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1. Опис дисципліни навчального курсу 

Навчальний курс “Культурологія” є спеціалізованою галуззю сучасного гуманітарного знання 

для студентів напряму підготовки програми нормативних навчальних дисциплін в галузі знань 

0901 „Сільське господарство і лісівництво” з напряму підготовки 6.090101 „Технолог з 

агрономії”;  

2 Мета вивчення дисципліни: 

 формування у студентів наукових знань про культуру як специфічний і унікальний 

феномен людства; 

 вивчення фундаментальних понять і категорій культурології, сучасних методів 

культурологічного аналізу; 

 дослідження закономірностей культурного процесу; 

 визначення історичної специфіки національної культурної традиції та тенденцій 

сучасних соціокультурних трансформацій в Україні; 

 підготовка студентів до здійснення професійної діяльності у мультикультурному 

соціумі.  

3. Вимоги щодо знань і вмінь, набутих унаслідок вивчення дисципліни: 

Студент повинен знати: 

 основи теорії культури (предмет, структура, особливості функціонування, функції 

культури тощо); 

 основні категорії культурології (культура, цивілізація, ідентифікація, антропогенез, 

культурогенез, соціогенез, масова, елітарна та коренева культури, матеріальні та духовні 

цінності, культурний діалог, субкультура, контркультура тощо);  

 головні школи, напрямки, парадигми культурології;  

 генезис та історичні етапи розвитку культури;  

 проблеми та кризові явища сучасного етапу розвитку світової та вітчизняної культури; 

 смисли і механізми соціокультурної регуляції життєдіяльності суспільства.  

Студент повинен вміти: 

 аналізувати досягнення, закономірності й тенденції розвитку культури;  

 обґрунтовувати проблемні питання культурного життя суспільства;  

 орієнтуватися в основних світових та вітчизняних культурологічних концепціях;  

 визначати основні напрями розвитку світового культурного процесу;  

 самостійно обґрунтовувати свою світоглядну позицію та брати участь в діалозі культур 

та дискусіях з найгостріших культурологічних проблем;  

 застосовувати культурологічні знання в професійній і громадській діяльності. 

ПРОГРАМА КУРСУ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Теорія культури 

Лекція 1. Культурологія як наукова дисципліна та її категорії. 

Сутність культури та її ґенеза  

 

2 год. 

Тези лекції. Від буденних уявлень до теоретичного розуміння культури. Поява культури 

як об’єкту гуманітарного знання. Ідея англійського філософа Т. Гобса і німецького правника 

С. Пуффендорфа про культуру як особливий спосіб і форму людського існування. Німецький 

філософ і просвітник І.Г. Гердер та його розуміння культури в історичному аспекті.  

Поняття “культура”, “європоцентризм”, “цивілізація”, “ментальність”, “менталітет”, 

“культурологія”.  

Специфічність у пізнанні культури. XIX–XX ст. і виклик класичній “моделі” культури. 

Різні трактування сутності культури: теорії релігійні; ідеалістичні (А. Шопенгауер, Ф. Ніцше, 

О. Шпенглер); натуралістичні і матеріалістичні (К. Маркс про культуру як результат 

матеріального виробництва); географічні; утилітаристсько-прагматичні (культура як спосіб 

пристосування людини до реальності); семіотичні (культура як система знаків і мов) та ін.  
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Основні функції культури: адаптаційна, пізнавальна, аксіологічна (ціннісна), 

інформаційна, комунікативна (діалог культур), нормативна, гуманістична, виховна, світоглядна.  

Визначення поняття “культура”. Класифікація типів визначення культури: нормативні, 

психологічні, ціннісні, описові тощо.  

Поняття “культури” за Л. Уайтом.  

Культура як світ втілених цінностей. Поняття “артефакт” і “артеакт”. Розширення 

культурного світу. Виникнення “вторинних” мов чи знакових систем, у ролі яких виступають 

майже всі підсистеми культури (об’єкти мистецтва, побуту, норми етикету, техносфера та ін.). 

Культурна діяльність (матеріальна, духовна і художня), її особливості (творчість, свобода, 

предметність). Морфологія культури. Матеріальна та духовна культура. Культурний прогрес і 

регрес та майбутнє людства.  

Основні культурологічні парадигми як способи упорядкування і пояснення культурних 

фактів: еволюціоністська, психологічна, соціологічна, функціоналістська, теологічна, ігрова 

тощо.  

 

Лекція 2. Культура як знаково-семіотична система 2 год. 

Тези лекції. Культура як соціальна інформація, яка зберігається і накопичується у 

суспільстві за допомогою створюваних людьми знакових засобів. 

Адаптаціонизм – концепція про культуру як специфічно людський спосіб взаємодії з 

оточуючим середовищем. Ідеаціонизм – теорія про культуру як галузь ідеального, яка містить 

наслідки духовної творчості людини. Інформаційно-семіотична концепція культури як вияв 

зближення адаптаціонизму та ідеаціонизму.  

Семіотика як наука про знаки і знакові системи. Фердинанд де Соссюр, Чарльз Пірс і 

Чарльз Морріс як засновники семіотики. Російська школа семіотики Юрія Лотмана. Теоретична 

семіотика. Дескриптивна семіотика. 

Культура як світ артефактів.  

Культура як світ смислів. Види смислів: знання, цінності та регулятиви.  

Культура як світ знаків. Види знаків та символів: мовні та позамовні (знаки-копії, знаки-

ознаки, знаки-символи). Мовний знак та його основні функції. 

