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Опис навчальної дисципліни
Характеристика

Найменування
показників

Освітній ступінь навчальної дисципліни
денна форма 

навчання
Заочна форма 

навчання
Вибіркова

Рік підготовки:
Кількість кредитів -8 2-3-й 1-й

Семестр
4-7-й 1-й

Лекції
44 год. 2 год.

бакалавр
Практичні, семінарські

48 год. 2год.

Загальна кількість 
годин - 240

Лабораторні
год. год.

Самостійна робота
144 год. 80год.

Консультації

4год. год.

Вид контролю: залік

1. Мета вивчення навчальної дисципліни

Курс «Історія культурології», розроблений для спеціальності 034 
Культурологія, є складовою підготовки студентів ОР Бакалавр НН інституту 
культури і мистецтв.
Мета навчальної дисципліни - виявлення процесів наступності в розвитку 
культурологічних ідей, освоєння студентами найбільш значущих 
культурологічних концепцій, що склалися в ході формування вивчається 
ними науки, здійснення компаративістського аналізу культурологічного 
знання.
Завдання курсу - вивчення найважливіших першоджерел, що становлять 
фундаментальну основу культурологічної науки і є необхідними для набуття 
професійних компетенцій. Історія культурології створює основу для 
залучення студентів до творчої лабораторії вченого, знайомить з 
особливостями наукової праці і складністю аналізу явищ культури.

2. Передумови для вивчення дисципліни



Передумовами до вивчення дисципліни є курси «Культурологія», «Історія та 
культура України», «Практична культурологія».

3. Результати навчання за дисципліною

Зміст курсу забезпечує: вивчення, узагальнення та реалізації в практичній 
діяльності вітчизняного і зарубіжного досвіду; аналіз і творче 
переосмислення провідних культурологічних концепцій та систем; 
розширення знань про сучасні культорологічні течії, їх специфіку та 
історичну ретроспекцію, а також про інтерпретологію в сучасному 
мистецтвознавстві.

Знання: мистецьких аспектів та 
соціокультурних закономірностей розвитку 
культури.
Уміння: критично мислити, застосовувати 
культурологічні знання для аналізу 
культурного простору та визначення векторів 
його подальшого розвитку.

ПРН-1 Мати навички критичного 
мислення, викладати у зрозумілий 
спосіб власні думки, здійснювати їх 
аргументацію.

Знання: змісту та взаємозв’язків культурних 
явищ, подій та історико-культурних процесів. 
Уміння: збирати, упорядковувати та 
аналізувати інформацію щодо змісту та 
тенденцій розвитку культури.

ПРН-2 Аналізувати, коментувати, 
узагальнювати, наукові та аналітичні 
тексти культурологічного характеру.

Знання: володіти навичкми роботи з 
інформаційно-комунікаційними 
технологіями та електронними ресурсами. 
Уміння: Здатність застосовувати 
наукометричні бази даних та 
спеціалізоване програмне забезпечення у 
проектно-дослідницькій професійній 
діяльності.

ПРН-4 Знати та розуміти теоретичні підходи 
до визначення культури, її проявів та 
форм існування.

4. Критерії оцінювання результатів навчання

Кількість балів Критерії оцінювання навчальних досягнень студента

А
90 -  100 
Відмінно

Студент володіє теоретичними знаннями з курсу, досконало знає 
практичний матеріал (вільно ним оперує, грамотно застосовує); вміє 
використовувати набуті знання та вміння у практичній діяльності; викладає 
теоретичний матеріал логічно, послідовно й переконливо; грамотно оперує 
понятійно-термінологічним апаратом.

В
82 -  89 
Добре

Студент виявляє повні, систематичні знання із дисципліни, має здатність до 
самостійного поповнення та оновлення знань. Швидко опрацьовує та 
засвоює матеріал, оперує понятійно-термінологічним апаратом. Але разом 
із тим допускає неточності, робить незначні помилки.

С
74 -  81 
Добре

Студент виявляє повні знання із дисципліни, має здатність до самостійного 
оновлення знань. Демонструє певні навички та уміння під час практичних 
занять, але професійно-культорологічний комплекс виявляється обмежено 
(допускає певні помилки та неточності тощо).

