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І. Опис дисципліни 

 

Найменування показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітній 

рівень 

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Денна Заочна 

Варіативна 
Галузь знань: 

0203Гуманітарні науки 
(шифр, назва) 

Лекції: 

24 10 

Кількість кредитів: 4 Семінарські заняття: 

Модулів: 1 

Напрям підготовки: 

6.020302 Історія* 
(код, назва)

 

24 8 

Загальна кількість годин: 120 
Лабораторні заняття: 

- - 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом:2-4 

Консультації: 

- - 

Семестр:3-8 Самостійна робота: 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне:3 

- самостійна робота: 4 

72 102 

Освітній рівень: 

бакалавр 

Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС: 

40 / 60 15 / 85 

Мова навчання: українська 
Форма підсумкового 

контролю:залік 

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни: культура як спосіб існування людини; 

історичні форми культури. 

Міждисциплінарні зв’язки:проблематика курсу пов’язана з дисциплінами «Історія», 

«Філософія», «Історія української культури», «Основи археології та етнографії», «Історія 

релігій». 

 

Мета і завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Світова культура» є:формування у 

студентів поглибленого розуміння фундаментальних понять і категорій теорії культури, 

оволодіння сучасними методами культурологічного аналізу, вивчення історичної специфіки 

тенденцій сучасних соціокультурних трансформацій у світовій культурі та мистецтві. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Світова культура» є: 

- розрізняти головні етапи розвитку світової культури та їх репрезентанти: первісна 

культура, культура стародавніх цивілізацій, культура античного світу, культура 

Середньовіччя, культура доби Відродження, культура Нового часу та доби Просвітництва, 

Новітня культура тощо;  

- аналізувати процеси та події, які зумовлювали зміну умонастроїв та перехід від однієї 

культурної епохи до іншої впродовж загальнолюдського поступу; 

- знати специфіку регіонального підходу до типології світової культури: загальної 

(«Схід – Захід») та регіональної (європейський, далекосхідний, арабо-мусульманський, 

індійський, латиноамериканський, тропічно-африканський культурні регіони); 

- виділяти особливості основних мистецьких стилів (у архітектурі, художньому та 

образотворчому мистецтві, літературі);  

- характеризувати симптоматичні тенденції, які притаманні сучасній культурі: 

концепція інформаційного суспільства, цивілізаційні процеси глобалізації, теорії «масового 

суспільства», концепції «толерантності» та «міжкультурного діалогу». 

- пояснити суть феномену культури, її роль у людській життєдіяльності, способи 

набуття, збереження та передачі базових цінностей культури;  

- аналізувати форми та типи культур, закономірності їх функціонування та розвитку; 

- порівняти (зіставити, знайти спільне) особливості різних культурно-історичних епох;  

- наводити найвизначніші культурно-мистецькі пам’ятки та імена видатних 

представників тієї чи іншої культурної епохи чи регіону; 

- застосовувати методи культурологічного аналізу щодо тенденцій сучасних 

соціокультурних трансформацій в Україні та світі, коментувати і пояснювати культурні 



події, виявляти глибинне значення змін у сучасній культурі, виокремлювати тенденції 

культурно-цивілізаційних процесів та перспективи розвитку суспільства в ХХІ ст.; 

- розробляти та реалізовувати науково-дослідницькі проекти, які стосуються сучасних 

культурологічних процесів та історії української та світової культури; 

- визначати роль і місце української культури в світовій цивілізації, пояснити історичну 

специфіку української національної культурної традиції;  

- розвивати у собі шанобливе ставлення до норм, традицій, міжкультурних взірців 

представників різних націй, етносів в контексті сучасних культуротворчих процесів;  

- обґрунтовувати власні світоглядні позиції на основі знань історико-культурної 

спадщини України та світу, а також турбуватися про збереження та примноження 

національної та світової культурної спадщини. 

 

ІІ. Основні результати навчання та компетентності, які вони формують: 

 

№ з/п Результати навчання Компетентності 

1. Застосовувати методи культурологічного аналізу 

щодо тенденцій сучасних соціокультурних 

трансформацій в Україні та світі, коментувати і 

пояснювати культурні події, виявляти глибинне 

значення змін у сучасній культурі, виокремлювати 

тенденції культурно-цивілізаційних процесів та 

перспективи розвитку суспільства в ХХІ ст.. 

Розуміти сутність сучасних 

наукових підходів до 

осмислення феномену 

культури 

2. Знати форми та типи культур, закономірності їх 

функціонування та розвитку; прикметні ознаки 

основних культурних регіонів світу; 

наводити найвизначніші культурно-мистецькі 

пам’ятки та імена видатних представників тієї чи 

іншої культурної епохи чи регіону. 

Базові загальні знання. 