Знак як предмет (явище, дія), що виступає в якості носія інформації про інші предмети і 

використовується для її отримання, зберігання, опрацювання та передачі. Знакові системи як 

засоби для відображення певного смислу: природні (російська, англійська тощо) та штучні мови 

(математична мова, хімічна символіка), різноманітні системи сигналізації, мови образотворчих 

мистецтв, театру, кіно, музики, правила етикету, релігійні символи і ритуали, геральдичні знаки 

і т. п.  

Явища культури як знаки і сукупності знаків (тексти), в яких зашифрована соціальна 

інформація (започаткований у них людьми зміст).  

Люди як символи та носії особливого смислу.  

Зв’язок значення і знаку (інформації та коду) як вияв нерозривності духовного і 

матеріального аспектів культури.  

Інформаційно-семіотичне визначення культури: культура – це соціальна інформація, яка 

зберігається і накопичується у суспільстві за допомогою створюваних людьми знакових засобів.  

 

Лекція 3. Соціокультурна динаміка. Типологія культури. 2 год. 

Тези лекції. Соціокультурна динаміка як вчення про чинники, за яких змінюється 

культура. Культурна динаміка та дослідження соціокультурних змін з позицій розрізнення 

типів культурного впливу і характеру культурних змін. Зміни – невід’ємна властивість 

культури. Внутрішня трансформація культурних явищ (нетотожність самим собі у часі) та 

зовнішні зміни (взаємодія між собою, пересування в просторі і т. п.) як сутність 

соціокультурної динаміки. Динаміка як відображення здатності соціальних організмів 

адаптуватись до мінливих зовнішніх і внутрішніх умов існування. 
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Типи культурної динаміки. Теорія лінійного прогресу як цілеспрямованого 

поступального руху культурних форм, який розуміється в дусі еволюціонізму як удосконалення 

людського роду, суспільства, окремої людини, а також результатів її матеріальної і духовної 

діяльності (фазовий, або етапний рух культурної динаміки). Історична періодизація як метод 

вивчення лінійного прогресу.  

Первісність, Старовина, Середньовіччя, Новий і Новітній часи як загальносвітовий 

процес зміни всесвітньо-історичних епох.  

Соціокультурне перетворення – фундамент фазового типу культурної динаміки. Три 

основних види перетворень: реформа, трансформація і революцію.  

Циклічний тип культурної динаміки: зміни у світі підпорядковані закону 

повторюваності, оборотності. Ідея циклічності в теорії культурно-історичних типів 

М.Я. Данилевського, в понятті “культурних організмів” у концепції О. Шпенглера, кругообігу 

“локальних цивілізацій” А. Тойнбі. Теорія пасіонарності Л. Гумільова як циклічний тип 

культурної динаміки. 

Інверсія як тип соціокультурної динаміки (“маятникові” рухи).  

Хвильова модель соціокультурної динаміки (М. Кондратьєв, П. Сорокін).  

Функціональний підхід до культурної динаміки в дослідженнях Т. Парсонса.  

Постмодерністська парадигма соціокультурної динаміки як ідея невпорядкованості 

культурних процесів, відсутності напрямку і регулярності у культурній динаміці. (т. з. “рух 

бажання”, або “ризома”).  

Синергитичний підхід до соціокультурної динаміки: розуміння хаотичних процесів як 

готовності соціокультурних процесів до самовпорядкування.  

Концепція непередбачуваних процесів культурної динаміки (Ю. Лотман), що 

реалізується у вигляді культурних вибухів, які перебувають у діалектичній взаємодії з 

поступовими соціокультурними процесами.  

Характер культурних змін: збагачення культури, культурний занепад, культурна криза, 

культурний застій (стагнація). 

Типологія (наукова класифікація) культури: за змістом (регресивна, прогресивна, 

традиційна, модерністська, стагнаційна, репресивна); за основним споживачем (масова, елітарна, 

молодіжна); за художньо-стильовими ознаками (ренесанс, бароко, класицизм, рококо, романтизм, 

реалізм, модерн, модернізм, постмодернізм); за кількістю домінуючих стилів (моностильові, 

полістильові); за домінантними формами (міфологічна, релігійна, наукова); за особливостями 

господарчо-культурного розвитку, за технологічними засадами тощо. 

Лекція 4. Культура і цивілізація. Діалог культур 2 год. 

Тези лекції. Культура і цивілізація. Етимологія поняття “цивілізація”. Й. Гердер, 

Ф. Вольтер про цивілізацію як породження розуму та запоруку справедливості. Ідея прогресу 

цивілізації як прогресу культури (І .Кант, Г. Гегель). Цивілізація як загроза гуманності, 

моральності, як насильство над природою (Ж.-Ж. Руссо). Л. Морган про цивілізацію як остання 

ступінь розвитку людства після дикунства і варварства. 

О. Шпенглер, А. Тойнбі, М. Бердяєв, Е. Тоффлер, Х. Ортега-і-Гассет про культуру і 

цивілізацію. Сучасні дослідження з проблем культури і цивілізації. 

Сучасна світова культура як сплав багатьох взаємодіючих самобутніх культур різних 

цивілізаційних регіонів, етносів, поколінь тощо. Міжкультурна комунікація і діалог культур. 

Діалог синхронний (одночасний); діалог діахронний (по лінії минуле–сьогодення–майбутнє). 

Осмислення культури через точки зіткнення різних, відмінних одна від одної культур 

(М. Бубер, М. Бахтін, А. Маслоу, В. Біблер). Людина з її універсальністю і волею як єдине 

джерело діалогу культур. А. Маслоу про розуміння між “МИ” і “ВОНИ”, щоб “ВОНИ” 

сприймались не як “ЧУЖІ”, а як “ІНШІ”. Культурні традиції та інновації.  

