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Найменування
показників Освітній ступінь

Характеристика навчальної 
дисципліни

денна форма 
навчання

заочна форма 
навчання

Кількість кредитів: 
5

бакалавр

Обов’язкова

Рік підготовки:
2-й 2-й

Семестр

Загальна кількість 
годин:

150

Ш-ІУ ПІ-ІУ
Лекції

24 год. 8 год.
Практичні, семінарські
30 год. 8 год.

Консультації
2год. 2 год.

Самостійна робота
94 год. 132 год.

Вид контролю: екзамен

1. Мета вивчення навчальної дисципліни
Відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців 

спеціальності 034 «Культурологія» за першим (бакалаврським) рівнем вищої 
освіти навчальна дисципліна «Філософія культури» входить до переліку 
обов’язкових дисциплін (цикл професійної підготовки).

«Філософія культури» експонує культуру як спосіб організації та розвитку 
людської життєдіяльності та форму власне людського існування.

Мета курсу -  ознайомлення студентів з філософськими інтерпретаціями 
природи, сутності та функцій культури, методами її філософського аналізу та 
тенденціями культурно-історичних змін.

Засвоєння програмного матеріалу дисципліни «Філософія культури» (ОК 14) 
забезпечує формування інтегральної та загальних компетентностей відповідно до 
освітньо-професійної програми «Культурологія»: здатність розв’язувати складні 
спеціалізовані задачі й практичні проблеми у галузі професійної діяльності 
культуролога або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій і методів 
культурології, а також характеризується комплексністю та невизначеністю умов 
(ІК); здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК 1); знання та 
розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності (ЗК 2); 
здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел(ЗК 3); 
вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми (ЗК 4); здатність спілкуватися з



представниками інших професійних груп різного рівня (ЗК 5); цінування та повага 
різноманітності та мультикультурності (ЗК 6); здатність зберігати та 
примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 
основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця 
у загальній системі знань про природу і суспільство (ЗК 12).

«Філософія культури» формує такі спеціальні (фахові, предметні) 
компетентності, як: здатність презентувати результати професійної діяльності в 
усній та письмовій формі, надавати відповідну аргументацію (СК 1); здатність 
визначати ступінь цінності та унікальності об’єктів культури в українському та 
міжнародному контекстах (СК 2); здатність критично аналізувати культурні 
явища та процеси з використанням загальнонаукових та спеціальних наукових 
методів (СК 3); здатність інтерпретувати джерела культури (писемні, речові, 
візуальні) з урахуванням різних контекстів (історичного, соціального, антропо
логічного, політичного, релігійного, екологічного тощо) (СК 4); здатність 
використовувати різноманітні джерела інформації та методологічний апарат 
культурології для аналізу культурних потреб суспільства (СК 5); здатність 
обґрунтовувати рішення щодо врегулювання відносин у сфері культури на основі 
розуміння специфіки соціокультурних процесів (СК 7); здатність створювати 
аналітичні звіти, розробляти рекомендації та генерувати проекти (культурно- 
мистецькі, художні та дозвіллєві) (СК 8); здатність популяризувати знання про 
культуру та поширювати інформацію культурологічного змісту (СК 10).

2. Передумови для вивчення дисципліни
Вивчення дисципліни «Філософія культури» ґрунтується на здобутих 

раніше знаннях з культурології, антропології, історії культури України та світу.
Філософія культури корелює з філософією, основами наукових 

культурологічних досліджень, слугує філософським підґрунтям для практичної 
діяльності культуролога.

3. Програмні результати навчання
Вивчення дисципліни «Філософія культури» спрямоване на формування 

філософсько-культурологічних знань та досвіду культуротворчої діяльності 
студентів, їх просвітницької, дослідницької і художньої активності.

Знання: філософських аспектів та 
соціокультурних закономірностей розвитку 
культури.
Уміння: критично мислити, застосовувати 
філософсько-культурологічні знання для 
аналізу культурного простору та визначення 
векторів його подальшого розвитку. 
Комунікація: викладати у зрозумілий спосіб 
власні думки, здійснювати їх аргументацію.

ПРН 1

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

Знання: основ філософського дискурсу як 
теоретичного підґрунтя для успішної практики. 
Уміння: використовувати філософсько- 
культурологічні поняття для аналізу та 
коментування соціокультурних процесів.

ПРН 2

Аналізувати, коментувати, 
узагальнювати, наукові та 
аналітичні тексти культуроло
гічного характеру.