3. Порівняти (зіставити, знайти спільне) особливості 

різних культурно-історичних епох. Визначати роль і 

місце української культури в світовій цивілізації, 

пояснити історичну специфіку української 

національної культурної традиції 

Встановлювати причинно-

наслідкові зв’язки. 

4. Знати основні етапи розвитку культури, історико-

регіональну характеристику культури. 

  

Володіти спеціальними 

знаннями з хронології та 

історичної географії. 

5. Знати понятійно-термінологічний апарат курсу.  

Вміти використовувати культурологічні терміни та 

поняття під час усних відповідей на семінарських 

заняттях, складати термінологічні словники, 

застосовувати філософські терміни. 

Здатність використовувати 

відповідну термінологію та 

способи вираження 

дисципліни в усній та 

письмовій формах рідною 

мовою. 

6. Знати види джерел, які застосовуються при вивченні 

культури. 

Вміти здійснювати самостійний пошук інформації з 

використанням різноманітних ресурсів. 

Здатність знаходити, 

критично аналізувати та 

використовувати 

інформацію з різних 

історичних джерел. 

7 Розвивати шанобливе ставлення до норм, традицій, 

міжкультурних взірців представників різних націй, 

етносів в контексті сучасних культуротворчих 

процесів 

Формування 

толерантності, 

демократизму та 

гуманності у відношенні до 

представників інших 

культур 

 

 

 



ІІІ. Тематичний план дисципліни 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 4 кредити ЄКТС (120 годин). 

№ 

з/п 
Назви тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 

Кількість годин  

(заочна форма навчання) 
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1.  Актуальні проблеми 

культурології: теоретичні та 

практичні аспекти  
2 2 - - - 4 - - - - - 8 

2.  Сутність та фундаментальні 

характеристики культури 
2 - 2 - - 4 2 2 - - - 8 

3.  Регіональна типологія світової 

культури. 
2 - 2 - - 4 2 2 - - - 8 

4.  Провідні культурні регіони та 

їх роль у розвитку світової 

культури. 

 

2 2 - - - 4 2 - - - - 8 

5.  Ранні форми культури 2 - 2 - - 4 2 - - - - 8 

6.  Культурні особливості 

цивілізацій Стародавнього 

Сходу 

4 2 2 - - 4 2 2 - - - 6 

7.  Античність як тип культури  4 2 2 - - 4 2 2 - - - 8 

8.  Культура європейського 

Середньовіччя 
6 4 2 - - 10 2 - 2 - - 10 

9.  Особливості культури доби 

Відродження. 
6 4 2 - - 10 2 2 - - - 10 

10.  Світоглядні домінанти та зміст 

культури Нового часу. 
8 4 4 - - 10 2 - 2 - - 10 

11.  Західноєвропейська культура 

ХІХ ст. 
6 2 4 - - 8 2 - 2 - - 10 

12.  Новітня культура ХХ – ХХІ ст. 

 
4 2 2 - - 6 2 - 2 - - 10 

Разом: 48 24 24 - - 72 18 10 8 - - 102 

 

ІV. Зміст дисципліни 

№ 

з/п 
4.1. Назви модулів, тем та їх зміст 

Кількість 

годин 

В
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Тема 1. Актуальні проблеми культурології: теоретичні та практичні 

аспекти 
Основні культурологічні парадигми. Еволюціоністська концепція 

культури (Л. Морган, Е. Тайлор Г. Спенсер): обґрунтування принципу 

єдності людського роду та спорідненості потреб різних народів у 

формуванні культури. Виокремлення трьох основних стадій у розвитку 

суспільства та особливості розвитку культури - дикунство, варварство і 

цивілізація (Л. Морган). Циклічна концепція культури (Дж. Віко, М. 

Данилевський, О. Шпенглер, А. Тойнбі). Аксіологічна концепція культури 

(В. Дільтей, В. Віндельбанд, Г. Ріккерт): культура як «світ втілених 

цінностей», які реалізує людина внаслідок своєї діяльності. 

Антропологічна або функціональна концепція культури (Б. Маліновський, 
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К. Леві-Стросс, А. Кребер): виникнення та розвиток культури 

пов´язується з потребами людини. Соціологічна парадигма культури 

(П.Сорокін): культура як цілісне утворення та складна ієрархія 

соціокультурних систем (теорія суперсистем культури). Формаційна або 

лінійна концепція культури (К. Маркс, Ф. Енгельс): діалектичний 

взаємозв’язок «базису» та ідеологічної «надбудови», до якої належить і 

культура. Принцип формаційного підходу до аналізу культури. 

Символічна концепція культури (Е. Касірер): ідея єдиного «світу 

культури», в якому символи, архетипи, смислообрази постають 

модифікаціями апріорних форм людської свідомості – мова, міф, 

мистецтво, релігія, наука. Ігрова парадигма культури (Й. Гейзінга): 

смислові виміри гри як атрибутивної характеристики культури. 

