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ВСТУП 

Програму вивчення навчальної дисципліни «Філософія геокультури» складено 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 19 

«Архітектура та будівництво». Дисципліна вивчається протягом першого семестру. 

Загальний обсяг аудиторних годин становить 40 годин, з них 20 годин відведено на 

лекції і 20 годин – на семінарські заняття. Форма контролю – залік. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є універсальні міждисциплінарні 

категорії і принципи, що лежать в основі геокультурної парадигми бачення світу, 

згідно з якою людина і природа постають в органічній цілісності як геокультурний 

суб’єкт, що саморозвивається відповідно до пізнаних законів об’єктивно можливого 

буття, окресленого ціннісними параметрами культури. Засадничими підвалинами 

такого буття є Істина, Добро і Краса в їх взаємозумовленості. Це викликає потребу в 

розробленні й освоєнні відповідної методології пізнання й духовно-практичного 

освоєння світу, яка інтегрувала б різноманітні методи в єдину цілісну систему 

осягнення складних нелінійних глобальних процесів ХХІ ст. 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

 Метою викладання навчальної дисципліни «Філософія геокультури» є 

сприяння формуванню геокультурного суб'єкта через підвищення світоглядно-

методологічного рівня професійної підготовки здобувачів вищої освіти, пов’язаної з 

умінням вирішувати практичні й теоретичні проблеми наукового та морально-

естетичного характеру на основі єдності знання і мудрості. 

            Основним завданням вивчення дисципліни «Філософія геокультури» є 

оволодіння здобувачами вищої освіти світоглядно-методологічними засадами 

наукового пізнання та духовно-практичного освоєння світу. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми вивчення здобувачами вищої 

освіти дисципліни «Філософія геокультури» спрямовано на те щоб: 

знати: 

- визначення понять предмета, об’єкта та суб’єкта, науки і мудрості, істини і 

правди; 

- соціальну сутність діяльності, її структуру, основні сфери та види; 

- основні ознаки та поняття культури, її форми і типи; 

- сутність геокультури та її основного питання, співвідношення культури, 

геокультури і цивілізації; 

- сутність суб’єкта мети діяльності та геокультурного суб’єкта; 

- історичні типи геокультурного суб’єкта; 

- геокультурну сутність освіти,  науки та мистецтва; 

- історію поняття мистецтва та його ставлення до дійсності; 

- геокультурну сутність естетичного;  

- специфіку творчості, її критерії; 

уміти: 

-  креативно мислити і самостійно організовувати пізнавально-практичну 

діяльність; 

- прогнозувати можливі результати та відповідально ставитися до наслідків 

своїх дій; 
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- переконувати людей у доцільності прийняття обраних рішень та 

мобілізовувати відповідні ресурси для їх реалізації; 

- вирішувати складні завдання в атмосфері колективної праці, бути сумісним 

членом творчого співтовариства.  

 

Міждисциплінарні зв’язки  
          Перелік дисциплін, на які безпосередньо спирається вивчення даної 

дисципліни: філософія, культурологія, історія науки, соціологія, естетика. 

Перелік дисциплін, вивчення яких безпосередньо спирається на дану дисципліну: 

соціологія,  політологія, управління інноваціями, мистецтвознавство, архітектура 

та будівництво. 

          У результаті вивчення навчальної дисципліни очікується отримання 

здобувачем таких компетентностей:  

  

   Інтегральна компетентність 

   Розуміння світу як геокультурної цілісності людини і природи, як органічної 

єдності об’єктивно-можливого способу існування природи людиною і суб’єктивно-

належного способу існування людини природою. 

 

      Загальні компетентності 

Соціальна – передбачає враховувати інтереси і потреби різних груп, 

дотримуватися соціальних норм і правил, співпрацювати з різними партнерами.  

Загальнокультурна – стосується сфери розвитку  культури особистості та 

суспільства у різних аспектах. 

Комунікаційна – охоплює компетентності в галузі інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

Громадянська – акумулює здатності у сфері суспільно-політичного життя, 

захисту власних прав і свобод, виконання громадянських обов’язків. 

       Спеціальні компетентності: 

- формулювати свою думку й доносити її іншому; 

- аналізувати літературу з проблем методології та методів соціологічних 

досліджень; 

- оцінювати ступінь ризикованості тієї чи іншої дії; 

- планувати і реалізувати творчі проекти  відповідно до світоглядно-

методологічних засад геокультури; 

- застосовувати методологічний арсенал філософії, науки і мистецтва до 

формулювання та розв’язування актуальних соціальних проблем; 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Геокультура як спосіб мислення і буття. 

2. Мистецтво як суб’єктивно належний спосіб самовираження 

геокультурного суб’єкта у формі естетичного переживання. 
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Зміст модуля 1. Геокультура як спосіб мислення і буття 

Тема І. Предметна визначеність буття 

Характеристика буття як предметної визначеності. Поняття предмета, об’єкта і 

суб’єкта пізнавально-практичної діяльності. Суб’єктивна зумовленість об’єкта 

пізнання. Багатооб’єктність предмета і проблема трансдисциплінарності. Предметна 

визначеність діяльності. 

Соціальна сутність діяльності.  Діяльність як єдність об’єктивного і 

суб’єктивного.   Основні особливості діяльності. Потреба та інтерес. 

Амбівалентність діяльності. Діяльність і споглядальність.   

Структура діяльності. Соціальна дія. Типологізація соціальної дії за М. 

Вебером. Види діяльності. Соціальне підприємництво. Контрфактуальна діяльність. 

Тема 2. Основні сфери діяльності 
Поняття природи. Природа як сфера об’єктивно можливого буття. Основний 

закон природи. Природа як об’єкт наукового пізнання у формі істини. Істина та її 

критерії.  

Культура як сфера суб’єктивно належного буття у формі мудрості. Мудрість 

та її критерій. 

Поняття правди. Правда і кривда. Правда та істина. 

Тема 3. Культура як духовний феномен соціуму 

Проблема визначення феномена «культура». Основні підходи до визначення 

культури: етимологічний, культовий, цивілізаційний. 