Б
64 -  73

Студент виявляє знання основного матеріалу, має обізнаність з 
культурологічної літератури, намагається аналізувати мистецькі твори і



Задовільно концепції, робити висновки, але при цьому допускає грубі помилки і не 
може переконливо викласти матеріал щодо заданої теми.

Е
60 -  63 

Задовільно

Студент виявляє знання основного навчального матеріалу в обсязі, 
задовільному для подальшої фахової діяльності. Практична підготовка 
загалом відповідає вимогам, студент демонструє певні навички, але форма 
виступу нестабільна, є помітні погрішності методологічного характеру.

Б
35 -  59 

Не задовільно

Студент емоційно скутий, не впевнений у своїх відповідях. Не розуміє 
основної сутності завдання, не може зробити висновки й узагальнення. 
Виступ невиразний та непереконливий.

БХ 
1 -  34 

Не задовільно

Недбалість студента щодо власної підготовки. Не має впевнених знань з 
курсу. Не демонструє належної форми публічного виступу та необхідних 
практичних навичок.

Розподіл балів

Поточний контроль
Разом СумаРОЗДІЛИ 1-10

1 2 3 3 4  5 5  6 6
.......................................................  6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 8.3 8.4 9.1
1 1 1 1 1 1 2  1 2

10.
1 100

Поточний контроль
Кожне практичне заняття 3 бали 60

Контроль самостійної роботи
кожний вид самостійної роботи 2 бали 40

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності

Оцінка
БСТ8

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики

для заліку

90 -  100 А Відмінно

зараховано
82-89 В

добре
74-81 С
64-73 Б

задовільно
60-63 Е

35-59 БХ
незадовільно з 

можливістю повторного 
складання

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання

0-34 Б
незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни





5. Засоби діагностики успішності навчання -
залік, ессе, реферати,

6. Програма навчальної дисципліни 

Розділ 1. Теоретичні проблеми культурології 

Розділ 2. Циклічний підхід до еволюції культури 

Розділ 3. Просвітництво і культурологія

Розділ 4. Еволюціонізм на неоеволюціонізм у культурних концепціях 

Розділ 5. Цивілізаційні концепції культури 

Розділ 6. Позитивізм в культурології

Розділ 7. Психоаналітичні концепції культури. Структуралізм і 

постструктуралізм.

Розділ 8. Основні трактування постмодерну 

Розділ 9. Глобалізація в світі культурології

Розділ 10. Теоретико-методологічні проблеми сучасної культурології. 

Дискусії та огляд деяких підходів

7.1. Інформаційний зміст навчальної дисципліни

РОЗДІЛ 1. Теоретичні проблеми культурології

Тема 1.1. Культурологія в системі гуманітарних наук.
Культурологія в системі гуманітарних наук. Культурний простір як цінність і 
національне надбання. Час як фактор історичного розвитку культури. 
Історична персонологія: соціокультурний контекст.
РОЗДІЛ 2. Циклічний підхід до еволюції культури 
Тема 2.1. Цикли у вченні Дж. Віко та його попередників 

Ідея циклів в епоху Відродження. Цикли Дж. Віко та взаємозв'язок їх 
складових. Періоди "варварства" Дж. Вико як аналітик і критик деяких 
тенденцій сучасної йому епохи. Поширення ідей Дж. Віко в Європі. Оцінка 
ідей Дж. Віко сучасними дослідниками. Застосування циклічного підходу в 
різних галузях культури 
РОЗДІЛ 3. Просвітництво і культурологія 
Тема 3.1. Проект просвітництва
Основні ідеї епохи Просвітництва. Концепцію лінійного розвитку Ж. А. 
Кондорсе. Ж.-Ж. Руссо як просвітитель-"єретик". Проект Просвітництва в

