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Вступ 
 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Історія 

соціокультурної діяльності» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалаврів спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа.  

Предметом є зародження, функціонування і розвиток соціально-культурних 

установ, їх діяльність, діяльність громадських організацій, державних органів, 

окремих особистостей щодо виховання, задоволення культурних, дозвіллєвих, 

пізнавально-творчих та інших духовних потреб особистості і суспільства на різних 

історичних етапах. 

Міждисциплінарні зв’язки: з навчальними дисциплінами «Організація 

культурно-дозвіллєвої діяльності», «Підприємництво і бізнес-культура», 

«Керівництво діяльністю закладів культури», «Соціокультурний потенціал регіону», 

«Менеджмент у сфері культури» та ін. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Соціокультурна діяльність у давніх слов’ян і періоду княжої доби. 

2. Соціокультурний простір України періоду Литовсько-польської доби і доби 

козацько-гетьманської держави (ХІV-ХVІІІ ст.). 

3. Дозвіллєва діяльність в Україні в ХІХ – на початку ХХ ст. 

4. Соціокультурна діяльність в Україні в ХХ – на початку ХХІ ст. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є надання студентам знань про 

соціокультурну діяльність українського суспільства на різних історичних етапах.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія соціокультурної 

діяльності» є набуття комплексу знань щодо специфіки соціокультурної 

діяльності в різні історичні періоди та передумов формування сучасних форм, 

засобів і способів дозвіллєвої діяльності і функціонування соціокультурних 

інститутів. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

– основні етапи соціокультурної діяльності;  

– особливості розвитку явищ соціокультурної діяльності на різних історичних 

етапах і механізми та закономірності цього розвитку;  

– тенденції, умови функціонування соціокультурних явищ; 

– причини, фактори та інші властивості соціокультурної діяльності; 

уміти: 

– орієнтуватися в основних етапах соціокультурної діяльності;  

– визначати особливості розвитку явищ соціокультурної діяльності на різних 

історичних етапах і механізми та закономірності цього розвитку;  

– орієнтуватися в тенденціях, умовах функціонування соціокультурних явищ. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 300 годин / 10 кредитів ЄКТС. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 

Змістовий модуль 1. Соціокультурна діяльність у давніх слов’ян і періоду 

Княжої доби  

Тема 1. «Історія соціокультурної діяльності» як навчальна дисципліна 

Об’єкт, предмет навчальної дисципліни. Мета і завдання. Структура курсу. 

Міждисциплінарні зв’язки. Джерельна база. Періодизація історії соціокультурної 

діяльності . 

Тема 2. Соціокультурна діяльність у давніх слов’ян  
Обрядовість у давніх слов’ян: залежність звичаїв і обрядів від язичницьких 

вірувань. Язичницькі свята у слов’ян: значення, типологія, особливості. Організація 

дозвілля: народні традиції слов’ян. Родинні свята у стародавніх слов’ян.  

Народне виховання як основа формування культури членів общини. 

Тема 3. Соціально-культурна діяльність періоду княжої доби (XІІ-XIV ст.)  

Фактори змін у соціально-культурній діяльності в XІІ- XIV ст. «Слово о полку 

Ігоревім». Формування національно-патріотичних почуттів засобами літописання. 

«Галицько-волинський літопис». Легенда про євшан-зілля. Ярмарки як соціально-

культурне явище. Вуличний театр як форма дозвілля та виховання.  

 

Змістовий модуль 2 Соціокультурний простір України періоду Литовсько-

польської доби і доби козацько-гетьманської держави (ХІV-ХVІІІ ст.)  

Тема 1. Соціально-культурний простір України в XІV-XVI ст.  

Поширення гуманізму. Гуртки як осередки культури. Острозький гурток. 

Острозька академія. Роль книгодрукування в культурній діяльності. Іван Федоров і 

поширення типографій. Братства як осередки соціально-культурної діяльності. 

Заклади харчування як місце спілкування та дозвілля.  

Тема 2. Соціально-культурна діяльність в Україні в XVII ст.  
Церкви та монастирі як осередки культури. Києво-Могилянський колегіум. 

Митрополит П. Могила. Вплив культурної традиції української православної церкви 

на церковну реформу в Російській державі. Козацькі традиції та свята. Музичний 

супровід народних свят. Кобзарі, бандуристи, лірники.  