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 5
Збирати, упорядковувати та 
аналізувати інформацію щодо 
культурних явищ, подій та 
історико-культурних процесів.

Знання: змісту та тенденцій розвитку 
культури, основних чинників культурної 
динаміки.
Уміння: використовувати філософсько- 
культурологічний рівень узагальнення для 
аналізу різноманітних контекстів культурної 
практики та прийняття ефективних рішень із 
застосуванням інформаційних, комунікативних 
та візуальних технологій.

ПРН 6

Виявляти, перевіряти та 
узагальнювати інформацію 
щодо різноманітних контекстів 
культурної практики, визначати 
ступінь їх актуальності із 
застосуванням релевантних 
джерел, інформаційних, 
комунікативних засобів та 
візуальних технологій.

Знання: аксіологічної природи культури, 
змісту культурних цінностей та ідеалів, базових 
концептів національної свідомості.
Уміння: обґрунтовувати, розробляти та 
реалізовувати культурні події з орієнтацією на 
загальнолюдські цінності; основи моралі та 
духовні домінанти національної свідомості. 
Комунікація: взаємодія з учасниками та 
організаторами культурних проєктів з 
дотриманням законодавства та у відповідності 
до визначеної мети.

ПРН 12

Обґрунтовувати, розробляти та 
реалізовувати культурні події та 
проекти з дотриманням 
законодавства та у відповідності 
до визначених мети та завдань.

Уміння: створювати простір продуктивного 
співробітництва у культурних установах та 
творчих об’єднаннях; формулювати та 
аргументувати власну громадянську та 
професійну позицію щодо актуальних питань. 
Комунікація: діалогічність спілкування, 
наявність аргументованої громадянської та 
професійної позиції щодо актуальних 
суспільних питань.

ПРН 15

Визначати, формулювати та 
аргументувати власну 
громадянську та професійну 
позицію щодо актуальних 
суспільних питань.

4. Критерії оцінювання результатів навчання

Кількість
балів Критерії оцінювання навчальних досягнень студента

90-100

Зміст курсу засвоєно. Студент опанував теоретичні положення філософії 
культури, вільно володіє філософсько-культурологічними поняттями, має системні 
знання відповідно до вимог навчальної програми. Студент вміє аналізувати та 
узагальнювати навчальний матеріал, добирати джерела інформації та 
користуватися ними, виявив активність під час обговорення проблемних питань на 
семінарських заняттях, якісно виконав індивідуальне завдання, творчо та змістовно 
презентував результати самостійної роботи.

82-89

Зміст курсу засвоєно. Студент опанував основні теоретичні положення, 
достатньо повно володіє понятійним апаратом філософії культури, вміє аналізувати 
та систематизувати інформацію. Студент опрацював більшість тем самостійної 
роботи, змістовно презентував її результати, якісно виконав індивідуальне 
завдання, однак під час усних та письмових відповідей допускав поверховість 
аргументації, окремі неточності та незначні помилки.



74-81

Зміст курсу здебільшого засвоєно. Студент опанував основні теоретичні 
положення, володіє понятійним апаратом філософії культури, вміє аналізувати та 
систематизувати навчальний матеріал. Студент опрацював більшість тем 
самостійної роботи, однак не виконував індивідуальне завдання або допускав деякі 
помилки під час усних і письмових відповідей на практичних заняттях.

64-73

Зміст курсу засвоєно частково. Студент володіє лише окремими 
філософсько-культурологічними поняттями, брав участь в обговоренні деяких тем 
на практичних заняттях, самостійно опрацював кілька визначених програмою тем, 
однак виявив середній рівень компетентності, допускав помилки під час усних і 
письмових відповідей, індивідуальне завдання не виконував.

60-63

Зміст курсу засвоєно фрагментарно. Студент володіє лише деякими 
філософсько-культурологічними поняттями, знання поверхові та не 
систематизовані, значну частину навчального матеріалу відтворює на 
репродуктивному рівні, самостійну роботу виконував частково, індивідуальне 
завдання не виконував.

35-59

Зміст курсу не засвоєно. Більшість навчальних завдань не виконано або 
відповіді містять принципові помилки. Студент не опанував основний навчальний 
матеріал, пропускав заняття, не виконував самостійну роботу. За умови додаткової 
самостійної роботи студента можливе підвищення рівня його знань та повторне 
складання заліку.

1-34
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни ставиться, 

якщо студент систематично пропускав заняття та зовсім не опанував навчальний 
матеріал.