Погляда Ф. Боаса щодо контакту культур. Аккультурація (культурний контакт, 

транскультурація) як процес зміни матеріальної культури, звичаїв і вірувань, що відбувається за 

умов безпосереднього контакту та взаємовпливу різних соціокультурних систем. М. Мід, 

М. Херсковець, Р. Лінтон, Б. Малиновський про можливі результати культурного контакту: 
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прийняття (повне заміщення старої культурної форми новою, втрата народом власної 

культури); адаптація (часткова зміна традиційних форм культури); реакція (повне відторгнення 

впливів ззовні, свідоме збереження старих культурних форм); новоутворення (виникнення 

нових культурних форм, норм і установ, яких не знала жодна з культур, що перебували у 

культурному контакті).  

 

Лекція 5. Особистість у світі культури 2 год. 

Тези лекції. Розмежування понять “людина” і “особистість”, “індивід” і 

“індивідуальність”. Основні ознаки людини взагалі, як істоти свідомої. Свідомість. 

Вихованість. Креативність. Основні критерії людської діяльності. Символічність. Змістовність. 

Комунікативність. Регламентованість.  

Тріада “культура – суспільство – особистість” як соціально-філософська і 

культурологічна проблема. Античність, Середні віки, Відродження, Просвітництво, ХIХ–ХХ ст. 

– етапи дозрілості людства (від проголошення поваги до чужої індивідуальності – до 

утвердження творчого діалогу несхожих, окремих людей).  

Космогонічний світогляд античної людини. Теоцентричний світогляд Середньовіччя. 

Антропоцентризм світогляду гуманістів Відродження. Поява нового типу культури у Європі за 

Нового часу, що зумовило долю усієї західної цивілізації, – проголошення, затвердження і 

юридичне узаконення прав індивіда бути особистістю, не підкоряючись владі традицій. 

Просвітництво як новий етап самопізнання людства. Особистість як суб’єкт культури та 

втілення творчої спрямованості людини у спадщині І.Г. Гердера, І. Канта, Г.В.Ф. Гегеля. 

Представники романтичного напряму у філософії (Й. Фіхте, Ф. Шеллінг, Ф. Шлеґель та ін.) та 

проголошення культу людини як виняткової істоти, яка має творчу інтуїцію. Трагізм й 

самотність людини у філософії екзистенціалістів (Ф. Кафка, М.О. Бердяєв, Ж-П. Сартр, 

А. Камю).  

Культурно-історичні властивості особистості: здатність судження як основа 

інтелектуальної культури; моральна рефлексія і совість як обов’язкові складові етичної 

культури особистості; смак як специфічна здатність, що лежить в основі естетичної культури 

особистості та суспільства; пам’ять і традиції як умова і потреба міжособистісного спілкування; 

моральність і право як регулятиви поведінки людей і гаранти забезпечення їх безпеки.  

Етнокультурна ідентичність як самовідчуття людини всередині конкретної групи. 

Інкультурація як процес прилучення індивіда до культури, засвоєння їм певних звичок, норм, 

стереотипів поведінки. Відмінність інкультурації і соціалізації. Зв’язок між соціалізацією та 

інкультурацією. 

Свобода як потенціал культури. Ж.-П. Сартр про людину як істоту, що “присуджена до 

свободи”.  

Творчий потенціал особистості як суттєва відмінність людини від тварини.  

Спілкування людей як спосіб їх самореалізації у випадках колективного вирішення 

складних завдань. Комунікація як процес передачі інформації від того, хто її має, тому, хто нею 

не володіє. Залучення усіх можливих мов духовної і художньої культури і всіх доступних 

людині практичних засобів матеріальної практики до спілкування.  

Поняття про етнокультурний стереотипи. 

Взаємодія культури і особистості (психологічна антропологія). Формування нового напряму 

дослідження – культура-і-особистість – як свідчення збільшення інтересу науковців до дій, суджень 

та почуттів індивіда в умовах різного культурного оточення. Дитинство як самостійний аспект 

культури. Етнологія дитинства як уся сукупність знань про дитинство.  

Культурна політика як політика, що визначає цілі культурного розвитку, основні 

принципи, методи і засоби регулювання культурних процесів. Роль ЮНЕСКО у виробленні 

сучасної культурної політики. Головні принципи культурної політики. 

 

Лекція 6. Художня культура. Мистецтво як естетичний феномен 2 год. 
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Тези лекції. Художня культура як складне, багатошарове утворення, яке об’єднує усі 

види мистецтва, сам процес художньої творчості, його результати і систему заходів по 

створенню, збереженню і розповсюдженню художніх цінностей.  

Мистецтво як художньо-образне відтворення дійсного і уявного. Мистецтво – ядро 

художньої культури, її системоутворюючий чинник.  

Виникнення мистецтва як унікального механізму культурної еволюції. 

Розуміння поняття “мистецтва” за часів Античності.  

Мистецтво за доби Середньовіччя (“вільні мистецтва” – університетський курс, до якого 

входили граматика, риторика, логіка, арифметика, геометрія, астрономія і музика).  

Мистецтво в епоху Відродження.  

Наукове вивчення мистецтва, закономірностей його розвитку у XVIII ст. Виділення у 

самостійний розділ філософії окремої галузі знання про красу і закони її відтворення у творах 

мистецтва – естетики. Естетика як наука про загальні закономірності розвитку мистецтва.  