Тема 3. Просвітництво в Україні (XVIII ст.)  

Києво-Могилянська академія: піднесення та занепад. Козацьке літописання як 

вид культурної діяльності. Поширення високої культури: театр при гетьманській 

резиденції. Українське (мазепинське) бароко. Архітектура як вид мистецтва. 

Мандрівні вчителі. Роль Г. Сковороди в просвітницькій діяльності.  

 

Змістовий модуль 3. Дозвіллєва діяльність в Україні в ХІХ – на початку 

ХХ ст. 

Тема 1. Народні види дозвілля в Україні в XIХ – на початку ХХ ст.  
Народні свята в культурній традиції українців у ХІХ – на поч. ХХ ст. Пісня та 

музика в українській народній культурі. Вечорниці як вид дозвілля. Традиційні 

форми соціальної допомоги в Україні та пов’язані з ними заходи культурного 

дозвілля.  

Тема 2. Професійна соціально-культурна діяльність в Україні в XIХ – на 

початку ХХ ст.  
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Професійна музика як вид культурної діяльності в Україні. Українська 

професійна література як вид соціально-культурної діяльності. Зародження 

професійного народного театру в Україні. Формування інтелігенції. Гурток як 

осередок культурного життя інтелігенції. Видавнича діяльність української 

інтелігенції. Меценатство в розвитку соціально-культурної діяльності.  

Змістовий модуль 4. Соціокультурна діяльність в Україні в ХХ – на 

початку ХХІ ст. 

Тема 1. Соціально-культурна діяльність в Україні в роки революцій  
Національна революція в Україні та її вплив на розвиток української культури. 

Встановлення радянської влади в Україні. Боротьба з буржуазною культурою. 

Еміграція української інтелігенції та її діяльність за кордоном.  

Тема 2. Соціально-культурна діяльність в Україні до 1939 р.  
Формування централізованої системи соціально-культурної діяльності. 

Формування пролетарської культури. Агітація та пропаганда як основні види 

соціально-культурної діяльності. Боротьба з релігією та церквою. Моральний кодекс 

будівника комунізму. Боротьба з неграмотністю.  

Тема 3. Форми соціально-культурної діяльності в Україні (1917-1939 рр.)  
Художня самодіяльність як форма культурно-просвітньої роботи. Підготовка 

кадрів для сфери дозвілля. Формування системи вищої школи. Радянська 

інтелігенція: особливості формування, загальна характеристика.  

Тема 4. Культурно-просвітницька робота в роки Другої світової війни та в 

повоєнний період (1939-1955 рр.)  
Культурно-просвітницька робота в роки Другої світової війни. Відбудова та 

формування самостійної сфери культурно-просвітницької роботи. Створення 

товариства «Знання» та його значення в культурно-просвітницькій діяльності. 

Розвиток професійно-технічної та вищої освіти. Початок професійної підготовки 

працівників сфери культпросвітроботи в Україні. Кіномистецтво та партійна 

пропаганда в післявоєнний період.  

 Тема 5. Сфера дозвілля та соціально-культурні процеси в 1956-1991 рр.  
Фактори впливу на сферу дозвілля в 1956-1991 рр. ЗМІ в соціально-культурних 

процесах. Свята в соціально-культурній діяльності: види та форми. 

Пропагандистська робота: види та форми. Організація сімейного та молодіжного 

відпочинку як види соціально-культурної діяльності. Державна політика розвитку 

соціально-культурної інфраструктури.  

 Тема 6. Сучасний стан розвитку соціально-культурної діяльності (1991 р. – 

сьогодення)  
Диференціація соціально-культурних потреб: організація дозвілля для різних 

груп клієнтів. Форми соціально-культурної роботи з дітьми, сім’єю та молоддю. 

Розвиток рекреаційної сфери соціально-культурної діяльності. Інтернет та глобальні 

мережі в організації відпочинку. Політизація соціокультурної діяльності. 

Образотворчі та аудіовізуальні методи соціокультурного впливу. Спорт як напрям 

соціокультурної діяльності. Туризм як соціокультурна діяльність. Відображення 

особливостей і інтересів культурних меншин в соціокультурній діяльності. 

Міграційні процеси та соціокультурна діяльність.  
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3. Рекомендована література 
 

Базова 

1. Киселева Т. Г. Социально-культурная деятельность / Т. Г. Киселева, 

Ю. Д. Красильников. – М. : МГУКИ, 2004. – 539 с.  