Результати навчання, здобуті шляхом неформальної та/або інформальної 
освіти, визнаються в системі формальної освіти в порядку, визначеному 
Положенням «Про порядок визнання результатів, здобутих у формі 
неформальної та інформальної освіти Навчально-наукового інституту культури 
і мистецтв Сумського державного педагогічного університету імені 
А.С. Макаренка» (ухвалене рішенням Вченої ради, протокол № 11 від 19 червня 
2020 року).

Розподіл балів 
форма звітності -  залік

Поточний контроль Разом Сума

Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3 Розділ 4

Т 1.1 Т 1.2 Т 2.1 Т 2.2 Т 3.1 Т 3.2 Т 4.1 Т 4.2

1008 8 8 8 8 8 48

Контроль самостійної роботи
8 8 8 8 32

Індивідуальне завдання (реферат) 20



Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за 

всі види 
навчальної 
діяльності

ОцінкаECTS
Оцінка за національною шкалою

для екзамену, заліку, курсового проекту (роботи), 
практики

90 -  100 А Відмінно
82 - 89 В Добре74 - 81 С
64 - 73 Б

Задовільно60 - 63 Е
35-59 РХ незадовільно з можливістю повторного складання

1 - 34 Р незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

5. Засоби діагностики результатів навчання
Рівень знань та умінь, набутих у процесі вивчення «Філософії мистецтва», 

перевіряється на практичних заняттях у формі усних відповідей, виконання 
тестових завдань та контрольних робіт, презентації результатів самостійної 
роботи, виконання індивідуального завдання у вигляді реферату. Форма 
контролю -  залік.

6. Програма навчальної дисципліни

РОЗДІЛ 1. Сутність та фундаментальні характеристики культури в 
контексті філософського дискурсу

Тема 1.1. Філософія культури як наука. Характеристики та функції 
культури.

Тема 1.2. Генеза культури у філософському вимірі.

РОЗДІЛ 2 Аксіологічна природа культури. Теоретичні схеми 
культурно-історичних змін

Тема 2.1. Нормативно-ціннісна система як основа культури.
Тема 2.2. Теоретичні схеми культурно-історичних змін.

РОЗДІЛ 3. Культурна типологія. Основні культурфілософські 
концепції ХХ століття

Тема 3.1. Критерії типологізації культури: формаційний, цивілізаційний, 
регіональний, парадигмальний, історичний підходи.

Тема 3.2. Основні культурфілософські концепції ХХ століття.

РОЗДІЛ 4. Національна самоідентифікація та культурна єдність 
людства. Моделі міжкультурної взаємодії

Тема 4.1. Зміст та етапи розвитку української культурфілософської думки.
Тема 4.2. Моделі міжкультурної взаємодії. Співіснування культур у добу 

глобалізаційних та цивілізаційних зрушень.



Філософія культури як наука. Сутність та фундаментальні
характеристики культури в контексті культурфілософської думки.

Багатоманітність визначень поняття «культура». Культура як спосіб 
організації та розвитку людської життєдіяльності. Тлумачення культури як 
сукупності цивілізаційних досягнень і художньої творчості окремого народу. 
Культура як сукупність характерних особливостей життя і діяльності 
відповідних соціальних, регіональних та інших спільнот. Культура як показник 
рівня досконалості у тій чи іншій галузі людської діяльності. Антропологічний, 
філософський та соціологічний підходи до визначення культури.

Основні ознаки культури (позабіологічність, продуктивність,
технологічність, стереотипність, інформативність, нормативність,
комунікативність). Функції культури (адаптація, соціалізація, легітимізація, 
інтеграція, ідентифікація, регуляція, комунікація, формування світогляду, 
забезпечення соціокультурного розвитку).

Г енеза культури та основні історичні етапи її розвитку.
Трудова (Ф. Енгельс), психоаналітична (З. Фрейд), ігрова (Й. Хейзінга), 

релігійна (Дж.-Дж. Фрезер), символічна (Е. Кассірер) концепції походження 
культури. Природа і культура. Періодизація історії світової культури: культура 
первісного суспільства, Стародавнього світу, Середньовіччя, Відродження, 
Нового та Новітнього часу. Основні світоглядні риси зазначених культурно- 
історичних періодів.

Аксіологічна природа культури. Культурна типологія та її основні 
варіанти. Нормативно-ціннісна система як основа культури. Механізми 
збереження і трансляції культурних цінностей: традиції, звичаї, ритуали.