Розмаїття визначень поняття “мистецтво”. Особливості впливу мистецтва на людину.  

Функції мистецтва: суспільно-перетворююча, пізнавально-евристична, художньо-

концептуальна, функція передбачення, інформаційна та комунікативна, виховна, навіювання, 

естетична, гедоністична. Специфіка художнього образу. Художній образ як форма мислення у 

мистецтві. 

Художній розвиток людства: від первісного синкретизму до виділення окремих видів 

мистецтв (танець, музика, театр, література і т.д.).  

Завершення процесу формування основних видів мистецтва у XIX ст. Основні види 

мистецтва. Синтез мистецтв як союз рівноправних видів мистецтва, що скеровані до однієї мети 

і у результаті дає нову художню якість (синтез музики і театру породжує виникнення 

музичного театру; мистецтва і архітектури – монументального живопису).  

Стиль у мистецтві як структурна єдність образної системи, зовнішньо виявлених 

прийомів художньої виразності, що застосовуються у мистецтві. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Основні тенденції розвитку сучасної світової культури 

Лекція 7. Модернізаційні та постмодернізаційні процеси в 

сучасній культурі  

 

2 год. 

Тези лекції. Модерністська модель світу в західній та українській інтерпретаціях.  

XX ст. в теорії відносності А. Ейнштейна як цілісна, динамічна, взаємопов’язана 

структуру. Світ як глобальна цілісність у філософських моделях: у ноосфері В. Вернадського, 

антропокосмізмі Холодного і Тейяра де Шардена, в теорії спільної справи М. Федорова, 

космічних ідеях К. Ціолковського.  

Формування плюралістичної нелінійної картини світу, діаметрально протилежної 

позитивістській ідеї емпіричного пізнання та лінійного історичного розвитку.  

Відкриття другого принципу термодинаміки, який утверджує систему як таку, що 

забуває свої попередні стани і прагне до хаосу, до розсіювання енергії, що заперечує 

космологічні уявлення про збільшення порядку в світі.  

Модерністська модель світу як ідея хаосу, випадковості, змістової поліфонічності, 

плинності реального світу, непідвладного впорядкованості.  

Некласичне бачення світу: у візуальних мистецтвах – відмова від прямої перспективи і 

зображальності; у музиці – відмова від ладу в тональності й визнання всіх ступенів звукоряду 

рівноправними; у прозі – безсюжетність, деструкція усіх змістів, вільне асоціювання; у поезії – 

вільний вірш зі складнопобудованим різноряддям; філософії – еклектичний плюралізм, відмова 

від систематичного мислення, від раціоналізму, зведення окремих проблем до рівня самостійного 

філософського напряму: ; у психології – психоаналіз з проникненням у недоступне простому 

спостереженню; у природничих науках – принципи відносності і додатковості, що дають 

можливість вченому обирати будь-яку систему аксіом.  

Абстракціонізм та його головні тенденції: психологічна, або експресіоністична 

(В. Кандинський, Дж. Поллок), та інтелектуальна, логічна або геометрична (К. Малевич, 
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П. Мондріан) з намаганням створити новий тип художнього простору шляхом поєднання різних 

геометричних форм, кольорових площин, ламаних ліній. Прийом “потоку свідомості”. Цикл 

романів М. Пруста “У пошуках втраченого часу”. Сюрреалізм.  

Постмодерністська модель світу в українській і світовій інтерпретаціях. Провідне місце 

постмодернізму в постіндустріальному суспільстві (з 1970-х років). Поворот від модернізму до 

постмодернізму як відбиття епохальної заміни європоцентричності глобальною 

поліцентричністю, появою постколоніального світу. Теорія І. Пригожина про сучасний світ як 

сукупність нелінійних процесів. Синергетична теорія про виникнення порядку з динамічного 

хаосу. Ідея цінності екологічної індустрії, людської якості науки.  

Деконструкція традиційних цінностей (влада, гроші, виробництво) у 

постіндустріальному суспільстві. Перетворення інформації на головний ресурс суспільного 

розвитку. Перехід від антропоцентризму до універсалізму з релігійним, культурним, 

екологічним екуменізмом.  

Характерні рисі постмодернізму: деканонізація традиційних цінностей, деконструкція 

естетичного суб’єкта, стильовий синкретизм, інтертекстуальність, цитатність як метод 

художньої творчості, фрагментарність і принцип монтажу, іронізм, пародійність, гедонізм, 

естетизація потворного, змішування високих і низьких жанрів, театралізація всіх сфер 

культурного буття, репродуктивність і тиражування, орієнтація на споживацьку естетику, 

запозичення принципів інформаційних технологій.  

Суперечливий зміст постмодернізму: толерантність, плюралістичність, відкритість, 

антитоталітарність як заперечення влади над природою й особистістю, і водночас – втрата 

ціннісних критеріїв, емоційності, цинізм, поверховість, естетична вторинність. 

Плюралізм постмодерністського мистецтва як форма універсалізації. Постмодерністське 

мистецтво як таке, що не відтворює світ, а створює його.  

Процес синтезування елітарної і масової культури. 

Культурна універсалізація в епоху глобалізації. 

 

Лекція 8. Культура і соціотехносфера в системі глобальних 

проблем сучасності 

 

2 год. 

