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Тема: СОЦІОЛОГІЯ КУЛЬТУРИ, РЕЛІГІЇ, НАУКИ ТА ОСВІТИ 

Мета: закріпити значення та проаналізувати соціологію культури, релігії, науки та освіти; 

розвивати аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати повагу 

спеціальності, оточуючого середовища 

    Хід уроку: 

 

     Термін «культура» латинського походження і спочатку означав обробку землі, її 

культивування. Надалі цим терміном почали визначати все, створене людиною, а під 

культурою, розуміти все, що відрізняє людину, суспільство від природи, є результатом 

соціальної взаємодії. Це — знаряддя праці, соціальні форми життя, звичаї, норми, соціальне 

регулювання поведінки, соціальний контроль тощо. 

     Історично склались дві форми культури: висока (елітарна) та народна (фольклорна). 

Елітарна включає, насамперед, класичну музику, живопис, літературу. Їх створюють 

професіонали високого рівня. Народна культура — фольклор, пісні, танці, казки, міфи — 

створюється людьми в повсякденному житті. Як правило, елітарна культура створюється та 

споживається невеликою кількістю людей, народна — пов’язана з життям широких мас. 

     У сучасному суспільстві у зв’язку з розвитком засобів масовоїінформації виникає ще 

одна форма — масова культура, яка апелює до всіх верств населення та розрахована на 

масове споживання. 

     Різноманіття культур не виключає спільних елементів або культурних універсалій. 

Виділяють десятки загальних рис, притаманних різним культурам. Насамперед, це 

виготовлення та використання одягу, знарядь праці, звичай дарування та гостинності, 

поховальні ритуали, засудження вбивств, крадіжок тощо. Культурні універсалії дозволяють 

говорити про спільні культурні тенденції розвитку загальнолюдської культури. 

    Головними складовими елементами культури є: 

1) мова як система знаків, наділених певним значенням, які ви- користовуються для 

збереження, переробки та передачі інформації; 

2) цінності, які включають змістожиттєві цінності (уявлення про щастя, сенс життя), 

цінності міжособового спілкування, сім’ї, вірування, переконання. 

3) норми, які виражають вимоги до поведінки. Вони дозволяють здійснювати соціальний 

контроль та дають зразок поведінки. 

4) складні зразки поведінки: звичаї, традиції, обряди. Звичаї являють собою приклади 

соціальної регуляції, взяті з минулого. 

    Традиції — успадковані елементи, які забезпечують послідовний зв’язок у людській 

історії. Обряди — стереотипи символічних колективних дій, що виражають почуття. 

    Всі ці елементи виступають не тільки засобом збереження та передачі досвіду, а й 

засобом перетворювальної діяльності. 

Культура виконує цілий ряд функцій: 

1) генетичну (народжена суспільством, сама впливає на нього); 

2) ціннісно-нормативну та виховну (культурні норми, цінності впливають на соціалізацію 

індивідів); 

3) інтегративну (як соціальна система, що впливає на розвиток суспільних відносин); 

4) регулятивну (збереження відносної цілісності суспільства); 

5) світоглядну (формує в межах культурної системи світогляд); 

6) пізнавальну (виявляється в діяльності науки та в освіті); 

7) комунікативну (реалізується в передачі соціальної спадщини за допомогою мови); 

8) соціального контролю (виявляється в дії права і моралі) та ін. 

   Таким чином культура являє собою один з найвпливовіших соціальних інститутів, який 

суттєво обумовлює характер суспільних відносин та спрямованість соціальних процесів. 



    Релігія — це соціальне явище. Її виникнення, існування, еволюція детерміновані певними 

суспільними умовами минулого та сьогодення, а в релігійних уявленнях, образах 

віроповчальних текстах специфічним чином закодовані певні типи суспільних відносин, норм, 

правил людського співіснування. 

     Релігія існує в суспільстві не ізольовано. Вона тісно пов’язана з суспільною структурою, 

переплітається та взаємодіє з іншими сферами та формами життєдіяльності суспільства: 

політикою, економікою, культурою, правом, мораллю; істотно впливає на них. 

    Вплив на суспільство та суспільні процеси релігія здійснює 

через свої інститути (культові установи, релігійні організації, общини віруючих), через систему 

організації релігійного культу, релігійну ідеологію та масову релігійну свідомість. Всі ці 

компоненти структури релігії в їх зв’язку з різними компонентами структури суспільства мають 

соціальний вимір і стають предметом соціологічного дослідження. 

     Головним сполучним, інтегруючим елементом сучасної культури є наука. Всі структурні 

елементи суспільства відчувають всезростаючий вплив науки. У свою чергу, наука 

піддаєтьсявсе більшому впливу соціально-економічних та інших процесів. 

    Наука — складний різноманітний феномен, який слід розглядати в різних аспектах. У 

культурологічному плані — це компонент культури, це форма передачі позитивного досвіду, 

що забезпечує прогрес суспільства, спадкоємність його розвитку. В практичному — це 

безпосередня виробнича сила суспільства, яка перетворює не тільки матеріальне виробництво, 

а й духовну сферу. Наука — це велика духовна, моральна та інтелектуальна сила суспільства. 

В інституціональному плані — це особливий соціальний інститут, який придає устаткованість 

та визначеність суспільним відносинам і разом з тим прискорює суспільний розвиток. 

    Наука виконує дві головні соціальні функції: пізнавальну та практичну. Перша спрямована 

на пошук нового, аналіз сутності процесів та явищ, виявлення закономірностей їх розвитку, 

друга — на використання знань у різних сферах суспільства. 

    Функціонування науки як соціального інституту тісно пов’язано з розвитком та 

функціонуванням інституту освіти.     

Освіта як соціальний інститут відповідає за своєчасну та адекватну підготовку людей до 

повноцінної реалізації в суспільстві. 

    Система освіти не єдиний, але надзвичайно важливий чинник соціалізації людей. 

Специфічність процесу соціалізації людей у системі освіти полягає в тому, що він 

відбувається цілеспрямовано, систематично, за допомогою певного кола осіб, у спеціальних 

закладах. Цей соціальний інститут поширює панівну в суспільстві ідеологію, відображає у 

своїй структурі й функціонуванні суспільні відносини та є одним з важливих засобів 

забезпечення спадкоємності поколінь, соціальної безперервності, виконує багато інших 

соціально важливих функцій. 

   Освіта виконує також ряд інших важливих соціальних функцій: 

1. Функція професійної соціалізації (підготовка кваліфікованих кадрів для всіх сфер життя). 

2. Виховна функція (цілеспрямоване формування у підростаючого покоління певного 

світогляду, ціннісних орієнтирів, норм поведінки). 

3. Функція загальноосвітньої підготовки (розширення меж професіоналізму та ерудиції). 

4. Науково-дослідна функція (творення нового знання в системі освіти). 

5. Відтворення і розвиток соціальної структури суспільства. 

Виявлення основних функцій системи освіти залежить від стану та потреб суспільства, від 

окреслених державою соціальної мети і принципів освіти.  

  Питання для самоперевірки: 

1. Яку роль у суспільстві виконує культура? 

2. Яку роль у суспільстві виконує релігія? 

3. Яку роль у суспільстві виконує наука? 

 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання та законспектувати матеріал з теми  

Рекомендована література: Волович В. І. Соціологія: підручник. -  К: ЦУЛ, 2019;                     

Юрій М. Ф. Соціологія : підручник / М. Ф. Юрій. – Київ: Кондор, 2019 



 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм  за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00                                                                     
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