Психоаналітична концепція культури (З.Фройд, Е.Фром): культура як 

«ментор» людського «его», індивідуальної свідомості. Теологічні 

концепції культури: релігія як вирішальна основа розвитку культури. 

Концептуальні основи теологічного розуміння культури (Августин 

Аврелій, П.Абеляр, Тома Аквінський). Сучасна католицька культурологія 

(Ж. Марітен, Е. Уінтер). Православна культурологічна думка (М. Бердяєв, 

П. Флоренський, Л. Карсавін та ін.). Протестантська культурологія 

(П.Тілліх): релігія як субстанція духовної діяльності людини. 

Аналіз та зіставлення світової, національної та етнічної культури. 

Культурна історія людства як світовий процес: поняття світової культури. 

Світова культура як система духовних цінностей, що виробляються в 

надрах національних культур, але набувають загальнолюдського значення 

(П.Тейяр де Шарден, В.Вернадський, А.Швейцер, Дж.Коллінгвуд). 

Заперечення ідеї єдності світової культури: множинність культур, без 

історичної спадкоємності та загальнолюдського змісту (О.Шпенглер, 

АТойнбі). Еволюційний погляд на світову культуру (К.Ціолковський, 

В.Соловйов, П. Флоренський).  

Атрибутивні характеристики етнічної культури: пріоритет локальних 

традиційно-замкнених спільнот; територіальна спорідненість; спільність 

походження; традиційність; стихія живої народної мови; анонімне; 

колективне авторство; патріархальність; позбавлення розвинутої 

індивідуальної самосвідомості. Власне етнічні елементи культури: обряди, 

традиції, звичаї, міфологія тощо.   

Характерні риси національної культури: писемна культура; носії 

національної культури; культивування національних цінностей, 

національних інтересів, національної ідеї; принципи становлення правової 

демократичної держави, громадянського суспільства. 

Взаємозв’язок культури та цивілізації: спроби протиставлення та 

зближення. Ідея «технічної цивілізації» як загрози для духовної культури 

(О.Шпенглер, М.Бердяєв). Виявлення культурного змісту сучасної 

цивілізації. Культура як джерело духовних вартостей. Цивілізація як 

матеріальний носій, «тіло культури», що має соціальне походження. 

 

Тема 2. Сутність та фундаментальні характеристики культури 

Субкультура як відображення внутрішньої диференційованості культури. 

Груповий рівень функціонування субкультур: соціальні групи з 

орієнтацією на культурні цінності, норми та традиції, які відрізняються 

від загальноприйнятих норм і традицій переважної більшості населення. 

Основні чинники формування субкультур: соціальний стан, етнічне 

походження (національність), релігія, місце проживання, рівень освіти, 

професійний статус, статеві, вікові відмінності тощо. 

Культура та контркультурна диференціація. Контркультура як форма 

протесту проти загальноприйнятих норм і стандартів масової культури, 

споживацького, техногенного суспільства тощо. Зміст поняття 
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«альтернативна культура».  

Визначення і аналіз феноменів елітарної та масової культури. Підходи до 

розуміння масової культури. Масове суспільство як утілення стадності, 

уніфікованості, шаблонності (Д.Белл). Зіставлення понять: «масовий» – 

«народний» – «вульгарний» – «популярний». Масова культура як 

феномен, породжений масовою комунікацією: науково-технічна 

революція, постійне розширення комунікаційних та репродуктивних 

систем (масова преса і книговидання, аудіо- і відеозапис, радіо, кіно і 

телебачення, ксерографія, телекс і телефакс, супутниковий зв'язок, 

інтернет, комп'ютерні технології тощо), глобальний характер 

інформаційного обміну. Концепція «глобального села» Г. М. Мак-Люена. 

Масова культура та процеси урбанізації, індустріалізації виробництва та 

стандартизації продукції. Феномен поп-арту (А.Уорхол). 

Поняття елітарної культури. Культурологічний зміст підходів до 

трактування концепції «теорії еліти»: політичний (В. Парето, Г. Моска, Р. 

Міхельс), технологічний (Дж. Бернхем), соціально-психологічний (Х. 

Ортега-і-Гасет, Й Шумпетер). Конкретизація теоретичних проявів 

елітарної культури: геніальна історична особистість (Т. Карлейль), 

«людина генія» (А. Шопенгауер), концепція «надлюдини» (Ф.Ніцше), 

роль творчої інтелігенції (К. Мангейм), задля еліта як рушій прогресу 

суспільства та культури (Х. Ортега-і-Гасет), концепція «пасіонаріїв» (Л. 

Гумільов).  