 Основні ознаки культури як способу суб’єктивно належного буття людини. 

Культура як сфера духовних цінностей і духовний мультиверсум. Поняття 

«культура». 

Культура і субкультура. Типологізація субкультур. Контркультура, її історичні 

форми та роль у культурному розвитку людства. Антикультура та форми її прояву. 

Тема 4. Геокультурна сутність соціального буття 
Поняття геокультури. Поняття геокультурного становища. Геокультурне 

визначення сфер соціального буття. 

Геокультурна типологізація культури: культура відкритого і культура 

закритого типу. Основні риси культури відкритого типу. Особливості культури 

закритого типу. Геокультурні засади співіснування різноманітних культур. 

Поняття цивілізації. Культура і цивілізація. Геокультурний вимір цивілізації. 

Тема 5. Геокультурна визначеність суб’єкта діяльності 
Культура та геокультура: історичний процес культуротворення і його 

трансформація в геокультурні реалії. Українська культура і неукраїнська 

геокультура. Проблема набуття українською культурою загальнонаціонального 

геокультурного статусу. 

Основне питання геокультури. Поняття мети діяльності, сенсу життя та 

глузду. Співвідношення мети діяльності та сенсу життя. Проблема визначення сенсу 

життя та його реалізації в геокультурному просторі. 

Поняття суб’єкта діяльності. Орієнтація на мету діяльності як сенс життя: 

реальні здобутки і катастрофічні наслідки. 

Поняття геокультурного суб’єкта діяльності. Гармонізація мети діяльності, 
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сенсу життя та глузду. Діяльність як філософія геокультурного суб’єкта.  

Тема 6. Історичні типи геокультурного суб’єкта  
Поняття античного геокультурного суб’єкта. Античний космос і античний 

поліс як способи геокультурного буття. Парадигмальні риси античного 

геокультурного суб’єкта. 

Поняття та парадигмальні риси середньовічного геокультурного суб’єкта.  

Поняття та гуманістична спрямованість діяльності ренесансного 

геокультурного суб’єкта. Гуманізм як титанізм. 

Модерн і проблема геокультурного суб’єкта. Трансцендентальний 

геокультурний суб’єкт І. Канта.  

Геокультурний суб’єкт Постмодерну. 

 

Зміст модуля 2. Мистецтво як суб’єктивно належний спосіб 

самовираження геокультурного суб’єкта у формі естетичного переживання 

 

Тема І. Мистецтво: історія поняття та класифікації  

Античне поняття мистецтва. Мистецтво liberales  і мистецтво vulgares. 

Мистецтво і поезія. Середньовічна класифікація мистецтва. Сім вільних наук. 

«Механічні» мистецтва. 

Мистецтво епохи Відродження і Нового часу. Мистецтво і ремесло. 

Мистецтво і наука. Музичні мистецтва. Мистецтво як творення краси.  

Проблема визначення мистецтва в новітній період. Мистецтво як творення 

прекрасного. Мистецтво як відтворення дійсності. Мистецтво як конструювання. 

Мистецтво як породження естетичних переживань. Мистецтво без мистецького 

твору. 

Тема 2. Мистецтво і дійсність 

Поняття mimesis. Mimesis як експресія. Платонів варіант наслідування в 

мистецтві. Аристотелів варіант наслідування. Середньовічна концепція 

наслідування. Ренесансна теорія наслідування. Теорія реалістичного мистецтва. 

Натуралізм, імпресіонізм, кубізм. Плюралістична теорія ставлення мистецтва до 

дійсності.  

Природа і натура. Natura naturans і  natura naturata.  Природа і натура в 

мистецтві. Суперництво між природою та мистецтвом. Плюралістичне розуміння 

природи. Мова природи і мова мистецтва. 

Правда і вигадка в мистецтві. Правда як адекватне сприйняття речей. Правда 

як істотне відтворення дійсності. Правда як те, що тішить око. Правда мистецького 

твору як відповідність меті та засобам. Правда як щирість. Правда як краса. Правда 

як відповідність сенсу життя. 

Тема 3. Естетичне переживання : історія поняття 

Естетичне переживання як термін і поняття. Естетичне переживання як 

почуття, викликане красою і мистецтвом. Естетичне переживання і переживання 

краси. Естетичне переживання як зачарування. Естетичне переживання як розумова 

спроможність сприйняття ідеї. Естетичне переживання як «внутрішнє чуття душі». 

Концепції активної і пасивної здатності суб’єкта переживання краси доби 

Відродження. Естетичне переживання як стан сп’яніння, шал (delirio). Проблема 
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сенсу естетичного переживання. Естетичне переживання як лікування від нудьги. 

Психологічне трактування естетичного переживання у Нові часи. Синтетична 

концепція естетичного переживання І. Канта. Естетичне переживання як 

споглядання (А. Шопенгауер). 

Естетичне переживання як домінуюча проблема естетики. Гедоністична теорія 

естетичного переживання.  Когнітивна теорія естетичного переживання. 

Ілюзіоністська теорія естетичного переживання. Теорія емпатії в мистецтві. 

Естетична теорія споглядання.  

Тема 4. Мистецтво і творчість 

Мистецтво як мистецтво без творчості: Античність, Середньовіччя, 

Відродження. Історія назви і поняття «творчість». Creatio ex nihilo. 

Творчість і людська діяльність. Творчість і новизна. Новизна за ступенем, за 

якістю, за походженням, за наслідком. Творчість як особливий хист, розумова 

енергія, талан, геній. Творчість як досконалість. Творчість як оригінальність, 

неповторність, індивідуальність. Творчість як втілення уяви і волі. Панкреаціонізм. 

Творчість як мистецтво. Мистецтво як творення фіктивного існування. 

Мистецтво як перманентна революція. Багатозначність поняття творчості. 