Глобальні проблеми сучасності та їх детермінанти. Римський клуб: заснування, мета, 

напрямки діяльності, форми роботи. Техногенні катастрофи. Сучасна типологізація глобальних 

проблем та критерії їх виділення. Р. Хейлбронер, Е. Тоффлер перенаселення планети, втрату 

нею ресурсів, порушення екологічної рівноваги. В. Леонтьєв, М. Месарович про загрозу 

економічного відставання ряду країн. Дві групи глобальні проблеми сучасності та їх 

взаємозалежність. Перша група – проблеми, що загрожують існуванню всього людства: 

запобігання термоядерній війні; запобігання забрудненню навколишнього середовища; 

запобігання виникненню нових епідеміологічна небезпечних хвороб. Друга група – проблеми, 

вирішення яких забезпечує прогресивний розвиток людства: вичерпаність сировинних запасів; 

демографічний вибух; голод; використання ресурсів світового океану; подолання економічної 

відсталості країн; використання альтернативних джерел; освоєння космосу; перебудова 

міжнародних відносин.  

Становлення екології як науки. Екологічний діагноз стану планети.  
Соціотехносфера: особливості розвитку. Сучасний етап в розвитку науки і техніки. 

Соціотехносфера як створена людиною система «соціальна спільнота – сукупність машин, 

техніка, технологія – природне середовище».  

Коеволюція як входження людини в нове соціокультурне поле на принципах сумісності, 

взаємності, співучасті. Коеволюція – необхідна умова для забезпечення майбутнього людства. 

Культура як необхідна і достатня умова розв’язання глобальних проблем. Індивід в 

новому соціокультурному полі початку XXI ст. 
 

Лекція 9. Феномен української культури. Тенденції розвитку 

сучасної української культури  
 

2 год. 
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Тези лекції. Проблема етногенезу українців: основні концепції походження українського 

народу; історичні версії етноніму “Україна”. Мовні та психологічні особливості українців. 

Своєрідність геокультурного становища України. Українська культура між Заходом і Сходом. 

Культура Київської Русі. Культура української народності XIV–XVI ст. Українське 

бароко (XVIІ–ХVIІІ ст.). Бароко і романтизм як типові епохи української самобутності. 

Запорізька Січ в історії культури України. Козацтво як лицарський ідеал української моральної 

культури. Від культури українського романтизму до культури соціалістичного реалізму. 

Історичні складники української культурної самобутності: староруський, візантійський, 

германський, польсько-литовський, угорський, слов’янський. Проблема російських впливів в 

українському культурному просторі.  

Визначальні сфери української культури: релігія, мораль, мистецтво. Релігійна 

своєрідність української культури: язичництво і християнство. Українська культура як елемент 

православно-слов’янського духовного світу.  

Ідеал жінки в історії української культури.  

Виключна роль народної культури у вітчизняній традиції та причини цього. Самобутня і 

старовинна система освіти. Давня традиція книгописання. Орієнтованість на провідні центри 

Європи. Україна як центр наук і вищої освіти в добу Козаччини: розвинута мережа колегіумів, 

Острозька та Києво-Могилянська академії, меценатство та державна підтримка культури 

визначними державниками – К. Острозьким, П. Конашевичем-Сагайдачним, І. Мазепою та ін. 

Класичні шедеври у галузі друкарства, архітектури, мистецтва, досягнення у науці.  

Соціокультурні характеристики сучасного українського суспільства. Культурні цінності 

українського народу як відбиття його способу життя. Відвертість світу, відсутність ксенофобії 

(боязні чужого) і гуманізм – характерні риси української культури. “Споріднена праця” і 

самопізнання, свобода, і обмеження життєвих потреб, надання переваги духовному над 

матеріальним – провідні ідеї українських мислителів Г. Сковороди, Ф. Прокоповича, П. Куліша. 

Організаційна культура та культура бізнесу в Україні. Основні соціокультурні аспекти 

духовного життя суспільства.  
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СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ  

ECTS 1,5/54  

(кожний 36 годин) 

 

Модуль 1 Модуль 2 

Тема лекції 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о
д

и
н

 

Тема семінарського заняття 
 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о
д

и
н

 

Самостійна робота 

 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о
д

и
н

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Теорія культури 

Лекція 1. Культурологія як наукова 

дисципліна та її категорії. Сутність 

культури та її ґенеза  
1. Предмет і завдання навчального курсу 

“Культурологія”.  

2. Ґенеза та функції культури.  

3. Етапи історичного осмислення 

культури. Сутність культури.  

4. Основні культурологічні парадигми.  

 

2 Тема 1. Культурологія як наукова 

дисципліна та її категорії. Сутність 

культури та її ґенеза  
1. Ґенеза та функції культури.  

2. Етапи історичного осмислення 

культури.  

3. Сутність культури.  

4. Основні культурологічні 

парадигми.  

 

2 

 

1. Людина як результат 

космічної, біологічної та 

культурної еволюції. 

2. Класифікація типів 

визначення культури: 

нормативні, психологічні, 

ціннісні, описові та ін. 

3. Поняття “культури” за 

Л. Уайтом.  

4. Морфологія культури. 

 

2 

Лекція 2. Культура як знаково-семіотична 

система 

1. Семіотика як наука про знаки.  

2. Інформаційно-семіотичне розуміння 

культури.  

2 Тема 2. Культура як знаково-

семіотична система 

1. Семіотика як наука про знаки.  

2. Інформаційно-семіотичне 

розуміння культури.  

2 

 

1. Інформаційно-семіотична 

концепція культури як вияв 

зближення адаптаціонизму та 

ідеаціонизму.  

2. Види смислів: знання, 

1 
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3. Види знаків та символів.  

4. Структуралізм як методологія. 

 

3. Види знаків та символів.  

4. Люди як символи та носії 

особливого смислу.  

 

цінності та регулятиви. 