Специфіка ірраціоналістичного розуміння культури (Ф. Ніцше, В. Дільтей, 

Г. Зіммель, А. Бергсон). Ф.Ніцше: дві природні засади європейської 

культури: аполонійство і діонісійство. Зміст аполонівського начала 

культури: гармонія, тиша, спокій, розміреність, стабільність, 

регламентація, застереження від диких поривів, передання мудрого 

спокою бога завдяки принципу «уникай надміру». Творчість Гомера як 

вияв краси і гармонії аполонівського світовідчуття. Діонісійське начало 

культури як вияв неприборканої жадоби до життя і радості самого життя: 

джерело неспокою, тривоги, сумнівів, збентеження, страждань, нещасть, 

стихійного пориву, торжество злиття з природою. Гамлет як втілення 

діонісійської людини. Подолання внутрішнього стану неспокою, 

дисгармонії, через створення різних ілюзій – науки, релігії, мистецтва, 

моралі, політики. 

Тема 3. Регіональна типологія світової культури 
Суть і характерні особливості регіонального підходу до типології світової 

культури. Регіональна культура як поняття, що виражає одиницю 

індивідуальної різноманітності світової культури, в якій зафіксовані 

неповторні властивості процесів її розвитку в їх обмеженій просторово-

часовій заданості. Чинники, що впливають на становлення регіональних 

культур: природно-біологічний; географічний; етнічний тощо. 

Культурний регіон як вихідне поняття в аналізі регіональної культури.  

Загальна характеристика культурних світів Заходу та Сходу як різних 

типів культур, духовності, різних способів людського буття у світі. Захід 

як сфера буття європейської культури, ділянка поширення і визначального 

впливу християнської та античної системи цінностей. Головні імперативи 

європейського культурного розвитку: цінність особистості, творчої 

діяльності, науково-технічне освоєння і перетворення природи. Східний 

тип культури – внутрішньо та змістовно неоднорідний (буддійський, 

арабо-мусульманський, індуський, єврейсько-іудейський Схід). 

Особливості східного та західного типу культурного розвитку за 

Р.Геноном: традиціоналістські (східні) та прогресистські (західні) 

культури. Культурні світи Заходу і Сходу у порівнянні за схемою 

дослідження М.Вебера. Взаємовпливи Заходу (сфера цивілізаційного 

поступу – техніка, способи організації економіки і політичного життя) та 
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Сходу (духовна сфера буття культури). 

Тема 4. Провідні культурні регіони та їх роль у розвитку світової 

культури 
Регіональний підхід до аналізу світової культури. Аналіз провідних 

культурних регіонів. Європейський культурний регіон: географічне та 

культурологічне трактування поняття «Європа» в історичній перспективі. 

Антична система вартостей, середньовічна духовна християнська 

традиція, антропоцентризм Ренесансу, раціоцентризм та сцієнтизм Нового 

часу як основа європейської культури. Подолання світоглядних домінант 

європоцентризму. 

Культурна самобутність далекосхідного культурного регіону (Китай та 

Японія). Основні засади конфуціанства як основи духовної культури 

китайців. Філософсько-культурологічні основи даосизму, легізму, 

маоїзму, чань-будизму. Самобутність японської культури: синтоїзм, 

самураї, сумо, дзюдо, театр кабукі, ікебана, чайна церемонія, 

декоративний сад.  

Особливості індійського культурного регіону: поділ суспільства на варни; 

визначні літературні пам’ятки індійської культури («Веди», «Упанішади», 

«Махабхарата», «Рамаяна»); традиційні релігійно-філософські системи 

індійського регіону: ведизм, брагманізм, буддизм, джайнізм, індуїзм, 

сикхізм. Поняття карми та сансари. 

Характеристика арабо-мусульманського культурного регіону: іслам як 

основа духовно-культурної єдності мусульман: священні тексти, елементи 

обрядовості та звичаєвості тощо.  

Специфіка тропічно-африканського культурного регіону: провідне 

значення роду, сімʼї; символіка кольору; африканська традиційна 

пластика; музичне мистецтво (основа – образність, ритм) як домінанта 

чуттєвого сприйняття світу. Концепція негритюду Л.Сенгора. 

Латиноамериканський культурний регіон: міфологічні уявлення інків, 

ацтеків, майя, тольтеків, ольмеків. Землеробський (доместичний) характер 

культури американських індіанців. Мистецтво архітектури, кам’яної 

скульптури, настінного живопису, розписної й фігурної кераміки, музичне 

мистецтво (тубільний, креольський та афроамериканський елементи) 

жителів латиноамериканського культурного регіону. 

Тема 5. Ранні форми культури 

Поняття антропогенезу, соціокультурогенезу та культурної еволюції.  

Періодизація та прикметні особливості культури первісного суспільства: 

основні форми релігійних вірувань первісної людини (анімізм, тотемізм, 

фетишизм, аніматизм, магія, рільничий культу, шаманство тощо); 

міфологічні уявлення первісної людини; расова диференціація та 

виникнення мовних сімей; найпростіші знаряддя праці та форми 

господарювання (збиральництво, мисливство, рільництво, скотарство 

тощо); перші взірці образотворчого мистецтва (бізон з печери Альтамира), 

скульптури (палеолітичні венери), архітектури (мегаліти, дольмени, 

менгіри, кромлехи, мастаби). 

