спадку; Г) відрізняється від некомерційного тільки  наданням платних культурних 

послуг. 

26. Поглиблення комерціалізації культури в сучасному світі: А) має бути обмежене 

діями держави; Б) є об’єктивним чинником розвитку культури; В) викликане 

експансією масової культури; Г) не є об’єктивним чинником розвитку культури.  

27. Вплив на процес виробництва культурних цінностей:  А) здійснюється як 

управлінська діяльність; Б) припускає втручання в змістовний процес; В) здійснюється 

як саморегуляція; Г) не виключає зовнішнє втручання експертної спільноти. 
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28. Процес засвоєння культурних цінностей: А) є повністю керованим з боку 

соціокультурних інститутів; Б) взагалі не піддається регулюванню; В) є більшою мірою 

само регульованим; Г) пов'язаний з вторинною соціалізацією людини. 

29. Найважливішою формою зв’язку особистості з оточуючим середовищем є: А) 

соціокультурні інститути; Б) формальні громадянські організації; В) неформальні 

громадянські організації; Г) потреби. 

30. Вибіркове відношення до норм та цінностей культури визначає: А) інтерес-дія; Б) 

інтерес-орієнтація; В) інтерес-настанова; Г) інтерес-відношення. 

31. Суб’єктивними чинниками соціокультурної активності особистості є: А) мотиви 

соціокультурної діяльності; Б) стимули соціокультурної активності; В) соціокультурні 

інтереси; Г) ціннісні орієнтації. 

32. Найбільш проблемним у сучасному суспільстві прийнято вважати: А) визначення 

системи стимулів соціокультурної активності особистості; Б) зниження мотиваційної 

складової механізму культурної активності; В) розширення простору дії масової 

культури; Г) зниження суб’єктивних можливостей людини. 

33. Через професійну діяльність задовольняється насамперед: А) потреба у 

саморозвитку; Б) потреба у самореалізації; В) творча активність людини; Г) потреба у 

самоповазі. 

34. Протистоянню життєвого світу людини цінностям традиційної культури сприяє: А) 

науково-технічний прогрес; Б) перехід суспільства від доіндустріального до 

індустріального етапу розвитку; В) технізація суспільного життя; Г) технократизація 

суспільної свідомості. 

35. Широке залучення засобів масової комунікації до здійснення культурних процесів: 

А) покращує умови виховання художньо-естетичного смаку;  Б) активізує 

соціокультурну активність великої кількості людей; В) призводить до полегшеного 

споживання культурних цінностей, звужуючи творчі прояви; Г) розширює творчі 

прояви та можливості кожної особистості. 

36. Процес перетворення соціального досвіду у власні ціннісні установки та орієнтації 

– це: А) процес соціалізації; Б) процес інтеріоризації; В) процес соціальної адаптації; Г) 

процес самовиховання. 

37. Руйнування взаємодії особистості із соціальним середовищем: А) визначається як 

стан дезадаптації; Б) визначається як стан маргіналізації; В) є наслідком кризового 

стану культури; Г) є наслідком кризового стану суспільства. 

38. Механізмом соціалізації за умов транзитивного суспільства має бути: А)   соціальна 

адаптація; Б) інтеріоризація; В) ідентифікація; Г) ідентичність. 

39. Індивідуальна сфера культури:  А) дорівнює індивідуальній духовній практиці; Б) 

включає організацію матеріального життєзабезпечення; В) об’єднує виробництво 

матеріальних благ та духовну практику; Г) не розглядається в соціології культури як 

самостійний аспект цінностей. 

40. Автором праці „Протестантська етика і дух капіталізму” є: 

а) О.Конт; б) К.Маркс; в) Т.Парсонс; г) Г.Спенсер; д) М.Вебер; ж) Р.Белл. 

41. Одним з перших описує компенсаторську функцію релігії: 

а) М.Вебер; б) Е.Дюркгейм; в) Р.Белл; г) З.Фройд; д) П.Бергер; ж) Т.Лукман. 

 42. Одним з перших описує інтегруючу функцію релігії: 

а) М.Вебер; б) Е.Дюркгейм; в) Р.Белл; г) З.Фройд; д) П.Бергер; ж) Т.Лукман. 

 43. Який вчений поділяв релігію на суспільну і приватну:  

а) О.Конт; б) К.Маркс; в) Т.Парсонс; г) Г.Спенсер; д) М.Вебер; ж) Р.Белл. 

44. Хто вважається засновником соціології релігії як науки: 

а) М.Вебер; б) Е.Дюркгейм; в) Р.Белл; г) З.Фройд; д) П.Бергер; ж) Т.Лукман. 

45. Хто вважається засновником теорії функціоналізму: 

а) М.Вебер; б) Е.Дюркгейм; в) Р.Белл; г) З.Фройд; д) П.Бергер; ж) Т.Лукман. 

46. Назвіть двох представників теорії конфлікту: 
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а) М.Вебер; б) Е.Дюркгейм; в) Р.Белл; г) З.Фройд; д) К.Маркс; ж) Т.Лукман. 