https://studme.com.ua/1435012011948/kulturologiya/osnovnye_traktovki_postmoderna.htm%2369
https://studme.com.ua/1804120411967/kulturologiya/globalizatsiya_svete_kulturologii.htm%2347
https://studme.com.ua/1393051811975/kulturologiya/teoretiko-metodologicheskie_problemy_sovremennoy_kulturologii_diskussii_obzor_podhodov.htm%2318
https://studme.com.ua/1393051811975/kulturologiya/teoretiko-metodologicheskie_problemy_sovremennoy_kulturologii_diskussii_obzor_podhodov.htm%2318
https://studme.com.ua/1529052711869/kulturologiya/kontseptsii_tsiklicheskogo_razvitiya_kultury.htm%2317
https://studme.com.ua/1529052711869/kulturologiya/kontseptsii_tsiklicheskogo_razvitiya_kultury.htm%2346
https://studme.com.ua/1597012211870/kulturologiya/tsikly_viko_vzaimosvyaz_sostavlyayuschih.htm%2340
https://studme.com.ua/1597012211870/kulturologiya/tsikly_viko_vzaimosvyaz_sostavlyayuschih.htm%2340
https://studme.com.ua/1628041411871/kulturologiya/periody_varvarstva.htm%2373
https://studme.com.ua/1281041911872/kulturologiya/dzh_viko_kak_analitik_kritik_nekotoryh_tendentsiy_sovremennoy_emu_epohi.htm%2338
https://studme.com.ua/1281041911872/kulturologiya/dzh_viko_kak_analitik_kritik_nekotoryh_tendentsiy_sovremennoy_emu_epohi.htm%2338
https://studme.com.ua/1594102411873/kulturologiya/tsiklicheskiy_podhod_otsenkah_posleduyuschih_mysliteley.htm%2323
https://studme.com.ua/1228112811874/kulturologiya/otsenka_idey_viko_rossii.htm%2363
https://studme.com.ua/1228112811874/kulturologiya/otsenka_idey_viko_rossii.htm%2363
https://studme.com.ua/1246122011875/kulturologiya/primenenie_tsiklicheskogo_podhoda_razlichnyh_oblastyah_kultury.htm%2396
https://studme.com.ua/1246122011875/kulturologiya/primenenie_tsiklicheskogo_podhoda_razlichnyh_oblastyah_kultury.htm%2396
https://studme.com.ua/2008021511876/kulturologiya/proekt_prosvescheniya_ego_avtory_adepty_opponenty.htm%2394
https://studme.com.ua/2008021511876/kulturologiya/proekt_prosvescheniya_ego_avtory_adepty_opponenty.htm%2320
https://studme.com.ua/1580011911877/kulturologiya/kontseptsiya_lineynogo_razvitiya_kondorse.htm%2398
https://studme.com.ua/1580011911877/kulturologiya/kontseptsiya_lineynogo_razvitiya_kondorse.htm%2398
https://studme.com.ua/1806020311878/kulturologiya/zh-zh_russo_kak_prosvetitel-eretik.htm%2366
https://studme.com.ua/1298010811879/kulturologiya/proekt_prosvescheniya_otsenkah_posleduyuschih_mysliteley.htm%2363


оцінках наступних мислителів. Р. Гердер: Просвітитель або
контрпросветитель. Своєрідність дискурсу І. Р. Гердера. Структура книги 
"Ідеї до філософії історії людства". Причини формування культурного 
різноманіття і проблема наступності. І. Р. Гердер - викривач деяких 
просвітницьких тенденцій
г т і  -у  >у т / *  • •  • • •  • • • • •Тема 3.2. Культурологічні ідеї просвітництва в інтерпретації польських 
мислителів.
Підстави і витоки культурологічних ідей польського Просвітництва. С. 
Сташиць про культурні фази розвитку людського роду. Соціокультурні ідеї в 
філософії Р. Коллонтая. Суперечливі оцінки епохи романтизму. Духовні отці 
романтизму. Культурний релятивізм. Співвідношення художнього, наукового 
і філософського пізнання. Філософія культури польського романтизму та 
месіанізму
РОЗДІЛ 4. Еволюціонізм на неоеволюціонізм у культурних концепціях 
Тема 4.1. Еволюціонізм.
Загальні ідеї еволюціоністської концепції. Еволюціоністська концепція Р. 
Спенсера. Причини применшення ролі еволюційного підходу до кінця XIX 
ст. Неоеволюціонізм. Теорія еволюції Л. Уайта. Еволюціонізм проти 
антиеволюціонізму. Різноманітність еволюціонізму. Синергетична модель 
еволюції
РОЗДІЛ 5. Цивілізаційні концепції культури
Тема 5.1. Теорія культурно-історичних типів М. Данилевського.
Типологія цивілізацій та їх взаємодія. Оригінальна трактування прогресу. 
Характеристика взаємовідносин західної і східної цивілізації. Оцінки 
концепції М. Данилевського. Морфологія культури О. Шпенглера. Стиль 
книги "Занепад Західного світу". Методологія О. Шпенглера. Морфологія 
культури. Культура та цивілізація 
Тема 5.2. Наука про цивілізації Ф. Конєчни.
Витоки та методичні постулати концепції Ф. Конєчни. Базис науки про 
цивілізації. Множинність цивілізацій-плюралістична схема Ф. Конєчни. А. 
Дж. Тойнбі про типології та генезис цивілізацій. Класифікація цивілізацій. 
Умови розвитку цивілізацій. Причини розпаду цивілізацій. Про перспективи 
західної цивілізації.
РОЗДІЛ 6. Позитивізм в культурології
Тема 6.1. Позитивізм в культурології та формування природничо- 
наукового мислення.
Риси культурології в дослідженнях польських позитивістів. Особливості 
природничо-наукового мислення. Лінії розвитку культурології як гілки 
природознавства.