Геокультурна сутність творчості.    
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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітній 

рівень підготовки 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

19 «Архітектура та 

будівництво»  

Вибіркова 

 

 
 

Модулів – 2 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й 1-й 

 Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

2-й 2 -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4.0 

самостійної роботи 

студента – 6,0 

Освітній рівень 

підготовки: 

перший 

(бакалаврський) 

20 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

20 год. 6 год. 

Лабораторні 

– – 

Самостійна робота 

50 год. 88 год. 

 

Вид контролю:  

– залік 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни «Філософія геокультури» є 

сприяння формуванню геокультурного суб'єкта через підвищення світоглядно-

методологічного рівня професійної підготовки здобувачів вищої освіти, пов’язаної з 

умінням вирішувати практичні й теоретичні проблеми наукового та морально-

естетичного характеру на основі єдності знання і мудрості. 

            Основним завданням вивчення дисципліни «Філософія геокультури» є 

оволодіння здобувачами вищої освіти світоглядно-методологічними засадами 

наукового пізнання та духовно-практичного освоєння світу. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми вивчення здобувачами вищої 

освіти дисципліни «Філософія геокультури» спрямовано на те щоб: 

знати: 

- визначення понять предмета, об’єкта та суб’єкта, науки і мудрості, істини і 

правди; 

- соціальну сутність діяльності, її структуру, основні сфери та види; 

- основні ознаки та поняття культури, її форми і типи; 
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- сутність геокультури та її основного питання, співвідношення культури, 

геокультури і цивілізації; 

- сутність суб’єкта мети діяльності та геокультурного суб’єкта; 

- історичні типи геокультурного суб’єкта; 

- геокультурну сутність освіти,  науки та мистецтва; 

- історію поняття мистецтва та його ставлення до дійсності; 

- геокультурну сутність естетичного;  

- специфіку творчості, її критерії; 

уміти: 

-  креативно мислити і самостійно організовувати пізнавально-практичну 

діяльність; 

- прогнозувати можливі результати та відповідально ставитися до наслідків 

своїх дій; 

- переконувати людей у доцільності прийняття обраних рішень та 

мобілізовувати відповідні ресурси для їх реалізації; 

- вирішувати складні завдання в атмосфері колективної праці, бути сумісним 

членом творчого співтовариства.  

Міждисциплінарні зв’язки  
          Перелік дисциплін, на які безпосередньо спирається вивчення даної 

дисципліни: філософія, культурологія, історія науки, соціологія, естетика. 

Перелік дисциплін, вивчення яких безпосередньо спирається на дану дисципліну: 

соціологія,  політологія, управління інноваціями, мистецтвознавство, архітектура 

та будівництво. 

          У результаті вивчення навчальної дисципліни очікується отримання 

здобувачем таких компетентностей:  

   Інтегральна компетентність 

   Розуміння світу як геокультурної цілісності людини і природи, як органічної 

єдності об’єктивно-можливого способу існування природи людиною і суб’єктивно-

належного способу існування людини природою. 

      Загальні компетентності 

Соціальна – передбачає враховувати інтереси і потреби різних груп, 

дотримуватися соціальних норм і правил, співпрацювати з різними партнерами.  

Загальнокультурна – стосується сфери розвитку  культури особистості та 

суспільства у різних аспектах. 

Комунікаційна – охоплює компетентності в галузі інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

Громадянська – акумулює здатності у сфері суспільно-політичного життя, 

захисту власних прав і свобод, виконання громадянських обов’язків. 

       Спеціальні компетентності: 

- формулювати свою думку й доносити її іншому; 

- аналізувати літературу з проблем методології та методів соціологічних 

досліджень; 

- оцінювати ступінь ризикованості тієї чи іншої дії; 

- планувати і реалізувати творчі проекти  відповідно до світоглядно-

методологічних засад геокультури; 
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- застосовувати методологічний арсенал філософії, науки і мистецтва до 

формулювання та розв’язування актуальних соціальних проблем; 
Метою викладання навчальної дисципліни «Геокультурні засади соціології» 

є підвищення світоглядно-методологічного рівня професійної підготовки здобувачів 

вищої освіт, пов’язаної з умінням вирішувати практичні й теоретичні проблеми 

наукового характеру на основі єдності знання і мудрості. 

            Основним завданням вивчення дисципліни «Геокультурні засади соціології» 

є оволодіння світоглядно-методологічними засадами наукового пізнання. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні 

знати: 

- визначення понять предмета, об’єкта та суб’єкта, науки і мудрості, істини і 

правди; 

- соціальну сутність діяльності, її структуру, основні сфери та види; 

- основні ознаки та поняття культури, її форми та типи; 

- сутність геокультури та її основного питання, співвідношення культури, 

геокультури і цивілізації; 

- сутність суб’єкта мети діяльності та геокультурного суб’єкта; 

- історичні типи геокультурного суб’єкта; 

- геокультурну сутність освіти і науки; 

- геокультурну сутність проблеми як форми наукового знання, її історичні 

форми та види;  

- специфіку методології, методів і методики наукового пізнання; 

уміти: 

- формулювати свою думку й доносити її іншому; 

- аналізувати літературу з проблем методології та методів соціологічних 

досліджень; 

- оцінювати ступінь ризикованості тієї чи іншої дії; 

- планувати і реалізувати соціологічне дослідження  відповідно до 

світоглядно-методологічних засад геокультури; 

- застосовувати методологічний арсенал філософії і науки до формулювання 

та розв’язування актуальних соціальних проблем. 

          У результаті вивчення навчальної дисципліни очікується отримання 

здобувачем таких компетентностей:   

   Інтегральна компетентність 

Розуміння світу як геокультурної цілісності людини і природи, як органічної 

єдності об’єктивно-можливого способу існування природи людиною суб’єктивно-

належного способу існування людини природою. 

      Загальні компетентності 

Соціальна – передбачає враховувати інтереси і потреби різних груп, 

дотримуватися соціальних норм і правил, співпрацювати з різними партнерами.  

Загальнокультурна – стосується сфери розвитку  культури особистості та 

суспільства у різних аспектах. 