Культурна типологія та її основні варіанти: формаційний, цивілізаційний, 
регіональний, парадигмальний, історичний підходи. Історична типологія 
культури на основі концепцій: еволюціонізму (Г. Морган); універсальної 
еволюції (Л. Уайт); мультилінійної еволюції (Дж. Стюард); специфічної 
еволюції (М. Салінс); формаційного підходу (К. Маркс) тощо. Типологія 
культури П. Сорокіна. Типологія культури Л. Іоніна (поняття «життєва 
форма»,«стиль»).

Теоретичні схеми культурно-історичних змін.
Еволюціоністські, циклічні, хвильові та нелінійні схеми культурного 

розвитку. Культура і цивілізація. Концепція культурно-історичних циклів (М. 
Данилевський). Концепція круговороту локальних цивілізацій (А. Тойнбі). 
Філософія культури О. Шпенглера. Концепція «осьового часу» К. Ясперса. 
Соціокультурна динаміка П. Сорокіна.

Ж.-Ж. Руссо про прогрес культури і падіння моральності. Ідеал «природної 
людини» у концепції філософа. Німецькі просвітителі Й.Й.Вінкельман, 
Г.Е. Лессінг, Ф. Шиллер про джерела й межі європейської культури.

Постфігуративний, конфігуративний та префігуративний типи культури та 
їх вплив на динаміку розвитку (М. Мід). Механізми розвитку культури: 
внутрішні і зовнішні чинники.



Основні культурфілософські концепції ХХ століття. Семіотична теорія 
культури. Особливості тлумачення культури в концепціях представників 
ігрової теорії культури. Сутність культури в концепціях представників 
соціологічної школи. Психоаналітична школа про сутність культури та творчої 
діяльності. Теорія пасіонарності Л. Гумільова. Структурна антропологія К. 
Леві-Строса і його внесок у теорію культури.

Зміст та етапи розвитку української культурфілософської думки.
Основні концепти представників української культурологічної думки: 

Кирило-Мефодіївське братство, ідеї М. Драгоманова, М. Г рушевського, 
П. Куліша, І. Огієнка. Гуманістична сутність української культури 
(Г. Сковорода, Ф. Прокопович, Т. Шевченко).

Українська культура кінця ХХ -  початку ХХІ століття: від тоталітаризму 
до національно-духовного відродження. Цілісність українського культурного 
простору: культура українського зарубіжжя.

Світова і національна культура. Мистецтво як чинник національної 
самоідентифікації та культурної єдності людства. Роль мистецтва та народної 
художньої творчості у формуванні національної культури.

Моделі міжкультурної взаємодії. Акультурація як процес міжкультурної 
комунікації. Форми взаємодії культур: однобічна, двобічна. Типи культурної 
взаємодії: реакція, адаптація, сприйняття. Соціокультурна ідентичність.
Національний рівень міжкультурної взаємодії. Етапи інтернаціоналізації 
суспільного життя (всебічні зв’язки, співробітництво, інтеграція). Форми 
міжкультурної взаємодії на етнічному рівні (міжрегіональна, світсько-релігійна, 
міжконфесійна).

Сучасна культурна ситуація. Моделі міжкультурної взаємодії. 
Співіснування культур у добу глобалізації та цивілізаційних зрушень.

Науково-технічна революція як чинник розвитку сучасної культури. 
Культура інформаційного суспільства. Віртуальна реальність та віртуалізація 
культури. Криза гуманістичних цінностей. Постмодернізм: філософія,
мистецтво, світогляд. Міф, неотрадиціоналізм та езотеризм у сучасній культурі. 
Алгоритм культурних змін модернізму (лінійна модель) і постмодернізму 
(нелінійна модель). Феномен хаосу в постмодерністському контексті. 
Магістральні вектори філософської програми after-postmodernism. 
Концептуальне поле масової культури епохи постмодерну.

Проблеми глобалізації, модернізації, мультикультуралізму та культурної 
універсалізації. Етноцентризм та культурний релятивізм. Теорія «культурного 
шоку» Ф. Бока, її значення у вирішенні міжкультурних проблем. Культурні 
аспекти глобалізації. П. Бергер про основні рушійні сили культурної 
глобалізації (мова, ділові еліти, «клуб інтелектуалів», громадські рухи, масова 
культура).

Діалог культур (М. Бахтін, В. Біблер). Глобалізація і ідентичність.