3. Світоглядні орієнтири 

філософії Олександра Потебні. 

 

Лекція 3 Соціокультурна динаміка. 

Типологія культури 

1. Поняття соціокультурної динаміка. 

2. Типи культурної динаміки. 

3. Типологія культури. 

 

2 Тема 3 Соціокультурна динаміка. 

Типологія культури 

1. Поняття соціокультурної 

динаміка. 

2. Моделі культурної динаміки: 

(теорія лінійного прогресу, циклічний 

тип, хвильова модель, 

функціональний підхід, 

постмодерністська парадигма 

соціокультурної динаміки, 

синергитичний підхід).  

3. Типологія культури. 

 

2 1. Соціокультурне 

перетворення – фундамент 

фазового типу культурної 

динаміки. 

2. Три основних види 

перетворень: реформа, 

трансформація і революцію.  

3. Характер культурних змін: 

збагачення культури, 

культурний занепад, 

культурна криза, культурний 

застій.  

4. Масова культура 

 

2 

Лекція 4. Культура і цивілізація. Діалог 

культур 

1. Співвідношення понять цивілізація і 

культура.  

2. Класифікація цивілізацій.  

3. Діалог культур. 

 

2 Тема 4. Культура і цивілізація. 

Діалог культур 

1. Співвідношення понять 

цивілізація і культура.  

2. Класифікація цивілізацій.  

3. Міжкультурна комунікація і 

діалог культур. 

 

2 1. А. Тойнбі про локальні 

цивілізації в історії світової 

культури. 

2. Цивілізація як остання 

стадія розвитку культури: 

погляди О. Шпенглера. 

2 

Лекція 5.Особистість у світі культури 

1. Людина у світі культури.  

2. Взаємодія культури і особистості 

(психологічна антропологія).  

3. Культурна політика.  

 

2 Тема 5.Особистість у світі культури 

1. Людина у світі культури.  

2. Взаємодія культури і особистості 

(психологічна антропологія).  

3. Культурна політика.  

 

2 1. Творчий потенціал 

особистості як суттєва 

відмінність людини від 

тварини.  

2. Ж.-П. Сартр про людину 

як істоту, що “присуджена до 

2 
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свободи”.  

3. Поняття про 

етнокультурний стереотип.  

Лекція 6. Художня культура. Мистецтво 

як естетичний феномен 

1. Зміст поняття “художня культура”.  

2. Виникнення мистецтва як унікального 

механізму культурної еволюції.  

3. Мистецтво як форма художньо-образної 

інтерпретації дійсного та уявного.  

4. Основні види мистецтва.  
 

 

2 Тема 6. Художня культура. 

Мистецтво як естетичний феномен 

1. Зміст поняття “художня 

культура”.  

2. Виникнення мистецтва як 

унікального механізму культурної 

еволюції.  

3. Мистецтво як форма художньо-

образної інтерпретації дійсного та 

уявного.  

4. Основні види мистецтва.  
 

2 1. Розмаїття визначень 

поняття “мистецтво”. 

Особливості впливу мистецтва 

на людину.  

2. Функції мистецтва. 

1 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Основні тенденції розвитку сучасної світової культури 
 

Лекція 7. Модернізаційні та 

постмодернізаційні процеси в сучасній 

культурі 

1. Основні тенденції розвитку культури 

кінця ХІХ – поч. ХХІ ст. 

2. Модерністська модель світу у західній та 

українській інтерпретаціях.  

3. Постмодернізм як нова парадигма 

соціокультурної трансформації та його 

характеристика. 
 

2 Тема 7. Модернізаційні та 

постмодернізаційні процеси в 

сучасній культурі 

1. Основні тенденції розвитку 

культури кінця ХІХ – поч. ХХІ ст. 

2. Модерністська модель світу у 

західній та українській 

інтерпретаціях.  

3. Постмодернізм як нова 

парадигма соціокультурної 

трансформації та його 

характеристика. 
 

2 1. Постмодернізм: як 

поглиблення естетичних 

експериментів ХХ–ХХІ ст.  

2. Поворот від модернізму 

до постмодернізму як відбиття 

епохальної заміни 

європоцентричності 

глобальною поліцентричністю.  

3. Синергетична теорія про 

виникнення порядку з 

динамічного хаосу. 

4. Користуючись мережею 

Інтернет та статтями із засобів 

масової інформації, підготуйте 

2 
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відповідь на питання 

“Глобалізація та її вплив на 

українську культуру” 

Лекція 8. Культура і соціотехносфера в 

системі глобальних проблем сучасності  

1. Глобальні проблеми сучасності та їх 

детермінанти. 

2. Соціотехносфера: особливості розвитку. 

3. Культура як необхідна і достатня умова 

розв'язання глобальних проблем. 
 

2 Тема 8. Культура і соціотехносфера 

в системі глобальних проблем 

сучасності  

1. Глобальні проблеми сучасності 

та їх детермінанти. 

2. Соціотехносфера: особливості 

розвитку. 

3. Культура як необхідна і достатня 

умова розв'язання глобальних 

проблем. 
 

2 1. Римський клуб: 

заснування, мета, напрямки 

діяльності, форми роботи. 

2. Сучасна типологізація 

глобальних проблем та 

критерії їх виділення. 

3. Коеволюція – необхідна 

умова для забезпечення 

майбутнього людства. 

 

2 

Лекція 9. Феномен української культури. 

Тенденції розвитку сучасної української 

культури 

1. Своєрідність геокультурного становища 

України. Українська культура між Заходом і 

Сходом. 