Комунікаційна – охоплює компетентності в галузі інформаційних і 

комунікаційних технологій. 



[Введите текст] 

 

  

Громадянська – акумулює здатності у сфері суспільно-політичного життя, 

захисту власних прав і свобод, виконання громадянських обов’язків. 

    Спеціальні компетентності: 
- формулювати свою думку й доносити її іншому; 

- аналізувати літературу з проблем методології та методів соціологічних 

досліджень; 

- оцінювати ступінь ризикованості тієї чи іншої дії; 

- планувати і реалізувати соціологічне дослідження  відповідно до 

світоглядно-методологічних засад геокультури; 

- застосовувати методологічний арсенал філософії і науки до формулювання 

та розв’язування актуальних соціальних проблем; 
Міждисциплінарні зв’язки  

Перелік дисциплін, на які безпосередньо спирається вивчення даної дисципліни: 

філософія, культурологія, історія науки, соціологія. 

Перелік дисциплін, вивчення яких безпосередньо спирається на дану дисциплін: 

соціологія,  політологія, управління інноваціями. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

4.  
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Геокультура як спосіб мислення і буття. 

2. Мистецтво як суб’єктивно належний спосіб самовираження 

геокультурного суб’єкта у формі естетичного переживання. 

 

Зміст модуля 1. Геокультура як спосіб мислення і буття 

Тема І. Предметна визначеність буття 

Характеристика буття як предметної визначеності. Поняття предмета, об’єкта і 

суб’єкта пізнавально-практичної діяльності. Суб’єктивна зумовленість об’єкта 

пізнання. Багатооб’єктність предмета і проблема трансдисциплінарності. Предметна 

визначеність діяльності. 

Соціальна сутність діяльності.  Діяльність як єдність об’єктивного і 

суб’єктивного.   Основні особливості діяльності. Потреба та інтерес. 

Амбівалентність діяльності. Діяльність і споглядальність.   

Структура діяльності. Соціальна дія. Типологізація соціальної дії за М. 

Вебером. Види діяльності. Соціальне підприємництво. Контрфактуальна діяльність. 

Тема 2. Основні сфери діяльності 
Поняття природи. Природа як сфера об’єктивно можливого буття. Основний 

закон природи. Природа як об’єкт наукового пізнання у формі істини. Істина та її 

критерії.  

Культура як сфера суб’єктивно належного буття у формі мудрості. Мудрість 

та її критерій. 

Поняття правди. Правда і кривда. Правда та істина. 

Тема 3. Культура як духовний феномен соціуму 

Проблема визначення феномена «культура». Основні підходи до визначення 
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культури: етимологічний, культовий, цивілізаційний. 

 Основні ознаки культури як способу суб’єктивно належного буття людини. 

Культура як сфера духовних цінностей і духовний мультиверсум. Поняття 

«культура». 

Культура і субкультура. Типологізація субкультур. Контркультура, її історичні 

форми та роль у культурному розвитку людства. Антикультура та форми її прояву. 

Тема 4. Геокультурна сутність соціального буття 
Поняття геокультури. Поняття геокультурного становища. Геокультурне 

визначення сфер соціального буття. 

Геокультурна типологізація культури: культура відкритого і культура 

закритого типу. Основні риси культури відкритого типу. Особливості культури 

закритого типу. Геокультурні засади співіснування різноманітних культур. 

Поняття цивілізації. Культура і цивілізація. Геокультурний вимір цивілізації. 

Тема 5. Геокультурна визначеність суб’єкта діяльності 
Культура та геокультура: історичний процес культуротворення і його 

трансформація в геокультурні реалії. Українська культура і неукраїнська 

геокультура. Проблема набуття українською культурою загальнонаціонального 

геокультурного статусу. 

Основне питання геокультури. Поняття мети діяльності, сенсу життя та 

глузду. Співвідношення мети діяльності та сенсу життя. Проблема визначення сенсу 

життя та його реалізації в геокультурному просторі. 

Поняття суб’єкта діяльності. Орієнтація на мету діяльності як сенс життя: 

реальні здобутки і катастрофічні наслідки. 

Поняття геокультурного суб’єкта діяльності. Гармонізація мети діяльності, 

сенсу життя та глузду. Діяльність як філософія геокультурного суб’єкта.  

Тема 6. Історичні типи геокультурного суб’єкта  
Поняття античного геокультурного суб’єкта. Античний космос і античний 

поліс як способи геокультурного буття. Парадигмальні риси античного 

геокультурного суб’єкта. 

Поняття та парадигмальні риси середньовічного геокультурного суб’єкта.  

Поняття та гуманістична спрямованість діяльності ренесансного 

геокультурного суб’єкта. Гуманізм як титанізм. 

Модерн і проблема геокультурного суб’єкта. Трансцендентальний 

геокультурний суб’єкт І. Канта.  

Геокультурний суб’єкт Постмодерну. 

 

Зміст модуля 2. Мистецтво як суб’єктивно належний спосіб 

самовираження геокультурного суб’єкта у формі естетичного переживання 

 

Тема І. Мистецтво: історія поняття та класифікації  

Античне поняття мистецтва. Мистецтво liberales  і мистецтво vulgares. 

Мистецтво і поезія. Середньовічна класифікація мистецтва. Сім вільних наук. 

«Механічні» мистецтва. 

Мистецтво епохи Відродження і Нового часу. Мистецтво і ремесло. 

Мистецтво і наука. Музичні мистецтва. Мистецтво як творення краси.  
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Проблема визначення мистецтва в новітній період. Мистецтво як творення 

прекрасного. Мистецтво як відтворення дійсності. Мистецтво як конструювання. 

Мистецтво як породження естетичних переживань. Мистецтво без мистецького 

твору. 

Тема 2. Мистецтво і дійсність 

Поняття mimesis. Mimesis як експресія. Платонів варіант наслідування в 

мистецтві. Аристотелів варіант наслідування. Середньовічна концепція 

наслідування. Ренесансна теорія наслідування. Теорія реалістичного мистецтва. 