Кількість годин
Денна форма Заочна форма

Назви тем у тому числі у тому числі
Всього лек пр кон

с ср
Всього лек пр конс ср

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Розділ 1. Сутність та фундаментальні характеристики культури в контексті

філософського дискурсу
Тема 1.1. Філософія 
культури як наука. 
Характеристики та 
функції культури

10 2 4 4 30 2 2 26

Тема 1.2. Генеза 
культури у
філософському вимірі

20 4 2 14

Разом 30 6 6 - 18 30 2 2 0 26
Розділ 2. Аксіологічна природа культури. 

Теоретичні схеми культурно-історичних змін
Тема 2.1. Нормативно- 
ціннісна система як 
основа культури

20 4 4 12 40 2 2 36

Тема 2.2. Теоретичні 
схеми культурно- 
історичних змін

20 2 4 14

Разом 40 6 8 26 40 2 2 0 36
Розділ 3. Культурна типологія. Основні культурфілософські концепції ХХ століття

Тема 3.1. Критерії 
типологізації культури

10 2 4 - 4 30 2 2 - 26

Тема 3.2. Основні 
культурфілософські 
концепції ХХ століття

20 4 4 12

Разом 30 6 8 16 30 2 2 0 26
Розділ 4. Н аціональна самоідентифікація та культурна єдність людства. Моделі

міжкультурної взаємодії
Тема 4.1. Зміст та 
етапи розвитку 
української культур- 
філософської думки

20 2 4 14 50 2 2 2 44

Тема 4.2. Моделі 
міжкультурної 
взаємодії. Співісну
вання культур у добу 
глобалізаційних та 
цивілізаційних 
зрушень

30 4 4 2 20

Разом 50 6 8 2 34 50 2 2 2 44
Всього 150 24 30 2 94 150 8 8 2 132



Теми лекційних занять
№
п/п

Тема заняття Кількість годин

денна форма заочна
форма

Розділ 1. Сутність та фундаментальні характеристики культури в контексті
філософського дискурсу

1.1 Філософія культури як наука. Характеристики та функції 
культури

2 2

1.2 Генеза культури у філософському вимірі 4
Розділ 2 Аксіологічна природа культури. 

Теоретичні схеми культурно-історичних змін
2.1 Тема 2.1. Нормативно-ціннісна система як основа культури 4 2
2.2 Тема 2.2. Теоретичні схеми культурно-історичних змін 2

Розділ 3. К ультурна типологія.
Основні культурфілософські концепції ХХ століття

3.1 Тема 3.1. Критерії типологізації культури. 2 2
3.2 Тема 3.2. Основні культурфілософські концепції ХХ століття 4

Розділ 4. Н аціональна самоідентифікація та культурна єдність людства.
Моделі міжкультурної взаємодії

4.1 Тема 4.1. Зміст та етапи розвитку української 
культурфілософської думки

2 2

4.2 Тема 4.2. Моделі міжкультурної взаємодії. Співіснування 
культур у добу глобалізаційних та цивілізаційних зрушень

4

Всього 24 8

Теми практичних (семінарських )занять
№
п/п

Тема заняття Кількість годин

денна форма заочна
форма

Розділ 1. Сутність та фундаментальні характеристики культури в контексті
філософського дискурсу

1.1 Філософія культури як наука. Характеристики та функції 
культури

4 2

1.2 Генеза культури у філософському вимірі 2
Розділ 2 Аксіологічна природа культури. 

Теоретичні схеми культурно-історичних змін
2.1 Тема 2.1. Нормативно-ціннісна система як основа культури 4 2
2.2 Тема 2.2. Теоретичні схеми культурно-історичних змін 4

Розділ 3. К ультурна типологія.
Основні культурфілософські концепції ХХ століття

3.1 Тема 3.1. Критерії типологізації культури. 4 2
3.2 Тема 3.2. Основні культурфілософські концепції ХХ століття 4

Розділ 4. Н аціональна самоідентифікація та культурна єдність людства.
Моделі міжкультурної взаємодії

4.1 Тема 4.1. Зміст та етапи розвитку української 
культурфілософської думки

4 2

4.2 Тема 4.2. Моделі міжкультурної взаємодії. Співіснування 
культур у добу глобалізаційних та цивілізаційних зрушень

4

Всього 30 8



Самостійна робота
№
п/п

Тема заняття Кількість годин

денна форма заочна
форма

Розділ 1. Сутність та фундаментальні характеристики культури в контексті
філософського дискурсу

1.1 Філософія культури як наука. Характеристики та функції 
культури

4 26

1.2 Генеза культури у філософському вимірі 14
Розділ 2 Аксіологічна природа культури. 