2. Кочубей Н. В. Соціокультурна діяльність : навч. посіб. / Н. В. Кочубей. – Суми : 

Університетська книга, 2015. – 122 с.  

3. Тульчинский Г. Л.. Менеджмент в сфере культуры / Тульчинский Г. Л., Шекова Е. 

Л. – 4-е изд., испр. и доп. – СПб. : Лань ; Изд-во ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2009. – 528 с. 

4. Ярошенко Н. Н. История и методология теории социально-культурной 

деятельности / Н. Н. Ярошенко. – М. : МГУГИ, 2007. – 360 с. 

 

Допоміжна 

1. Ариарский М. А. Теория социально-культурной деятельности отвечает на вызовы 

времени / М. А. Ариарский // Вестник СПбГУКИ. – 2013. – № 2. – С. 38-43.  

2. Багалій Д. І. Історія Слобідської України / Д. І. Багалій. – Харків : Дельта, 1993. – 

256 с.  

3. Безручко О. Сценарний період фільму «Люди з чистою совістю» як майданчик для 

навчання солодих кінематографістів у 40-х рр. ХХ століття / О. Безручко // Студії 

мистецтвознавчі : театр. Музика. Кіно / [гол. ред. Г. Скрипник]. – Київ, 2011. – Чис. 

3. – С. 60-66.  

4. Велика історія України від найдавніших часів : у 2 т. / передм. І. П. Крип’якевича ; 

зладив М. Голубець. – К. : Глобус, 1993. – Т. 2. – 400 с.  

5. Воробьева И. В. Социально-культурная деятельность : учеб.-метод. комплекс / И. 

В. Воробьева. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2009. – 106 с.  

6. Воропай О. Звичаї нашого народу [Текст] : етногр. нарис / Олекса Воропай. – Х. : 

Фоліо, 2013. – 507 с. – (Перлини української культури).  

7. Госейко Л. Історія українського кінематографа (1896-1995) / Любомир Госейко. – 

К. : КІNО-КОЛО, 2005. – 464 с.  

8. Грушевський М. С. Історія України-Руси : в 11 т., 12 кн. [Електронний ресурс] / 

редкол. : П. С.Сохань (голова) та ін. – К. : Наук. думка, 1991. –. – (Пам’ятки іст. 

думки України). – Режим доступу : http://litopys.org.ua/hrushrus/iur1.htm.  

9. Жарков А. Д. Теория и технология культурно-досуговой деятельности : учебник : 

для студ высших учебных заведений по специальности «Социально-культурная 

деятельность» / А.Д. Жарков. – М. : Московский государственный университет 

культуры и искусств, 2007. – 479 с.  

10. Жаркова Л. С. Организация деятельности учреждений культуры : учеб. для студ. 

вузов культуры и искусств / Л. С. Жаркова. – М. : МГУКИ, 2010. – 396 с.  

11. Засыпкин В. П. Методология и методика конкретно-социологического 

исследования проблем обучения и социальной адаптации детей-мигрантов в ХМАО 

– Югре: Научно-методическое пособие / В. П. Засыпкин, Г. Е. Зборовский, Е. А. 

Шуклина. – Сургут : СурГПУ, 2012. – 95 с.  

12. Зотов В. М. Українська та зарубіжна культура. Словник культурологічних 

термінів : навч. посіб. / В. М. Зотов, А. В. Клімачова, В. О. Таран. – К. : Центр 

учбової літератури, 2009. – 264 с  
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13. Історія соціального виховання (з давніх часів до середини ХХ століття) [Текст] : 

хрестоматія / упоряд. О.С. Радул, Т.О. Кравцова, С.В. Куркіна та ін. – Кіровоград : 

Імекс-ЛТД, 2010. – 464 с.  

14. Історія України : хрестоматія. У 2 ч. – Ч. 1. Навч. посіб. – К. : Альтерпрес, 2004. – 

С. 11-22.  

15. Історія української культури / за заг. ред. І. Крипякевича. – К. : Либідь, 1994. – 

656 с.  

16. Калакура Я. С. Українська культура : цивілізаційний вимір / Я. С. Калакура, О. О. 

Рафальський, М. Ф. Юрій. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2015. – 496 c.  
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