Натуралізм, імпресіонізм, кубізм. Плюралістична теорія ставлення мистецтва до 

дійсності.  

Природа і натура. Natura naturans і  natura naturata.  Природа і натура в 

мистецтві. Суперництво між природою та мистецтвом. Плюралістичне розуміння 

природи. Мова природи і мова мистецтва. 

Правда і вигадка в мистецтві. Правда як адекватне сприйняття речей. Правда 

як істотне відтворення дійсності. Правда як те, що тішить око. Правда мистецького 

твору як відповідність меті та засобам. Правда як щирість. Правда як краса. Правда 

як відповідність сенсу життя. 

Тема 3. Естетичне переживання : історія поняття 

Естетичне переживання як термін і поняття. Естетичне переживання як 

почуття, викликане красою і мистецтвом. Естетичне переживання і переживання 

краси. Естетичне переживання як зачарування. Естетичне переживання як розумова 

спроможність сприйняття ідеї. Естетичне переживання як «внутрішнє чуття душі». 

Концепції активної і пасивної здатності суб’єкта переживання краси доби 

Відродження. Естетичне переживання як стан сп’яніння, шал (delirio). Проблема 

сенсу естетичного переживання. Естетичне переживання як лікування від нудьги. 

Психологічне трактування естетичного переживання у Нові часи. Синтетична 

концепція естетичного переживання І. Канта. Естетичне переживання як 

споглядання (А. Шопенгауер). 

Естетичне переживання як домінуюча проблема естетики. Гедоністична теорія 

естетичного переживання.  Когнітивна теорія естетичного переживання. 

Ілюзіоністська теорія естетичного переживання. Теорія емпатії в мистецтві. 

Естетична теорія споглядання.  

Тема 4. Мистецтво і творчість 

Мистецтво як мистецтво без творчості: Античність, Середньовіччя, 

Відродження. Історія назви і поняття «творчість». Creatio ex nihilo. 

Творчість і людська діяльність. Творчість і новизна. Новизна за ступенем, за 

якістю, за походженням, за наслідком. Творчість як особливий хист, розумова 

енергія, талан, геній. Творчість як досконалість. Творчість як оригінальність, 

неповторіність, індивідуальність. Творчість як втілення уяви і волі. Панкреаціонізм. 

Творчість як мистецтво. Мистецтво як творення фіктивного існування. 

Мистецтво як перманентна революція. Багатозначність поняття творчості. 

Геокультурна сутність творчості.    
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4. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п 

/с 

лаб інд с.р. л п 

/с 

лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Геокультура як спосіб мислення і буття 
Тема1.Предметна 

визначеність буття 
 

9 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

10 

 

 

 

14 

 

1 

 

1 

 

– 

 

– 

 

 

12 

Тема 2. Основні 

сфери діяльності 
 

9 

 

2 

 

2 

 

– 

 

– 

 

10 

 

14 

 

1 

 

 

1 

 

 

– 

 

– 

 

12 

Тема 3Культура як 

духовний феномен 

соціуму 

 

9 

 

2 

 

2 

 

– 

 

– 

 

8 

 

14 

 

1 

 

1 

– 

 

 

– 

 

 

– 

 

12 

Тема 4. Геокультурна 

сутність діяльності 
9 2 2 – – 8 14 1 1 – – 12 

Тема 5. 

Геокультурна 

визначеність 

суб’єкта діяльності 

9            

Тема 6. Історичні 

типи геокультурного 

суб’єкта 

9 2 2 - - 36 56 4 4   48 

Разом за змістовим 

модулем 1 
54 12 12          

Змістовий модуль 2. Мистецтво як суб’єктивно належний спосіб самовираження 

геокультурного суб’єкта 
Тема7. Мистецтво: 

історія поняття та 

класифікації  

 

9 

 

2 

 

2 

 

– 

 

– 

 

8 

 

16 

 

- 

 

- 

 

– 

 

– 

 

16 

 

 
Тема 8. Мистецтво і 

дійсність 
9 2 2 - - 8 14 1 1 - - 12 

Тема 9. Естетичне 

переживання: історія 

поняття 

 

9 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

8 

 

 

14 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

12 

 
Тема 10. Мистецтво 

і творчість 
9 2 2 - - 24 44 2 2 - - 40 

Разом за 36 8 8          
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змістовним 

модулем 2 

Усього 

годин  

90 20 20 - - 60 90 
6 6 - - 

88 

 

 

5. Теми семінарських занять 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Предметна визначеність буття 2 

2 Тема 2. Основні сфери діяльності 2 

3 Тема 3. Культура як духовний феномен соціуму 2 

4 Тема 4. Геокультурна сутність діяльності 2 

5 Тема 5. Геокультурна визначеність суб’єкта діяльності 2 

6 Тема 6. Історичні типи геокультурного суб’єкта 2 

7 Тема 7. Мистецтво: історія поняття та класифікації 2 

8 Тема 8. Мистецтво і дійсність 2 

9. Тема 9. Естетичне переживання: історія поняття 2 

10. Тема 10. Мистецтво і творчість 2 

 Усього годин 20 

   

6. Самостійна робота 
 

Самостійна робота бакалавранта відноситься до інформаційно-розвиваючих 

методів навчання і є основним засобом творчого засвоєння програмного матеріалу в  

час, вільний від обов'язкових навчальних занять.  

Види самостійної роботи бакалаврантів за цільовим призначенням: 

1. Вивчення нового матеріалу: опрацювання першоджерел, читання та 

конспектування відповідної літератури; перегляд відеозаписів; прослуховування 

лекцій магнітних записів; інші види занять. 

2. Поглиблене вивчення матеріалу: підготовка до контрольних робіт, 

семінарів; виконання типових завдань; інші види занять. 

3. Вивчення матеріалу з використанням елементів творчості: виконання 

завдань з елементами творчості;  розв’язання проблемно-пошукових запитань; 

участь у  розвязанні проблемних ситуацій у формі дискусій і прес-конференцій; 

складання рефератів, доповідей, інформацій з заданої теми; інші види занять. 