https://studme.com.ua/1298010811879/kulturologiya/proekt_prosvescheniya_otsenkah_posleduyuschih_mysliteley.htm%2363
https://studme.com.ua/1957041111880/kulturologiya/gerder_prosvetitel_ili_kontrprosvetitel.htm%2391
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Тема 6.2. Типи соціокультурних суперсистем і соціокультурна динаміка 
П. А. Сорокіна
Форми культурної інтеграції. Типи соціокультурних систем. Головні 
тенденції часу. Динаміка культури. Конфігурації культурного зростання 
А. Л. Кребера. Попередники в оцінках А. Л. Кребера. Культурні моделі. 
Концепція стилю
Тема 6.3. Критична концепція культури Ф. Ніцше.
Критична оцінка культури. Ідея надлюдини. Культура майбутнього. Ідея 
вічного повернення. Спадщина Ф. Ніцше в оцінках сучасних вчених. 
Сутність і "трагедія культури” у трактуванні Р. Зіммеля. Ідея життя. 
Поняття "культура". Про "трагедію культури". Об'єктивна культура: 
співвідношення чоловічого і жіночого. Причини кризи культури.
Тема 6.4. Критична теорія франкфуртської школи.
Культурологічні дослідження у творчості В. Беньяміна. Критична теорія М. 
Хоркхаймера і Т. Адорно. Аналіз культури у творчості Т. Адорно. 
Культурологічні дослідження у творчості Р. Маркузе. Культурфілософия Ю. 
Хабермаса.
РОЗДІЛ 7. Психоаналітичні концепції культури. Структуралізм і 
постструктуралізм.
Тема 7.1. Психоаналіз З. Фрейда.
Характеристика психіки. Обґрунтування едіпового комплексу. Культура як 
система заборон. Мистецтво і релігія у світлі психоаналізу. Суперечливі 
оцінки психоаналізу
Тема 7.2. Аналітична психологія К. Р. Юнга
Структура душі. Колективне несвідоме. Про відмінність східної і західної 
культур. Художня творчість як феномен культури 
Тема 7.3. Від структуралізму до постструктурализму 
Структурна лінгвістика. Французький структуралізм. Постструктуралізм. 
Постструктуралізм М. Фуко.
РОЗДІЛ 8. Основні трактування постмодерну 
Тема 8.1. Постмодерністські погляди і спроби їх класифікації 
Час виникнення постмодерністських поглядів. Постмодерністські стратегії, 
що склалися у сфері художньої практики. Основні риси постмодерністського 
мистецтва. Різновиди систематизації постмодерністських концепцій. 
Постмодерн у викладі Ж.-Ф. Ліотара. Аналіз термінів "постмодерн", 
"постсовременность", "постмодернізм". Криза метанарацій - риса 
постмодерну. Ідея опору. Стан знання. Анонімний постмодернізм Ж. 
Дельоза. Людина як бажає виробництво. Критика психоаналізу. Завдання 
шизоаналізу. Різома. Місія філософії і мистецтва. Критичні погляди Ж.
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Бодрійяра. Три порядки симулякрів. Культура гиперреального. Критика мас. 
Симулятивность сучасної культури. М. К. Реріх про Світ через Культуру. 
Життя і доля. Гуманістична сутність культури. Світ через Культуру 
Тема 8.2. А. Швейцер: гуманність як основа культури.
Основні етапи життя і діяльності. Ілюзії і драми нового Середньовіччя. 
Моральний принцип благоговіння перед життям. М. Мід про 
антропологічні засади культурології. Жіночий шлях в науку. Світ 
дитинства в контексті культури. Моделі історичної спадкоємності культур. 
Тема 8.3. Й. Хейзінга про гру в культурі.
Драма життя і творчості. Осінь Середньовіччя: історія повсякденності. 
Культура як гра. Діагноз кризи культури. X. Ортега-і-Гассет про навалу 
масової культури. Штрихи біографії. Парадокси масової свідомості і 
культури. Цінності як імпульс розвитку культури. Роль поколінь в історії 
культури. Людина і техніка.
Тема 8.4. Ф. Бродель про історію матеріальної культури.
Про становлення вченого. Структури повсякденності. Технічні винаходи. 
Гроші і фінансові розрахунки. Місто як центр цивілізації. Симфонія ринку. 
Постмодернізм на пострадянському просторі. Про час появи поняття 
"постмодернізм" у СРСР. Поява феномена постмодерну (постмодернізму) в 
культурі. Культурологи зарубіжжя про постмодернізм на пострадянському 
просторі. Вітчизняні теоретики постмодерну 
РОЗДІЛ 9. Глобалізація в світі культурології 
Тема 9.1. Концепція універсалізації культури
З історії вивчення універсалій культури. Універсально мисляча людина. 
Моделі культурної універсалізації. Плюралізм як риса універсальної 
культури. Глобалізаційні процеси. Історичні етапи глобалізації. Про 
диференціації глобалізаційних процесівКосмополітизм як можлива форма 
ідентичності. Художня творчість як провідник глобалізаційних потоків. 
РОЗДІЛ 10. Теоретико-методологічні проблеми сучасної культурології. 
Дискусії та огляд деяких підходів
Тема 10.1. Підсумки і актуальні проблеми вивчення культури
Особливості та світоглядні принципи дослідження культури. Теоретико- 
методологічні підходи до вивчення культури. Проблема методу в науках 
про культуру: дискусії та пошуки. Криза в галузі наук про культуру. 
Витоки методологічних проблем. Шляхи розвитку сучасної науки про 
культуру
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https://studme.com.ua/1065091311960/kulturologiya/kriticheskie_vozzreniya_bodriyyara.htm%2378
https://studme.com.ua/1501092211961/kulturologiya/kultura_giperrealnogo.htm%2362
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7.2. Структура та обсяг навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
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у тому числі
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к
о
н
с
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РОЗДІЛ 1. Теоретичні проблеми культурології