Тема 6. Культурні особливості цивілізацій Стародавнього Сходу 
Стародавні цивілізації як культурний феномен. Характерні риси Давніх 

цивілізацій Сходу: наявність річкових артерій та сприятливого 

геграфічного ландшафту; збереження залишків родового, общинного 

ладу; централізована влада зі сакралізованим правителем, розвинений 

чиновницький апарат тощо. Явище східної деспотії.  

Культурна спадщина Месопотамії (Межиріччя, Дворіччя): феномен 

шумеро-аккадської культури. Землеробський характер культури 

стародавніх шумерів; картинна (піктографічна) писемність, 

вдосконалений клинопис; тонкощі ювелірної справи; розвиток медицини, 

ремесел, математики, астрономії, містобудування тощо. Культові споруди 
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зіккурати. Особливості цивілізації Вавилону. Релігійні вірування і 

міфологічні уявленнях шумеро-вавилонян; особливості соціальної 

організації. Шумеро-вавилонський епос («Поема про Гільгамеша»). 

Правовий кодекс – «Закони царя Хаммурапі».  

Культура Стародавнього Єгипту. Періодизація та особливості 

давньоєгипетської культури. Суспільний устрій Ст. Єгипту. Міфологія та 

релігійні вірування стародавніх єгиптян. Винайдення ієрогліфічної 

писемності. Монументальність єгипетського зодчества (Великі піраміди у 

Гізі, храми Амона-Ра у Луксорі та Карнаці, храм цариці Хатшепсут), 

образотворче мистецтво (розписи гробниць у Долині царів), скульптурні 

зображення (золота маска фараона Тутанхамона, скульптура цариці 

Нефертіті). Правила «Маат» – верховний принцип давньоєгипетської 

етики. Інтелектуальний центр «Будинок життя». Розвиток наукових знань.  

Культурні здобутки Давньої Індії. Феномен Індської (Хараппської) 

цивілізації. Станово-кастова система; розвиток містобудування, 

суднобудування, ремесел, ювелірної справи тощо. Значення Великого 

шовкового шляху. Чільні досягнення та наукові відкриття. Релігійні 

вірування індусів. Священні книги давньоіндійської культури. Художньо-

мистецькі надбання: фрески печерних храмів Аджанти, барельєфні 

композиції храмів Еллори, скульптури храму Кайласа. 

Стародавній Китай як культурний феномен. Особливості держави Шан 

інь. Виникнення ідеографічного письма, що згодом перетворилось у 

ієрогліфічну каліграфію. Культурне піднесення за династій Цінь, Хань, 

Тан. Визначні відкриття у науці та техніці. Феномен Великого 

китайського муру та Великого каналу. Етико-ритуальні норми поведінки 

й мислення китайців – «китайські церемонії». Релігійно-філософські 

вчення Китаю – конфуціанство, даосизм, легізм, моїзм, чань-будизм. 

Класична література Ст. Китаю («Книга пісень», «Книга історичних 

переказів», «Історичні записки»). Печерні храми Дуньхуана. Своєрідність 

китайського мистецтва: каліграфія, поезія та живопис. 

Тема 7. Античність як тип культури 
Загальні особливості античної культури. Основні світоглядні домінанти. 

Взірці полісної соціокультурної організації, перші спроби 

демократичного регулювання відносин, модель громадянського 

суспільства. Ідеал «калокагатії» та «пайдеї». Антропоморфізм як риса 

античної міфології.  

Культура Стародавньої Греції: кріто-мікенський, архаїчний, 

гомерівський, класичний періоди. Грецька міфологія. Розвиток театру 

(Есхіл, Софокл, Евріпід), епічної поезії (Алкей, Сапфо, Архілох). Типи 

скульптурних зображень (курос, кора); основні архітектурні ордери 

(доричний, іонійський, коринфський). Феномен Олімпійських ігор. 

Зародки теоретичної науки та філософські школи античної Греції 

(Мілетська, Піфагорійська, Академія, Лікей тощо). Архітектурні 

особливості (Акрополь) та діяльність відомих скульпторів (Фідій, Мирон, 

Поліклет, Лісіпп, Пракситель, Скопас). Специфіка культури доби 

еллінізму: стоїцизм та епікуреїзм; нові літературні жанри, специфіка 

скульптурних шкіл (Родоська, Пергамська, Александрійська); Мусейон та 

Александрійська бібліотека.  

Культурні здобутки Стародавнього Риму. Спадкоємність культурних 

традицій Ст. Риму та Ст. Греції. Основні періоди розвитку культури: 

етруський, царський, Римської республіки, Римської імперії. Військовий 

характер давньоримської культури, розвиток державного управління та 

ораторського мистецтва. Пантеон давньоримських богів. Особливості 

римської культової архітектури, архітектурних ансамблів форумів. 