4. Удосконалення теоретичних знань і методів їх використання в процесі 

проведення наукових досліджень, у навчальних практикумах, роботі  у філіях 

кафедр тощо.  
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№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Предметна визначеність буття 8 

2       Основні сфери діяльності 8 

3       Культура як духовний феномен соціуму 
 

10 

4 Геокультурна сутність діяльності 10 

5 Геокультурна визначеність суб’єкта діяльності 8 

6 Історичні типи геокультурного суб’єкта 8 

7 Мистецтво: історія поняття та класифікації 8 

8 Мистецтво і дійсність  

9 Естетичне переживання: історія поняття  

10 Мистецтво і творчість 60 

 Усього годин  

 

Проблемно-пошукові запитання 

1. Чим предмет відрізняється від об'єкта? Чи може об'єкт існувати без 

суб'єкта? 

2. Наведіть приклади багатооб'єктності предмета в науці. Чим визначається 

її предмет? 

3. У чому полягає принципова відмінність природи від культури? 

4. Чим відрізняється наука від мудрості? 

5. Прокоментуйте міркування Г. Сковороди в трактаті «Жена Лотова» 

стосовно розрізнення між ученим і мудрим: «Ученый премного жрет. Мудрый мало 

яст со вкусом. Ученость, прожорство – то же. Мудрость же и вкус есть то же»? 

6. Чи можна погодитись з думкою: мудрим є той, хто багато знає? 

7. З погляду мудрості, яке з наведених висловлювань є для вас більш 

прийнятним: 

8. «У стадах немає нічого хорошого, навіть якщо вони біжать услід за 

тобою» (Ф. Ніцше); 

9. «Мудрість полягає в тому, щоб говорити істину і прислухатися до 

голосу природи, вчиняти згідно з нею» (Геракліт); 

10. Як ви розумієте слова Т. Шевченка:  «В своїй хаті й своя правда»? 

11. Чи можлива культура без духовності? Що таке духовність? 

12. Яка з ознак культури найповніше виражає її сутність? 

13. Яке з відомих вам визначень культури є найприйнятнішим для вас? 

Чому? 

14. Чи тотожними є поняття контркультури й антикультури? У чому полягає 

їх сутність? 

15. Що таке субкультура? Які субкультури вам відомі? 

16. До якої субкультури ви могли б віднести себе? 

17. Що можна вважати явищем контркультури? 
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18. В якій роботі якого українського автора вперше вживається поняття 

«геокультура»? 

19. Що означає поняття геокультурної цілісності? 

20. Чи тотожними є такі поняття, як, наприклад, політична культура» і 

«геокультура політики», «культура виробництва» і «геокультура виробництва» 

тощо? 

21. Що таке агрокультура і земля в геокультурному вимірі? 

22. Як ви розумієте, що таке сенс життя? Чим сенс життя відрізняється від 

мети діяльності? 

23. Чи може сенс життя бути метою діяльності? 

24. Чи може засуджений богами Сізіф на довічне викочування каменя на 

гору бути щасливим? 

25. Яку працю називають «сізіфовою працею»? Чому? 

26. Чи завжди культура має геокультурний статус? 

27. Ви себе вважаєте геокультурним суб'єктом діяльності чи  суб'єктом 

діяльності? 

28. Як ви розумієте такі поняття, як «людина праці», «людина науки», 

«людина мистецтва» тощо? 

29. Що таке світогляд? Чим світоглядна позиція відрізняється від наукової? 

30. У чому полягає специфіка суб'єктивно-належного? Чим воно 

відрізняється від об'єктивно-можливого? 

31. Які вам відомі форми світогляду? За якими критеріями їх можна 

розрізняти? 
32.  У якому значенні вживалося слово mimesis  у античні часи? 

33. З яких позицій підходили до розуміння мімезису в середні віки? 

34. Якою інновацією характеризується розуміння поняття мімезису в теорії 

мистецтва доби Ренесансу? 

35. Як теоретики реалізму трактували мистецьку красу і в чому вбачали її 

джерело? 

36. Що є спільного й відмінного між реалізмом і натуралізмом? 

37. Чи можна імпресіонізм і кубізм у мистецтві віднести до реалізму? У чому 

полягає їхня специфіка? 

38. Як античні мислителі визначали поняття «природа»?? 

39. Що нового стосовно античного розуміння природи було привнесено в добу 

Середньовіччя і Нового часу?  

40. Як у добу Античності й епоху Середньовіччя розглядалося питання 

співвідношення природи і мистецтва? 

41. Які основні теоретичні питання породжує історія зіставлення природи і 

мистецтва? 

42. Які підходи на відношення правди і мистецтва панували в античну епоху? 

43. Чи тотожними є поняття істини і правди в мистецтві? Чи припустима в 

мистецтві правдива брехня? 

44. Як, на ваш погляд, слід співвідносити правду і красу в мистецтві? 

45. Якими найусталенішими значеннями характеризується мистецька правда? 

46. Як ви ставитеся до мистецького твору: як до мети, сенсу чи як до засобу? 
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47. Чи тотожними є поняття «естетичне переживання» і «переживання краси»?  

48. Які види естетичного переживання ви можете назвати? 

49. Як естетичне переживання розуміли піфагорейці? З якою здатністю 

пізнання вони його пов’язували? 

50. З яким психічним станом людини пов’язував естетичне переживання 

Аристотель? 

51. Що, згідно з Платоном, є джерелом краси і з якою здатністю душі він 

пов’язував можливість її сприйняття? 

52. Як естетичне переживання розуміли теоретики мистецтва Середньовіччя? 

53. Які концепції естетичного переживання утверджували мислителі епохи 

Відродження? 

54. Які зміни в теорії естетичного переживання сталися в добу Новоо часу? 

55. Якими рисами наділяє естетичне переживання Іммануїл. Кант? 

56. У чому полягає сутність гедоністичної теорії естетичного переживання? 

57. У чому полягає особливість когнітивної теорії естетичного переживання? 