Тема1.1. Культурологія в системі 
гуманітарних наук. Культурний 
простір як цінність і національне 
надбання. Час як фактор 
історичного розвитку культури. 
Історична персонологія: 
соціокультурний контекст.

11 2 2 7 4 4

РОЗДІЛ 2. Циклічний підхід до еволюції культури
Тема 2.1. Цикли у вченні Дж. 
Віко та його попередників. 
Циклічний підхід в оцінках 
наступних мислителів.

11 2 2 7 4 4

РОЗДІЛ 3. Піросвітництво і культурологія
Тема 3.1. Проект просвітництва. 
Р. Гердер: Просвітитель або 
контрпросвітитель

11 2 2 7 4 4

Тема 3.2. Культурологічні ідеї 
просвітництва в інтерпретації 
польських мислителів. 
Культурологічна концепція 
романтизму як реакція на епоху 
просвітництва.

11 2 2 7 4 4

РОЗДІЛ 4. Еволюціонізм на неоеволюціонізм у культурних
концепціях.

Тема 4.1. Еволюціонізм. 
Неоеволюціонізм.

13 2 2 2 7 6 2 4

РОЗДІЛ 5. Цивілізаційні концепції культури

Тема 5.1. Теорія культурно- 
історичних типів М. 
Данилевського. Морфологія 
культури О. Шпенглера.