«Золотий вік» римської літератури (Вергілій, Горацій, Овідій). 
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Тема 8. Культура європейського Середньовіччя 
Теоцентризм як світоглядна домінанта культури Середньовіччя. 

Визначальна роль християнської релігії та церкви у становлення 

середньовічної культури.  

Специфіка та характерні риси візантійської культури. Періодизація 

розвитку візантійської культури. Роль православного християнства як 

державної релігії, домінанта духовного в життєдіяльності людини. 

Феномен цезаропапізму; домінування культу імператора (басилевса) та 

централізованого управління. Канонізація (чітка регламентація, 

слідування єдиному взірцю) культурних процесів візантійської культури. 

Художньо-мистецькі особливості: урочистість і пишність зображення, 

розкішна видовищність. Чільні архітектурні пам’ятки: храм Св.Софії, 

палаци Вуколеон та Влахерни. Фрески та мозаїки у візантійському 

мистецтві. Відкриття Константинопольського університету. Провідні 

літературні жанри.  

Культура західноєвропейського Середньовіччя. Становлення феодальних 

відносин, запровадження Магдебурзького права. Система схоластичної 

освіти: «тривіум» та «квадривіум». Розвиток освіти, відкриття перших 

університетів: Болонський, Оксфордський, Паризький, Сієна, Падуя та ін. 

Класична структура середньовічних університетів. Феномен 

«Каролінгського Відродження». Основні архітектурні стилі: романський 

та готичний. Визначні архітектурні пам’ятки. Куртуазна, придворно-

лицарська культура Середньовіччя: трубадури, трувери, мінезингери. 

Жанри ліричних творів: сирвента, пасторелла, лицарський роман. 

Інститут народних мандрівних співців і акторів: жонглери, менестрелі, 

хулгари, шпільмани; лірична латинська поезія вагантів. Фабльо та 

шванки. Розвиток західноєвропейського епосу («Беовульф», «Старша 

Едда», «Молодша Едда», «Пісня про Сіда», «Пісня про Роланда», «Пісня 

про Нібелунгів»). Феномен містерій. 

Тема 9. Особливості культури доби Відродження 
Провідні світоглядні домінанти ренесансного світогляду: гуманізм, 

антропоцентризм, титанізм. Відродження античної традиції. Світський 

характер ренесансної культури, домінування світогляду, що визнавав 

пріоритетними земні уподобання людини. Вплив ренесансного гуманізму 

на розвиток мистецтва. Діяльність Платонівської Академії у Флоренції 

(М.Фічіно). Виховний ідеал гуманістів (Л.Бруні, Е.Пікколоміні). 

Виникнення нових літературних жанрів. 

Періодизація культури доби Відродження. Особливості культурного 

розвитку «Передвідродження», «Проторенесансу»: Данте Аліг'єрі, 

Франческо Петрарка, Джованні Боккаччо (література); Джотто ді Бондоне 

– у живописі – нова концепція, що ґрунтується на перспективному 

переданні тривимірного простору і об'ємного трактування пластичної 

фігури.  

Період Раннього Ренесансу (Кватроченто): мистецька діяльність Мазаччо, 

Донателло, Ф. Брунелескі, Л.-Б. Альберті.  

Філософсько-естетичні засади Високого Відродження (М.Кузанський, 

Дж.Піко делла Мірандола). Тенденції синтезу й узагальнення у мистецтві. 

Культурно-мистецькі здобутки Високого Відродження: діяльність Сандро 

Ботічеллі, Рафаеля Санті, Мікеланджело Буонарроті, Леонардо да Вінчі 

(правило «золотого перерізу», принцип «сфумато»).  

Культура Пізнього Відродження. Маньєризм як спосіб втілення ідеальних 

пропорцій, форм у матерії (Тінторетто). Ренесансний пантеїзм (Дж. 

Бруно). Сутність доктрини макіавеллізму. Розчарування у існуючому 

соціально-політичному устрої (утопізм). Літературна творчість 

представників Пізнього Відродження (Франсуа Рабле, Мігель де 

Сервантес, Уільям Шекспір.  
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Феномен «Північного Відродження»: екстраполяція світоглядних ідей 

Ренесансу на країни Пн. Європи: Нідерланди (Ян та Губерт ван Ейки, 

Пітер Брейгель, Ієронімус Босх), Німеччина (Альбрехт Дюрер, 

Грюневальд, Гольбейн), Франція (Жан Фуке, Жан Гужон). 

Тема 10. Світоглядні домінанти та зміст культури Нового часу 

Формування світоглядних засад культури Нового часу: раціоцентризм та 

наукова революція ХVІІ ст. Філософсько-методологічні засади: 

раціоналізм; емпіризм, сенсуалізм.  