58. Розкрийте специфіку ілюзіоністської теорії естетичного переживання. 

59. Чим естетична теорія споглядання відрізняється від теорії емпатії? 

60. Чи тотожними є поняття естетичного і художнього в мистецтві? 

61. Відповідно до якого еталону пропорцій будувалися архітектурні споруди в 

античні часи? 

62. У чому полягає специфіка архітектурних форм храмового будівництва 

Візантії? 

63. За якими пропорціями здійснювалося планування міст і будівництво 

храмових споруд за часів Відродження? 

64. У чому в епоху Античності полягала відмінність між поетом і поезією, з 

одного боку, та митцем і мистецтвом – з другого боку? 

65. У чому стародавні греки вбачали сутність мистецтва та призначення 

митця? 

66. Чим у християнську добу слово «робити (facere) відрізнялося від слова 

творити (creatio)? Хто, з погляду християнства, є істинним Творцем?  

67. Як слід розуміти догмат християнської релії «creatio ex nigilo»?  

68. Яких змін зазноло поняття творчості в ХІХ ст.? 

69. Чим поняття творчості ХХ ст. відрізняється від аналогічного поняття ХІХ 

ст.? 

70. Що означає творити згідно з «poiesis» і згідно з «деміургією»?  

71. Чому, на вашу думку, цінують творчість? У чому полягає її сутність? 

72. Чи тотожними є поняття творчості в науці та мистецтві? 

73. Що, на вашу думку, є основною ознакою сучасного мистецтва?  

74. Що означає творити з погляду основного питання геокультури? 

75. Як визначили б ви сутність творчості у своїй фаховій діяльності? 
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7. Індивідуальні завдання  

Індивідуальне завдання є видом поза аудиторної індивідуальної роботи 

бакалавранта навчального чи навчально-дослідницького  характеру, яке виконується 

в процесі вивчення програмного матеріалу навчального курсу.  

Мета індивідуального завдання. Самостійне вивчення частини програмного 

матеріалу, систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне 

застосування знань магістранта з навчального курсу та розвиток навичок 

самостійної роботи. 

Зміст індивідуального завдання. Це завершена теоретична або практична 

робота в межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь і 

навичок, отриманих у процесі лекційних, семінарських, практичних та лабораторних 

занять, охоплює декілька тем або зміст навчального курсу в цілому. 

Структура індивідуального завдання: 

– вступ – зазначається тема, мета та завдання роботи та основні її положення; 

– теоретичне обґрунтування – виклад базових теоретичних положень, законів, 

принципів, алгоритмів тощо, на основі яких виконується завдання; 

– методи (при виконанні практичних, розрахункових, моделюючих робіт) – 

вказуються і коротко характеризуються методи роботи; 

– основні результати роботи та їх обговорення – подаються статистичні або якісні 

результати роботи, схеми, малюнки, моделі, описи, систематизована реферативна 

інформація та її аналіз тощо; 

– висновки; 

– список використаних джерел. 

Загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 15 сторінок. 

 

 Тематика індивідуальних завдань (рефератів)  

 

1. Предметна визначеність буття і діяльність. 

2. Діяльність у контексті сучасних викликів. 

3. Діяльність і споглядальність. 

4. Типологізація соціальної дії М. Вебером. 

5. Природа і культура. 

6. Наука і мудрість. 

7. Істина, правда, кривда. 

8. Філософські концепції культури. 

9. Національне та загальнолюдське в культурі. 

10. Культура і наука. 

11. Культура і релігія. 

12. Культура, субкультура, контркультура. 

13. Субкультурна палітра України. 

14. Сучасні молодіжні субкультури. 

15. Концепт геокультури і його світоглядне значення. 

16. Геокультурний вимір культури. 

17. Національні особливості культури відкритого типу. 
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18. Національні особливості культури закритого типу. 

19. Культура і цивілізація. 

20. Культура і геокультура в історичному вимірі. 

21. Основне питання геокультури і його методологічне значення. 

22. Мета діяльності та сенс життя. 

23. Геокультурний вимір сенсу життя. 

24. Античний поліс як космологічний геокультурний суб’єкт. 

25. Світоглядна спрямованість середньовічного геокультурного суб’єкта. 

26. Ренесансний гуманізм як титанізм. 

27. Модернім і Постмодернізм у геокультурному вимірі 

суб’єктів діяльності. 

28. Поняття мистецтва в епоху Античності. 

29. Поняття мистецтва в середньовічну добу. 

30. Поняття мистецтва в епоху Відродження і Нового часу. 

31. Сучасне поняття мистецтва та його класифікація. 

32. Історія поняття mimesis. 

33. Поняття реалізму в історії теорії мистецтва. 

34. Природа і мистецтва в теорії мистецтва. 

35. Мистецтво і правда. 

36. Проблема істини та правди в мистецтві. 

37. Естетичне в епоху Відродження та Середньовіччя.. 

38. Сутність естетичного в теорії мистецтва Нового часу. 

39. Гедоністська теорія естетичного переживання. 

40. Когнітивна теорія естетичного переживання. 

41. Творчість: історія назви. 

42. Історія поняття і теорії творчості. 

43. Мистецтво і наука. 

44. Сучасне поняття творчості. 

 

ЗАЛІКОВІ ПИТАННЯ 

 

1. Поняття предмета, об'єкта та суб'єкта пізнавально-практичної діяльності. 

2. Соціальна сутність діяльності. 

3. Структура та види діяльності. 

4. Природа як об'єктивно можливий спосіб буття людини у формі істини. 

5. Культура як спосіб суб'єктивно належного буття людини у формі мудрості. 

6. Істина і правда. 

7. Проблема визначення феномена культури. 

8. Основні ознаки та поняття культури.  

9. Субкультура, контркультура, антикультура. 

10. Поняття «геокультура». 

11. Культура відкритого та культура закритого типу. 

12. Культура і цивілізація. 

13. Культура та геокультура. 