12 2 2 8 4 4

Тема 5.2. Наука про цивілізації 
Ф. Конєчни. А. Дж. Тойнбі про 
типології та генезис цивілізацій.

11 2 2 7 4 4

РОЗДІЛ 6. Позитивізм в культурології

Тема 6.1. Позитивізм в 
культурології та формування 
природничо-наукового мислення.

11 2 2 7 4 4
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https://studme.com.ua/1719051211883/kulturologiya/kulturologicheskie_idei_prosvescheniya_interpretatsii_polskih_mysliteley.htm%2349
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https://studme.com.ua/1842112011890/kulturologiya/evolyutsionizm_kak_kontseptsiya_kulturologii_neoevolyutsionizm.htm%2320
https://studme.com.ua/1494051111896/kulturologiya/tsivilizatsionnye_kontseptsii_kultury.htm%2385
https://studme.com.ua/1494051111896/kulturologiya/tsivilizatsionnye_kontseptsii_kultury.htm%2385
https://studme.com.ua/1494051111896/kulturologiya/tsivilizatsionnye_kontseptsii_kultury.htm%2385
https://studme.com.ua/1510082711899/kulturologiya/morfologiya_kultury_shpenglera.htm%2323
https://studme.com.ua/1510082711899/kulturologiya/morfologiya_kultury_shpenglera.htm%2323
https://studme.com.ua/1510082711899/kulturologiya/morfologiya_kultury_shpenglera.htm%2323
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https://studme.com.ua/1405100311909/kulturologiya/toynbi_tipologii_genezise_tsivilizatsiy.htm%2390
https://studme.com.ua/1405100311909/kulturologiya/toynbi_tipologii_genezise_tsivilizatsiy.htm%2390
https://studme.com.ua/1098120511912/kulturologiya/estestvenno-nauchnye_traktovki_kultury.htm%2343
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https://studme.com.ua/1098120511912/kulturologiya/estestvenno-nauchnye_traktovki_kultury.htm%2343


Концепція культури в 
етногеографії.
Тема 6.2. Типи соціокультурних 
суперсистем і соціокультурна 
динаміка П. А. Сорокіна. 
Конфігурації культурного 
зростання А. Л. Кребера.

11 2 2 7 4 4

Тема 6.3. Критична концепція 
культури Ф. Ніцше.
Сутність і "трагедія культури" у 

трактуванні Р. Зіммеля.

12 2 2 8 4 4

Тема 6.4. Критична теорія 
франкфуртської школи.

13 2 4 7 4 4

РОЗДІЛ 7. Психоаналітичні
постстру

коні
^ктуї

іепції культури. Структуралізм і 
ралізм.

Тема 7.1. Психоаналіз З. Фрейда. 11 2 2 7 4

Тема 7.2. Аналітична психологія 
К. Р. Юнга.

11 2 2 7 2 4

Тема 7.3. Від структуралізму до 
постструктурализму.

11 2 2 7 4

РОЗДІЛ 8. Основні трактування постмодерну.
Тема 8.1. Постмодерністські 
погляди і спроби їх 
класифікації. Постмодерн у 
викладі Ж.-Ф. Ліотара. 
Анонімний постмодернізм Ж. 
Дельоза. Критичні погляди Ж. 
Бодрійяра. М. К. Реріх про Світ 
через Культуру.

13 2 4 7 4

Тема 8.2. А. Швейцер: 
гуманність як основа культури
Ілюзії і драми нового 
Середньовіччя. Моральний 
принцип благоговіння перед 
життям. М. Мід про 
антропологічні засади 
культурології. Світ дитинства в 
контексті культури. Моделі 
історичної спадкоємності 
культур.

14 2 4 8 4

Тема 8.3. И. Хейзінга про гру в 
культурі. Осінь Середньовіччя: 
історія повсякденності. Культура 
як гра. Діагноз кризи культури. X. 
Ортега-і-Г ассет про навалу 
масової культури. Парадокси 
масової свідомості і культури. 
Цінності як імпульс розвитку 
культури. Роль поколінь в історії 
культури. Людина і техніка.