Теоретичні схеми культурно-історичних змін
2.1 Тема 2.1. Нормативно-ціннісна система як основа культури 12 36
2.2 Тема 2.2. Теоретичні схеми культурно-історичних змін 14

Розділ 3. К ультурна типологія.
Основні культурфілософські концепції ХХ століття

3.1 Тема 3.1. Критерії типологізації культури. 4 26
3.2 Тема 3.2. Основні культурфілософські концепції ХХ століття 12

Розділ 4. Н аціональна самоідентифікація та культурна єдність людства.
Моделі міжкультурної взаємодії

4.1 Тема 4.1. Зміст та етапи розвитку української 
культурфілософської думки

14 44

4.2 Тема 4.2. Моделі міжкультурної взаємодії. Співіснування 
культур у добу глобалізаційних та цивілізаційних зрушень

20

Всього 94 132

Індивідуальні завдання спрямовані на поглиблення знань з філософії 
культури. Завдання полягають в ознайомленні з актуальними проблемами 
культурної практики, їх осмисленням у контексті філософсько- 
культурологічного аналізу. Індивідуальне завдання передбачає написання
реферату.

Орієнтовні теми рефератів:
1. Міф як явище культури.
2. Концепція М. Реріха «Світ через культуру».
3. «Глобальний еволюціонізм» про майбутнє цивілізації.
4. Східна та західна цивілізації як культурні «полюси світу».
5. Концепція культури Е.Б. Тейлора.
6. Постмодерністське розуміння культури.
7. «Аполонійські» та «діонісійські» засади європейської культури
8. Українська культурфілософська думка: етапи розвитку.
9. Культура як текст.
10. Культура як знакова система (семіотична теорія культури).
11. Кризи у розвитку світової культури: уроки подолання.
12. Етнос і культура.
13. Теорія «осьового часу» К. Ясперса.
14. Ідеї універсальності культури.
15. Культ і культура.
16. Культура і релігія: вплив буддизму на світову культуру.
17. Культура і релігія: вплив християнства на світову культуру.



18. Культура і релігія: вплив ісламу на світову культуру.
19. Культура як система: звичаї, норми, цінності, знання, значення.
20. Сучасна українська культура у загальносвітовому культурному просторі.
21. Еволюція культури: локально-цивілізаційний підхід.
22. Інтерпретація культури в концепціях представників ігрової теорії.
23. Психоаналітична школа про сутність культури та творчої діяльності.
24. Динаміка культурного розвитку: постфігуративний, конфігуративний та, 

префігуративний типи культури.
25. Культурна типологія та її основні варіанти: формаційний, цивілізаційний, 

регіональний, парадигмальний, історичний підходи.
26. Творчість як рушійна сила розвитку культури.
27. Типологія культури П. Сорокіна.
28. Типологія культури Л. Іоніна (поняття «життєва форма», «стиль»).
29. Концепція круговороту локальних цивілізацій (А. Тойнбі).
30. Ж.-Ж. Руссо про прогрес культури і падіння моральності. Ідеал «природної 

людини» у концепції філософа.
31. Й.- Г. Гердер і його внесок у європейську культурологічну традицію.
32. Німецькі просвітителі Й.-Й. Вінкельман, Г.-Е. Лессінг, Ф. Шиллер про 

джерела й межі європейської культури.
33. Теорія пасіонарності Л. Гумільова.
34. Структурна антропологія К. Леві-Строса і його внесок у філософію 

культури.
35. Культура інформаційного суспільства. Віртуальна реальність та 

віртуалізація культури.
36. Діалог культур (М. Бахтін, В. Біблер). Співіснування культур у добу 

глобалізації та цивілізаційних зрушень.
37. Теорія «культурного шоку» Ф. Бока, її значення у вирішенні 

міжкультурних проблем.
38. Культурні аспекти глобалізації. П. Бергер про основні рушійні сили 

культурної глобалізації (*мова, ділові еліти, «клуб інтелектуалів», 
громадські рухи, масова культура).

39. Основні концепти представників української культурологічної думки: 
Кирило-Мефодіївське братство, ідеї М. Драгоманова, М. Грушевського, 
П. Куліша, І. Огієнка.

40. Гуманістична сутність української культурфілософської думки 
(Г. Сковорода, Ф. Прокопович, Т. Шевченко).
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