14. Основне питання геокультури. 
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15. Суб’єкт мети діяльності і геокультурний суб’єкт. 

16. Античний геокультурний суб’єкт. 

17. Геокультурний суб’єкт Середньовіччя. 

18. Ренесансний геокультурний суб’єкт. 

19. Геокультурний суб’єкт Модерну і Постмодерну. 

20. Античне та середньовічне поняття мистецтва та його поділ. 

21. Мистецтво епохи Відродження та Нового часу. 

22. Новітня історія поняття мистецтва та його класифікації. 

23. Історія стосунку мистецтва до дійсності. 

24. Мистецтво і природа. 

25. Мистецтво і правда. 

26. Поняття естетичного переживання в добу Античності та Середньовіччя. 

27. Поняття естетичного переживання доби Нового часу. 

28. Сучасне розуміння естетичного переживання. 

29. Історія назви  поняття « творчість». 

30. Сучасне поняття творчості. 

31. Творчість митця. 

32. Гедоністична теорія естетичного переживання. 

33. Когнітивна теорія естетичного переживання. 

34. Ілюзіоністська теорія естетичного переживання.  

35. Теорія емпатії в мистецтві. 

36. Естетична теорія споглядання. 

 

8. Методи навчання 
 

   Під час вивчення дисципліни використовуються такі методи навчання:    

Лекція – послідовний, логічно вивершений, науково обґрунтований і 

систематизований виклад належного  філософського і філософсько-наукового 

матеріалу. Одна з основних форм навчального процесу й одночасно метод навчання 

і виховання. Забезпечує умови для створення бакалаврантами або викладачем нових 

освітньо-наукових продуктів за допомогою вибору змісту, мети та структури лекції. 

Залежно від завдань навчального курсу використовують такі види лекцій: 

- проблемно-пошукова лекція, спрямована на активізацію творчого мислення 

магістрантів, їх уміння і прагнення підходити до знання як до продукту й умови 

пізнання, учасниками якого вони стають у процесі навчання; 

- лекція-діалог, що проходить на основі сократівського методу прямого 

діалогу викладача з магістрантами; 

- методологічна лекція, спрямована на розкриття характеру, структури та 

методу наукового пізнання; 

- лекція-консультація, що проходить за сценарієм «питання – відповідь» або 

«питання – відповідь – дискусія». 
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-лекція із застосуванням ігрових методів – проходить із використанням 

методів мозкової атаки, методів, зумовлених конкретними ситуаціями, та ін., коли 

здобувачі самі формулюють проблему, і самі намагаються її розв’язати. 

Семінари – форма навчального заняття, при якій викладач організує дискусію 

навколо попередньо визначених тем, до яких здобувачі готують тези виступів на 

підставі індивідуально виконаних завдань. Семінарські заняття можуть проводитися 

у формі бесіди, рецензування та обговорення рефератів і доповідей, дискусій тощо. 

Індивідуальне заняття – форма навчального заняття, що проводиться з 

окремими здобувачами з метою підвищення рівня їх підготовки та розкриття 

індивідуальних творчих здібностей. 

Рольові ігри – форма активізації здобувачів, за якої вони задіяні в процесі 

інсценізації певної життєвої ситуації у ролі безпосередніх її учасників. 

Консультація – форма навчального заняття, при якій здобувач отримує 

відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних 

положень чи аспектів їх практичного застосування (проводяться протягом семестру 

– поточні та екзаменаційні консультації). 

Методи за логікою передачі і сприйняття навчального матеріалу:– 

індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні; 

Методи за ступенем самостійного мислення при засвоєнні знань – 

репродуктивні та продуктивні (дослідницькі, пошукові, частково-пошукові); 

Методів за ступенем управління навчальним процесом: навчання під 

керівництвом викладача, самостійна робота студента з навчальною та науковою 

літературою, текстами лекцій, підготовка до семінарських і практичних занять, 

робота з комп’ютером, виконання письмових завдань. 

 

9. Методи контролю 

 
Система оцінювання результатів успішності засвоєння знань, вмінь, 

комунікацій, автономності та відповідальності здобувачів включає поточний, 

модульний (відповідно визначеному змістовому модулю), та 

підсумковий/семестровий контроль результатів навчання.  

Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення 

лекційних, практичних, семінарських занять і оцінюється сумою набраних балів. 

Поточний контроль знань здобувачів здійснюється за двома напрямами: 

I – контроль систематичності та активності роботи на семінарських та 

практичних заняттях; 

II – контроль за виконанням завдань для самостійного опрацювання. 

Поточний контроль здійснюється у формі: усне опитування; фронтальне 

опитування; індивідуальне опитування; письмові контрольні роботи; тестування. 
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Модульний контроль проводиться з урахуванням поточного контролю за 

відповідний змістовий модуль і має на меті інтегровану оцінку результатів навчання 

здобувача після вивчення матеріалу з логічно завершеної частини дисципліни – 

змістового модуля.  

Підсумковий/Семестровий контроль проводиться у формі заліку в терміни, 

передбачені графіком навчального процесу.  

Семестровий залік – форма оцінки підсумкового засвоєння здобувачами 

теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни, що 

проводиться як контрольний захід. Завданням заліку є перевірка розуміння 

здобувачем програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими 

розділами, здатності творчого використання накопичених знань, уміння сформувати 

своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни тощо. В умовах реалізації 

компетентністного підходу залік оцінює рівень засвоєння здобувачем 

компетентностей, що передбачені кваліфікаційними вимогами. 

 

10. Розподіл балів, які отримують магістранти 

Залік 

Поточне тестування та самостійна робота 

 
Підсумковий 

залік 

Сума 

Т1-2 Т3-4 Т5-6 Т7 Т8 Т9 Т10 
40 100 

8 8 8 8 8 10 10 

 

Теми змістовного модуля 1 – Т1-Т6. Теми змістовного модуля 2 – Т7-Т10.  

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90 – 100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре  

75-81 С 

66-74 D 
задовільно  

60-65 Е  

35-59 FX 
незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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