13 4 2 7 4
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Тема 8.4. Ф. Бродель про 
історію матеріальної культури.
Структури повсякденності. 
Технічні винаходи. Гроші і 
фінансові розрахунки. Місто як 
центр цивілізації. Симфонія 
ринку. Постмодернізм на 
пострадянському просторі 
Про час появи поняття 
"постмодернізм" у СРСР. Поява 
феномена постмодерну 
(постмодернізму) в культурі. 
Культурологи зарубіжжя про 
постмодернізм на 
пострадянському просторі. 
Вітчизняні теоретики 
постмодерну

16 4 4 8 4

РОЗДІЛ 9. Глобалізація в світі культурології
Тема 9.1. Концепція 
універсалізації культури
З історії вивчення універсалій 
культури. Універсально мисляча 
людина. Моделі культурної 
універсалізації. Плюралізм як 
риса універсальної культури. 
Глобалізаційні процеси 
Історичні етапи глобалізації. Про 
диференціації глобалізаційних 
процесівКосмополітизм як 
можлива форма ідентичності. 
Художня творчість як провідник 
глобалізаційних потоків

13 2 2 2 7 4

РОЗДІЛ 10. Теоретико-методологічні проблеми сучасної 
культурології. Дискусії та огляд деяких підходів

Тема 10.1. Підсумки і актуальні 
проблеми вивчення культури
Особливості та світоглядні 
принципи дослідження культури. 
Теоретико-методологічні підходи 
до вивчення культури. Проблема 
методу в науках про культуру: 
дискусії та пошуки 
Криза в галузі наук про культуру. 
Витоки методологічних проблем. 
Шляхи розвитку сучасної науки 
про культуру.

11 2 2 7 4

Всього 240 44 48 4 144 84 2 2 80
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№ Назва теми Кількість годин
з/п Денна

форма
Заочна
форма

1 Культурологія в системі гуманітарних наук. Культурний 
простір як цінність і національне надбання. Час як фактор 
історичного розвитку культури. Історична персонологія: 
соціокультурний контекст.

2

2 Цикли у вченні Дж. Віко та його попередників. Циклічний 
підхід в оцінках наступних мислителів.

2

3 Проект просвітництва. Р. Гердер: Просвітитель або 
контрпросвітитель

2

4 Культурологічні ідеї просвітництва в інтерпретації 
польських мислителів. Культурологічна концепція 
романтизму як реакція на епоху просвітництва

2

5 Еволюціонізм. Неоеволюціонізм. 2 2
6 Теорія культурно-історичних типів М. Данилевського. 

Морфологія культури О. Шпенглера.
2

7 Наука про цивілізації Ф. Конєчни. А. Дж. Тойнбі про 

типології та генезис цивілізацій.

2

8 Позитивізм в культурології та формування природничо- 
наукового мислення. Концепція культури в етногеографіі.

2

9 Типи соціокультурних суперсистем і соціокультурна 
динаміка П. А. Сорокіна. Конфігурації культурного 
зростання А. Л. Кребера.

2

10 Критична концепція культури Ф. Ніцше.
Сутність і "трагедія культури" у трактуванні Р. Зіммеля.

2

11 Критична теорія франкфуртської школи. 2
12 Психоаналіз З. Фрейда. 2

13 Аналітична психологія К. Р. Юнга. 2

14 Від структуралізму до постструктурализму. 2
15 Постмодерністські погляди і спроби їх класифікації. 2
16 А. Швейцер: гуманність як основа культури.

М. Мід про антропологічні засади культурології.
2

17 И. Хейзінга про гру в культурі. X. Ортега-і-Гассет про 
навалу масової культури.

4

18 Ф. Бродель про історію матеріальної культури. 
Постмодернізм на пострадянському просторі.

4

19 Концепція універсалізації культури 
Глобалізаційні процеси.

2

20 Підсумки і актуальні проблеми вивчення культури 
Проблема методу в науках про культуру: дискусії та 
пошуки.

2

Загалом 44 2
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№ Назва теми Кількість годин
з/п Денна

форма
Заочна
форма

1 Культурологія в системі гуманітарних наук. Культурний 
простір як цінність і національне надбання. Час як фактор 
історичного розвитку культури. Історична персонологія: 
соціокультурний контекст.

2

2 Цикли у вченні Дж. Віко та його попередників. Циклічний 
підхід в оцінках наступних мислителів.