47. Релігія – це сукупність легенд та фантастичних вигадок. Так характеризують 

релігію: 

а) науково-теоретичні уявлення; б) теологічні уявлення; в) традиційно-побутові 

уявлення; 

г) феноменологічні уявлення. 

48. Релігія – це соціальне явище, що формує ідеали, які стимулюють суспільний 

розвиток. Так характеризують релігію: 

а) науково-теоретичні уявлення; б) теологічні уявлення; в) традиційно-побутові 

уявлення; 

г) феноменологічні уявлення. 

49. Назвіть п’ять основних елементів, які допомагають зрозуміти чи є релігією будь-яка 

система вірувань? 

50. Наведіть загальноприйняту класифікацією релігій.  

51. Хто запропонував наступні типологію релігій: примітивна, архаїчна, історична, 

ранньомодерна, модерна? 

а) З.Фройд; б) К.Маркс; в) Н.Смелзер; г) М.Вебер; д) Р.Белл; ж) П.Бергер 

52. Кому належить поділ релігій за способом спасіння душі (пасивний – містицизм, чи 

активний – аскетизм)? 

а) О.Конт; б) Г.Спенсер; в) М.Вебер; г) Е.Дюркгейм; д) В.Парето, ж) Г.Зіммель 

53.„Релігія опіум для народу” – це висловлювання: 

а) З.Фройд; б) К.Маркс; в) Н.Смелзер; г) М.Вебер; д) Р.Белл; ж) П.Бергер 

54. Вчений-соціолог, антрополог, який зробив значний внесок у вивчення магії: 

а) О.Конт; б) Г.Спенсер; в) М.Вебер; г) Е.Дюркгейм; д) Б.Маліновський, ж) Г.Зіммель 

55. Які з функцій, перерахованих нижче, не притаманні соціології релігії: 

а) теоретико-пізнавальна; б) прогностична; в) соціального проектування; г) виховна; д) 

компенсаторська; ж) регулятивна; з) інструментальна 

56. Що не може бути предметом соціології релігії? 

а) церква як соціальний інститут; б) релігійні догмати; в) віруючі; г) священне; д) 

релігійність; ж) конфесійно орієнтовані політичні організації 

57. Чим, на Вашу думку, релігійний культ не є? 

а) обожненням чогось або когось; б) релігійна догматика; в) практика певного 

віросповідання; г) релігійна догматика; д) форма релігійної організації; ж) сукупність 

релігійних ритуалів. 

58. Церква як соціальний інститут: 

а) регламентує відносини людей з представниками релігійних структур; 

б) забезпечує інтеграцію суспільства через встановлення моральних норм людського 

співжиття; 

в) пропонує певну систему вірувань, переконань і соціальних почуттів, моральних норм 

поведінки. 

59. Назвіть структурні частини сучасних релігій? 

60. Що є основною ознакою релігійної свідомості: 

а) віра в реальне існування надприродних сил та істот; б) виконання релігійних 

ритуалів і обрядів; в) читання священних книг 

61. Релігійна діяльність буває двох видів: 

а) релігійна та позарелігійна; б) культова та позакультова; в) церковна та поза церковна 

62. Основними функціями релігійного культу є: 

а) місіонерська; б) психолого-терапевтична; в) пропагандистська; г) відтворення, 

укріплення та посилення релігійних ідей і уявлень; д) реставраційно-будівельна; ж) 

естетична 

65. Церква  - це ... 
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а) відносно закрите об’єднання єдиновірців, яке виникає як опозиційна течія до 

існуючою конфесії; б) об’єднання віруючих на підставі загальних догматичних 

уявлень, догматів і канонів; в) специфічне релігійне об’єднання, яке знаходиться на 

стадії становлення, організаційного оформлення. 

66. Секта – це ... 

а) відносно закрите об’єднання єдиновірців, яке виникає як опозиційна течія до 

існуючою конфесії; б) об’єднання віруючих на підставі загальних догматичних 

уявлень, догматів і канонів; в) специфічне релігійне об’єднання, яке знаходиться на 

стадії становлення, організаційного оформлення. 

67. Деномінація – це ... 

а) відносно закрите об’єднання єдиновірців, яке виникає як опозиційна течія до 

існуючою конфесії; б) об’єднання віруючих на підставі загальних догматичних 

уявлень, догматів і канонів; в) специфічне релігійне об’єднання, яке знаходиться на 

стадії становлення, організаційного оформлення. 

68. За особливу форму мислення і пізнання світу, що реалізується в поведінці і 

відношеннях віруючих відповідає: 

а) інтегративна функція; б) світоглядна функція; в) комунікативна функція; г) 

регулятивна; 

в) ілюзорно-компенсаторська. 

69. Здатність релігії бути засобом ідейного об’єднання, консолідації мас, індивідів та 

інститутів забезпечує:  

а) інтегративна функція; б) світоглядна функція; в) комунікативна функція; г) 

регулятивна; 

в) ілюзорно-компенсаторська. 

70. Використання релігії як засобу спілкування між віруючими в межах єдиного 

віровчення забезпечує:  

а) інтегративна функція; б) світоглядна функція; в) комунікативна функція; г) 

регулятивна; 

в) ілюзорно-компенсаторська. 