2. Основні етапи розвитку культури 

України 

3. Формування нової соціокультурної 

реальності та її риси. Культура України в 

умовах зростання національно-культурної 

ідентичності.  

4. Місце української культури у контексті 

світової.  

 

2 Тема 9. Феномен української 

культури. Тенденції розвитку 

сучасної української культури 

1. Своєрідність геокультурного 

становища України. Українська 

культура між Заходом і Сходом. 

2. Визначальні сфери української 

культури: релігія, мораль, мистецтво. 

3. Формування нової соціокультурної 

реальності та її риси. Культура 

України в умовах зростання 

національно-культурної ідентичності.  

4. Місце української культури у 

контексті світової.  

 

2 1. Українська мова як основа 

культури українського народу. 

2. Історичні складники 

української культурної 

самобутності: староруський, 

візантійський, германський, 

польсько-литовський, 

угорський, слов’янський.  

3. Проблема російських 

впливів в українському 

культурному просторі.  

 

2 
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ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

 

За шкалою 

ЕСTS 
За національною шкалою 

За шкалою 

навчального 

закладу 
А Відмінно 

 
90–100 

ВС Добре 
 

75–89 

DЕ Задовільно 
 

60–74 

FX Незадовільно – потрібна додаткова робота без 
повторного вивчення модуля з можливістю повторного 
складання 
 

35–59 

F Незадовільно – необхідна значна додаткова робота 
(повторне вивчення модуля) 
 

1–34 

 

ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ЗАГАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВРАХОВУЮТЬСЯ 

1. Результати поточного контролю (тестування) на семінарських заняттях.  

2. Підсумковий письмовий тест.  

3. Захист індивідуального науково-дослідного завдання.  

4. Результати самостійної аудиторної та позааудиторної роботи студента. 

5. Екзамен з курсу. 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНОК 

Оцінка «відмінно» – 90-100 балів – виставляється студентові, який при відповіді на 

запитання показав досконалі, систематизовані, глибокі знання програмного матеріалу та 

основної і додаткової літератури, продемонстрував високий рівень самостійного 

аналітичного мислення та вміння самостійно вести пошук необхідної наукової 

інформацію, ставити і розв’язувати наукові проблеми. 

Оцінка «добре» – 75-89 балів – виставляється студенту, якщо при відповіді на 

запитання він виявив повне знання програмного матеріалу, передбачене на рівні 

аналогічного відтворення, продемонстрував знання основної і додаткової літератури, 

показав володіння практичними вміннями та навичками з виконання самостійної наукової 

роботи, але зробив окремі незначущі помилки, які не мають принципового значення. 

Оцінка «задовільно» – 60-74 балів – виставляється, якщо при відповіді на запитання 

студент виявив повні знання основного програмного матеріалу в обсязі, що необхідний 

для подальшого навчання і роботи, у цілому впорався з поставленими завданнями, 

передбаченими програмою на рівні репродуктивного відтворення, продемонстрував деякі 

елементи самостійного мислення, але при цьому окремими вміннями та навичками 

володів невпевнено, припустився помилок у викладенні програмного матеріалу. 

Оцінка «незадовільно» – 35-59 балів – виставляється, якщо при відповіді на запитання 

студент виявив серйозні прогалини в знаннях програмного матеріалу з «Культурології», 

не здатний використовувати ці знання на практиці, що робить неможливим подальше 

навчання і опрацювання дисциплін гуманітарного і соціально-економічного спрямування. 
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РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ  

 

Модуль 1 

 

Поточний контроль 

 

Модуль 2 

 

Самостійна 

робота 

Підсумковий  

контроль 

 

Екзамен 

 

Загальна 

сума 

 

Змістовий модуль 1 

 

 

Змістовий 

модуль 2 

   

 

36 

 

 

18 

 

26 

 

20 

 

100 

 

Т.1 

 

Т.2 

 

Т.3 

 

Т.4 

 

Т.5 

 

Т.6 

 

Т.7 

 

Т.8 

 

Т.9 

За 1 тему – 2 

бали; за усі інші 

(2–9) – по 3 

бали.   

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 
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ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ 

1. Предмет і завдання навчального курсу “Культурологія”.  

2. Складові розділи культурології.  

3. Поняття культуроґенезу та його основна причина.  

4. Культурна еволюція. 

5. Основні функції культури. 

6. Етапи історичного осмислення культури.  

7. Осмислення культури за часів Античності, Середньовіччя та Ренесансу. 

8. Значення поняття “культура” в епоху Просвітництва.  

9. Класична модель культури за І. Кантом, Й. Гердером та Г. Гегелем. 

10. Леслі Уайт та його концепція культури.  

11. Початок наукового вивчення культури. Основні культурні концепції. 

12. Основні культурологічні парадигми як засоби упорядкування і пояснення 

культурних фактів.  

13. Еволюціоністська культурна парадигма. Культурологічні концепції Едуарда 

Тейлора та Герберта Спенсера.  

14. Психологічна концепція культури за Зиґмундом Фрейдом та Карлом Юнгом. 

15. Теологічна культурна парадигма у працях Миколи Бердяєва, Карла Ясперса та 

Арнольда Тойнбі.  

16. Броніслав Малиновський і Толкотт Парсонс як теоретики функціоналістського 

аналізу.  

17. Соціологічна культурна парадигма (Микола Данилевський, Макс Вебер, Освальд 

Шпенглер, Питирим Сорокін, Еріх Фромм). 

18. Українська культурологічна думка. Григорій Сковорода та його концепція 

культури.  

19. Семіотика як наука про знаки. Дескриптивна семіотика та теоретична семіотика.  