2

3 Проект просвітництва. Р. Гердер: Просвітитель або 
контрпросвітитель

2

4 Культурологічні ідеї просвітництва в інтерпретації 
польських мислителів. Культурологічна концепція 
романтизму як реакція на епоху просвітництва

2

5 Еволюціонізм. Неоеволюціонізм. 2
6 Теорія культурно-історичних типів М. Данилевського. 

Морфологія культури О. Шпенглера.
2

7 Наука про цивілізації Ф. Конєчни. А. Дж. Тойнбі про 
типології та генезис цивілізацій.

2

8 Позитивізм в культурології та формування природничо- 
наукового мислення. Концепція культури в етногеографіі.

2

9 Типи соціокультурних суперсистем і соціокультурна 
динаміка П. А. Сорокіна. Конфігурації культурного 
зростання А. Л. Кребера.

2

10 Критична концепція культури Ф. Ніцше.
Сутність і "трагедія культури" у трактуванні Р. Зіммеля.

2

11 Критична теорія франкфуртської школи. 2
12 Психоаналіз З. Фрейда. 2
13 Аналітична психологія К. Р. Юнга. 2 2
14 Від структуралізму до постструктурализму. 2
15 Постмодерністські погляди і спроби їх класифікації. 4
16 А . Швейцер: гуманність як основа культури.

М. Мід про антропологічні засади культурології.
4

17 Й. Хейзінга про гру в культурі.. Ортега-і-Гассет про навалу 
масової культури.

2

18 Ф. Бродель про історію матеріальної культури. 
Постмодернізм на пострадянському просторі.

4

19 Концепція універсалізації культури 
Глобалізаційні процеси.

2

20 Підсумки і актуальні проблеми вивчення культури 
Проблема методу в науках про культуру: дискусії та 
пошуки.

2

Загалом 48 2
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Самостійна робота

№ Назва теми Кількість годин
з/п Денна

форма
Заочна
форма

1 Культурологія в системі гуманітарних наук. Культурний 
простір як цінність і національне надбання. Час як фактор 
історичного розвитку культури. Історична персонологія: 
соціокультурний контекст.

7 4

2 Цикли у вченні Дж. Віко та його попередників. Циклічний 
підхід в оцінках наступних мислителів.

7 4

3 Проект просвітництва. Р. Гердер: Просвітитель або 
контрпросвітитель

7 4

4 Культурологічні ідеї просвітництва в інтерпретації 
польських мислителів. Культурологічна концепція 
романтизму як реакція на епоху просвітництва

7 4

5 Еволюціонізм. Неоеволюціонізм. 7 4
6 Теорія культурно-історичних типів М. Данилевського. 

Морфологія культури О. Шпенглера.
8 4

7 Наука про цивілізації Ф. Конєчни. А. Дж. Тойнбі про 
типології та генезис цивілізацій.

7 4

8 Позитивізм в культурології та формування природничо- 
наукового мислення. Концепція культури в етногеографіі.

7 4

9 Типи соціокультурних суперсистем і соціокультурна 
динаміка П. А. Сорокіна. Конфігурації культурного 
зростання А. Л. Кребера.

7 4

10 Критична концепція культури Ф. Ніцше.
Сутність і "трагедія культури" у трактуванні Р. Зіммеля.

8 4

11 Критична теорія франкфуртської школи. 7 4
12 Психоаналіз З. Фрейда. 7 4
13 Аналітична психологія К. Р. Юнга. 7 4
14 Від структуралізму до постструктурализму. 7 4
15 .Постмодерністські погляди і спроби їх класифікації. 7 4
16 А. Швейцер: гуманність як основа культури 

М. Мід про антропологічні засади культурології.
8 4

17 Й. Хейзінга про гру в культурі.. Ортега-і-Гассет про навалу 
масової культури.

7 4

18 Ф. Бродель про історію матеріальної культури. 
Постмодернізм на пострадянському просторі.

8 4

19 Концепція універсалізації культури 
Глобалізаційні процеси.

7 4

20 Підсумки і актуальні проблеми вивчення культури 
Проблема методу в науках про культуру: дискусії та 
пошуки.

7 4

Загалом 144 80
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