71. Здатність релігії бути засобом регулювання поведінки людей, визначення 

стереотипу цієї поведінки, завдяки існуванню в релігії системи норм і правил, 

забезпечує: 

а) інтегративна функція; б) світоглядна функція; в) комунікативна функція; г) 

регулятивна; 

в) ілюзорно-компенсаторська. 

72. Здатність релігії ілюзорно створювати певні соціальні відношення, в яких людина 

відчуває себе вільною та щасливою, забезпечує: 

а) інтегративна функція; б) світоглядна функція; в) комунікативна функція; г) 

регулятивна; 

в) ілюзорно-компенсаторська. 

73. Назвіть функції, які виконують в суспільстві релігійні об’єднання та організації? 

74. Розповсюдження релігійними організаціями за допомогою священиків віровчення 

забезпечує: 

а) пропагандистська функція; б) місіонерська функція; в) політична функція; г) 

філантропічна функція; д) благодійна функція; ж) просвітницька функція; з) функція 

збереження національної культури та мови; к) створення норм та правил. 

75. Розповсюдження релігійних віровчень за допомогою засобів масової інформації 

забезпечує: 

а) пропагандистська функція; б) місіонерська функція; в) політична функція; г) 

філантропічна функція; д) благодійна функція; ж) просвітницька функція; з) функція 

збереження національної культури та мови; к) створення норм та правил. 

76. Діяльність релігійних організацій в політичному житті суспільства забезпечує: 
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а) пропагандистська функція; б) місіонерська функція; в) політична функція; г) 

філантропічна функція; д) благодійна функція; ж) просвітницька функція; з) функція 

збереження національної культури та мови; к) створення норм та правил. 

77. Матеріальну допомогу різним суспільних організаціям з боку релігійних організацій 

забезпечує: 

а) пропагандистська функція; б) місіонерська функція; в) політична функція; г) 

філантропічна функція; д) благодійна функція; ж) просвітницька функція; з) функція 

збереження національної культури та мови; к) створення норм та правил. 

78. Утримання за рахунок релігійних організацій приютив для сиріт, лікарень, дитячих 

установ забезпечує: 

а) пропагандистська функція; б) місіонерська функція; в) політична функція; г) 

філантропічна функція; д) благодійна функція; ж) просвітницька функція; з) функція 

збереження національної культури та мови; к) створення норм та правил. 

79. Розповсюдження церковними організаціями знань про історію, культуру, мораль та 

ін. забезпечує: 

а) пропагандистська функція; б) місіонерська функція; в) політична функція; г) 

філантропічна функція; д) благодійна функція; ж) просвітницька функція; з) функція 

збереження національної культури та мови; к) створення норм та правил. 

80. Контролювання поведінки віруючих та створення відповідної церковної структури 

забезпечує: 

а) пропагандистська функція; б) місіонерська функція; в) політична функція; г) 

філантропічна функція; д) благодійна функція; ж) просвітницька функція; з) функція 

збереження національної культури та мови; к) створення норм та правил. 

81. Сучасні релігійні рухи виникають під впливом наступних факторів розвитку 

суспільства: 

а) еволюційних та регресивних; б) екзогенних та ендогенних; в) об’єктивних та 

суб’єктивних. 

82. Основними зовнішніми факторами формування релігійних рухів виступають: 

а) політичний та культурний; б) економічний та соціальний; в) моральний та 

релігійний. 

83. Під впливом економічних факторів найчастіше виникають: 

а) церква; б) деномінація; в) секта; г) культ. 

84. Під впливом соціальних факторів найчастіше виникають: 

а) церква; б) деномінація; в) секта; г) культ. 

85. Назвіть основні внутрішні фактори формування релігійних рухів: 

а) етичні; б) естетичні; в) фізичні; г) психологічні; д) комунікаційні.  

87. Під впливом фізичних факторів найчастіше виникають: 

а) церква; б) деномінація; в) секта; г) культ. 

89. Під впливом етичних факторів найчастіше виникають: 

а) церква; б) деномінація; в) секта; г) культ. 

91. Під впливом психологічних факторів найчастіше виникають: 

а) церква; б) деномінація; в) секта; г) культ. 

101. Процес втрати релігійних сенсів та значень в усіх сферах суспільного життя 

називається: 

а) соціалізація; б) секуляризація; в) екуменізм; г) демократизм. 

102. З чим нерозривно пов’язаний процес секуляризації: 

а) індустріалізацією; б) політизацією; в) демократизацією; г) культуризацією.  

117. Як називається вид взаємовідносин між державою та релігією, коли уряд базує 

свою владу на певній релігії: 

а) атеїстичний; б) теократичний; в) світський. 

118. Як називається вид взаємовідносин між державою та релігією, коли не 

дозволяється розповсюдження релігійних поглядів: 
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а) атеїстичний; б) теократичний; в) світський. 

119. Як називається вид взаємовідносин між державою та релігією, коли держава не 

вмішується в релігійне або духовне життя своїх громадян: 

а) атеїстичний; б) теократичний; в) світський. 

 

 

 

Розробник _____________________ доц. Демків О.Б. 
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