20. Сутність інформаційно-семіотичного розуміння культури. Інформаційно-

семіотичне визначення культури.  

21. Поняття адаптаціонізму та ідеаціонізму. Культура як світ артефактів.  

22. Культура як світ смислів. Види с (знання, цінності та регулятиви).  

23. Культура як світ знаків. Функції та види знаків.  

24. Мовні знаки. Соціальні функції мовних знаків. 

25. Структуралізм як методологія.  

26. Поняття соціокультурної динаміка. Моделі культурної динаміки (циклічна, лінійна, 

хвильова, енергетична, постмодерністська). 

27. Циклічна модель культурної динаміки за Миколою Данилевським, Освальдом 

Шпенглером та Арнольдом Тойнбі.  

28. Теорія пасіонарності Лева Гумільова як циклічна модель культурної динаміки.  

29. Лінійна модель культурної динаміки.  

30. Типологія культури. Принципи наукової класифікації культури.  

31. Типолоія культури за К. Ясперсом. 

32. “Осьовий час” та його значення у культурно-цивілізаційному розвитку людства. 

33. Йохан Хейзінга: культура як гра. 

34. Культурологічна концепція М. Вебера. 

35. Масова культура як феномен сучасності. Хосе Ортега-і-Гассет про масове 

суспільство і масову культуру.  

36. Поняття субкультури: зміст та принципи виділення.  

37. Елітарна культура. 

38. Т. Адорно про масову та елітарну культуру. 

39. Діалог культур. Поняття аккультурації. Можливі результати взаємодії культур.  
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40. Культура і цивілізація. Культура та цивілізація за Освальдом Шпенглером та 

Арнольдом Тойнбі. 

41. Типи цивілізацій за Елвіном Тоффлером. 

42. Хосе Ортега-і-Гассет про спадковість у розвитку культури й цивілізації як 

універсальний закон історії. 

43. Поняття діалогу культур у теоріях М. Бубера, М. Бахтіна, А. Маслоу, В. Біблера. 

44. Поняття “аккультурації”. Можливі варіанти культурної взаємодії.  

45. Розвиток цивілізації за концепції Е. Тоффлера. 

46. Спадковість у розвитку культури й цивілізації як універсальний закон історії у 

концепції Х. Ортега-і-Гассета.  

47. Людина у світі культури. Світоглядні домінанти часів Античності, Середньовіччя 

та Відродження.  

48. Поняття “людина” і “особистість”, “індивід” та “індивідуальність”. 

49. Взаємодія культури і особистості. Виникнення наукового напряму “культура-і-

особистість”.  

50. Психологічна антропологія як самостійна навчальна дисципліна. Її фундаментальні 

положення. 

51. Дослідження феномену дитинства як самостійного аспекту культури.  

52. Психокультурна теорії дитинства за Ллойдом Демозом. 

53. Типологія культури за Маргарет Мід.  

54. Концепція унікальності людини у теорії дитинства Келвін Тревартен. 

55. Культурна політика. Роль ЮНЕСКО у формуванні сучасної культурної політики.  

56. Зміст поняття “художня культура”.  

57. Виникнення мистецтва як унікального механізму культурної еволюції. Мистецтво 

як змістовне ядро художньої культури. 

58. Соціокультурні функції мистецтва. 

59. Основні види мистецтва. Синтез мистецтв. 

60. Проблема розмаїття мистецтв. Просторові, часові та просторово-часові види 

мистецтва. 

61. Сучасне західне суспільство у теоретичних концепціях видатних мислителів ХХ – 

початку ХХІ століття.  

62. Наукові теорії з питання щодо ролі науки у житті суспільства. 

63. Інформаційна культура.  

64. Національні культури та їх значення у світовому культурному процесі. 

65. Класична парадигма західно-європейської культури епохи модерну. 

66. Сутність модернізму та модерністського світосприйняття. Ідейні засади 

модернізму. Неоміфологізм як характерна ознака модерністської культури. 

67. Особливості символізму, модернізму та експресіонізму як напрямків 

модерністської поезії. Література “потоку свідомості”. 

68. Кубізм, абстракціонізм та сюрреалізм як напрями модерністського живопису ХХ 

ст. 

69. Модерністський театр (трагедійний театр, театр жорстокості, “театр абсурду”).  

70. Постмодернізм як нова парадигма соціокультурної трансформації та його 

характеристика. Український постмодернізм. 

71. Філософські та культурні виміри постмодерну. 

72. Глобальні проблеми сучасності та їх детермінанти. 

73. Соціотехносфера: особливості розвитку. 

74. Культура як необхідна і достатня умова розв'язання глобальних проблем. 

75. Субкультурна диференціація і роль молоді. 

76. Кризові явища в культурі. 

77. Специфіка культури індустріального та постіндустріального суспільства. 

78. Вплив глобалізаційних процесів на культуру сучасного світу. 
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79. Національні культури в умовах глобалізації. 

80. Трипільська культура як соціокультурна система.Українська мова як основа 

культури українського народу.  

81. Духовна спадщина Київської Русі. 

82. Процес християнізації в культурному розвитку України.  

83. Розвиток української мови на різних етапах історичного минулого українського 

народу. 

84. Українське бароко як явище світової культури. 

85. Український романтизм як чинник національного відродження. 

86. Українська культура між Заходом і Сходом.  

87. Культура козацької держави. 

88. Формування нової соціокультурної реальності в Україні та її риси.  

89. Українська культура в нових соціокультурних умовах. 

90. Вплив діаспори на культурне життя України. 
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