Процеси Реформації (М. Лютер, Ж. Кальвін, У. Цвінглі). Стильові та 

мистецькі особливості культури Нового часу: бароко та класицизм. 

Культурні досягнення у літературі (Лопе де Вега, П. Кальдерон де ла 

Барка, Дж. Мільтон, П. Корнель, Ж. Расін, Мольєр), архітектурі (Дж. Л. 

Берніні), живописі (М. М. Караваджо, П. П. Рубенс, Р. Г. ван Рейн, Д. 

Веласкес, Ф. Сурбаран, А. ван-Дейк, Я. Йорданс, Х. Рібера, Ф. Гальс, Я. 

Рейсдал, Н. Пуссен, К. Лоррен), музичному (Й.-С. Бах, Г.-Ф.Гендель) 

мистецтві.  

Особливості Просвітництва як культурно-історичного феномену. 

Англійське Просвітництво: Дж.Толанд, А.Е.К.Шефтсбері, Д.Юм, Д.Дефо, 

Дж.Свіфт, І.Філдінг, Р.Бернс. Французьке Просвітництво: Вольтер, Ж.-

Ж.Руссо, Д.Дідро, Ш.-Л. Монтеск'є, Ж-О Ламетpi, Ж.Мельє, Л. 

Д'Аламбер, Е.-Б. Кондільяк, К.-А. Гельвецій, П.-А. Гольбах. Значення 

«Енциклопедії, або тлумачного словника наук, мистецтв і ремесел». 

Німецьке Просвітництво: І.Кант, Ґ.-Е.Лессінг, В.Ґете, Й.-Ф.Шіллер, Й.-

Г.Гердер. Літературний і суспільний рух «Буря й натиск». 

Художньо-мистецькі та стильові особливості культури Просвітництва: 

рококо; ампір; романтизм; класицизм. Музичне та театральне мистецтво 

доби Просвітництва. 

Тема 11. Західноєвропейська культура ХІХ ст. 

Особливості західноєвропейської культури ХІХ ст.: стрибок у галузі 

науки і техніки. Художньо-митсецькі напрями культури ХІХ ст.: 

неокласицизм (Й.-В.Гете, Й.К.-Ф. Шіллер), романтизм (Ф. Шатобріан, В. 

Віньї, А. Ламартін, Г. Гайне, Дж. Г. Байрон, Т. А.Гофман та ін.), 

символізм (Ш.Бодлер, П.Верлен, А.Рембо, С.Малларме, М. Метерлінк, 

Ж.Мореас, С.Георге, Г. Гауптман, Г. фон Гофмансталь, О.Уайльд, П. П. 

де Шаванн, А.Беклін), реалізм (Ф.Стендаль, О. де Бальзак), натуралізм (Е. 

Золя).  

Розвиток музичного мистецтва: Ф. Шуберт, Р. Шуманн, Ф.Шопен, Й. 

Брамс, Г. Берліоз, Ф. Ліст, Ф. Мендельсон, А. Рубінштейн, П. 

Чайковський, Р.Штраус, К. Дебюссі, С.Рахманінов та ін. 

Філософсько-світоглядні підвалини модерністичної парадигми кін. ХІХ 

ст. 

Тема 12. Новітня культура ХХ – ХХІ ст. 

Різностильовість модерністичних художньо-мистецьких напрямів: 

імпресіонізм (К.Моне, Е. Дега, К.Піссарро, А.Сіслей, Е. Мане, О.Ренуар, 

П.Сезанн); експресіонізм (В.Ван Гог, Дж. Сенсор, Е. Мунк); футуризм 

(Ф.Марінетті, У.Боччокі, Н.Карра, Л.Руссоло, Дж.Балла, Дж.Северені); 

фовізм (А.Матісс, А.Дерен, М.Вламінк, А.Марке, Р.Дюфі, К.Ван-Донген); 

кубізм (Ж.Брак, П.Пікассо); дадаїзм (Т. Тцара, М.Дюшан, М.Рей); 

абстракціонізм (П.Мондріан, В.Кандінський, К.Малевич, Дж. Полок ); 

сюрреалізм (А.Бретон, Л.Арагон, П.Елюар, Ж.Превер, М.Ернст, 

А.Массон, Х.Міро, М.Дюшан, Р.Магрітт, С.Далі).  

Культурна ситуація постмодерної доби. Постмодерністичні тенденції в 

літературі. Мистецтво абсурду, мінімальне мистецтво, концептуальне 

мистецтво: перформанс, хепенінг, ленд-арт, боді-арт, поп-арт, відео-арт. 

 

 

 

 

 



4.2. Плани семінарських занять. 

Семінарське заняття №1 

Тема 2. Сутність та фундаментальні характеристики культури(2 год.) 

1.    Багатозначність поняття «культура».  

2.    Морфологія і типологія культури. 

