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Передмова
В останні роки в багатьох художніх, культурно-освітніх, мистецьких та
педагогічних вищих навчальних закладах України всіх рівнів акредитації, а
також на соціологічних факультетах і відділеннях почали вивчати таку
галузь соціологічного знання, як “Соціологія культури”. Основна мета
вивчення цього курсу – формування у студентів культурологічних знань і
світогляду на основі засвоєння основних парадигм культури та аналізу її як
соціального феномена.
“Соціологія культури” ставить завдання визначеннях основних
критеріїв професійної культури, виділення соціокультурних і етичних норм
діяльності. Оволодіння знаннями цієї дисципліни полегшить розуміння
технології службової взаємодії, створить базу для професійної комунікації.
Та найсуттєвіше у вивченні соціології культури – це осягнення культурного
смислу того виду діяльності, до якої готує студента вищий навчальний
заклад.
Навчальний посібник складається з трьох розділів: “Загальні проблеми
соціології культури”, “Соціологія базових галузей соціокультурної сфери” і
“Соціологія художньої культури”, які охоплюють 18 тем. В першому
розділі з’ясовується місце соціології культури в системі соціологічного
знання, її зв’язок з іншими галузевими і спеціальними соціологічними
теоріями, поняття культури і науки про культуру, предметне поле
соціології культури, соціально-практична природа культури та її функцій,
питання методології і методів соціології культури, проблеми визначення
показників у соціології культури, а також особливості нової
соціолкультурної реальності в Україні.
У другому розділі розглядаються соціально-культурні проблеми міста
та сучасного українського села, проблематики етносоціології та
етносоціокультурології, соціології науки, освіти, книги і читання, вільного
часу і дозвілля.
Третій розділ охоплює теми, в яких розкривається процес становлення
соціології мистецтва та особливості її розвитку в Україні, предмет і сфери
соціології художньої культури, соціології естетичного виховання,
художньої літератури, музики і театру, як різновидів соціології художньої
культури.
В основі вибору тем для висвітлення було покладено соціальне
значення тих чи інших соціокультурних феноменів для вищої освіти і
виховання певних відносин людини і природи, людини і суспільства,
людини і людини. Не вважаючи можливим в рамках учбового курсу
проявити прихильність до якоїсь однієї версії або навіть школи (зберігаючи
при цьому індивідуальні наукові переваги) і усвідомлюючи неможливість
“остаточного” визначення культури, автори розглядають Культуру в
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найширшому смислі цього поняття – як зміст суспільного життя і
діяльності людей, які створюють різного роду артефакти
Розглядаючи проблемне поле соціології культури, автори спираються
на міждисциплінарні підходи, залучаючи зони суміжних наук: історії,
культурології, етнопсихології, мистецтвознавства, соціальної психології,
філософії, лінгвістики та ін.
Особливість даного видання є широке охоплення питань, що
висвітлюються, їх теоретичне обгрунтування і послідовність, яка
проводиться у всіх розділах посібника, авторської позиції. В посібнику
враховані сучасні теоретичні напрацювання як зарубіжних, так і
вітчизняних соціологів культури, використано великий масив
соціокультурної інформації. Соціологічних досліджень, проведених у
різний час як самими авторами, так і іншими соціологами.
Посібник є колективним твором, до підготовки якого залучились
провідні українські фахівці, не лише теоретики, але й практики. Їх творчі
доробки добре відомі широкому загалу професорсько-викладацького
складу і студентства, пройшли належну апробацію не лише на
науково-теоретичних та науково-методичних конференціях, але й в
широких студентських аудиторіях провідних навчальних закладів України.
У книзі фігурують найновіші підходи до вирішення теоретичних і
практичних проблем. Досить складні питання, як правило, викладені
просто і зрозуміло, із певними елементами проблематичного підходу.
Найважливіші переваги посібника полягають у тому, що його зміст
вибудовано логічно і послідовно, так, що наступні теми спираються на
попередні та розвивають їх зміст.
Навчальний посібник і за своєю структурою, і за своїм змістом
відповідає вимогам, що ставляться до відповідних навчальних курсів з
соціології.
Колектив авторів посібника висловлює надію, що засвоєння його змісту
дозволить студентам підвищити рівень свого соціологічного і
культурологічного мислення, розібратися в складних теоретичних і
прикладних проблемах соціології культури, широко використати набуті
знання в своїй практичній діяльності як особистості і фахівця.
Книга буде корисною не тільки тим, хто вивчає соціологію культури,
але й тим, хто займається самоосвітою, а також широкому загалу читачів.
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