3.    Культура і природа. 

4.    Духовна культура: зміст, особливості, культурні форми. 

5.    Соціальна культура: зміст, особливості, культурні форми. 

6.    Технологічна культура: зміст, особливості, культурні форми. 

Рекомендовані інформаційні джерела 

1. Абрамович С.Д., Чікарькова М.Д. Світова та українська культура. Навчальний 

посібник. – Львів: Світ, 2004 – 344 с. 

2. Баканурський А. Культурологія. Навч. пос., К.,2004. 

3. Бокань В.Культурологія. Навч.пос. – К.:МАУП, 2003. 

4. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избр. произв. - М., 1990. 

5. Гатальська С.М. Філософія культури. Підручник. – К.: Либідь, 2008. – 328с. 

6. Грищенко В. Людина і культура.: Навч.посіб.-К.:Либідь, 2000. 

7. Грищенко Т.Б. Грищенко С.П. та ін. Культурологія. Навч. посібник. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2007. – 392с. 

8. Ионин Л.Т. Социология культуры. – М., 1996. 

9. Кормич Л.І, Багацький В.В. Культурологія.: Навч. пос. – Х.: Одіссей, 2002. 

10. Культурологія: Навч.посіб. / М.М. Закович, І.А.Зязюн, О.М.Семашко та ін. – К., 2007. 

11. Лекції з історії світової та вітчизняної культури./ За ред. А.Яртися. - Львів, 2005. 

12. Подольська Є.А.Лихвар В.Д., Іванова К.А. Культурологія. Навч. посіб., - К.: Центр 

навч.літер, 2005. 

13. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури. - Х., 2006. 

Семінарське заняття №2 

Тема 3. Регіональна типологія світової культури(2 години) 

1. Передумова формування культурних регіонів. 

2. Латиноамериканський культурний регіон. 

3. Європейсько-північноамериканська культура. 

4. Арабо-мусульманський культурний світ. 

5. Африканський культурний регіон. 

Рекомендовані інформаційні джерела 

1. Библер В. Культура. Диалог культур // Вопросы философии. 1989. №6. 

2. Взаимодействие культур Востока и Запада / Отв.ред. Е.Челышев. – М., 1987. 

3. Латиноамериканський культурний регіон, Північноамериканський культурний регіон: 

Навч. посіб. / за заг. ред. Н. Є Миропольської. – К.: Вища школа. 2009. – 191с. 

4. Піча В.М.. Культурологія. Посіб., - К., 2005 

5. Художня культура світу: Арабо – мусульманський, Африканський, Індійський, 

Далекосхідний культурний регіон. – К.: 2007. – 160с. 

6. Американський характер: почерки культуры. - М., 1991. 

7. Африка: взаимодействие культур. - М., 1989. 

8. Гаджиев К. Американская нация: национальное самосознание и культура. - М., 1990. 

9. Грюнебаум Г.Э. Основные черты арабо-мусульманской культуры. - М., 1981. 

10. Евтух В.Б. Концепция этносоциального развития США и Канады: типология, 

традиция, эволюция. - К.,1991. 

11. Конрад Н.И.Запад и Восток. - М., 1966. 

12. Лосєв І.В. Історія і теорія світової та вітчизняної культури. Європейський контекст. – 

К.: Либідь, 1995. 

13. ПавленкоЮ. Історіясвітовоїцивілізації: соціокультурнийрозвитоклюдства.\ Відп. ред. 

С.Кримський. – К., 1999. 

Семінарське заняття №3 

Тема 5. Ранні форми культури(2 год.) 

1. Культура збирання і полювання. 

2. Неолітична революція й культура раннього землеробства. 



3. Шедеври первісного мистецтва: наскельний живопис, мегаліти. 

4. Первісні форми вірувань та культів. 

Рекомендовані інформаційні джерела 

1. Абрамович С.Д., Чікарькова М.Д. Світова та українська культура. Навчальний 

посібник. – Львів: Світ, 2004 – 344 с. 

2. Греченко В.А., Чорний І.В., Кушнерук В.А., Режко В.А. Історія світової та української 

культури. – К., 2000. 

3. Грищенко Т.Б. Грищенко С.П. та ін. Культурологія. Навч. посібник. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2007. – 392с. 

4. Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура. Курс лекцій .-К., 2005. 

5. Кормич Л.І, Багацький В.В. Культурологія.: Навч. пос. – Х.: Одіссей, 2002. 

6. Культурологія: Навч.посіб. / М.М. Закович, І.А.Зязюн, О.М.Семашко та ін. – К., 2007. 

7. Лекції з історії світової та вітчизняної культури./ За ред. А.Яртися. - Львів, 2005. 

8. Піча В.М.. Культурологія. Посіб., - К., 2005 

9. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури. - Х., 2006. 

10. Даниленко В.Н. Неоліт України. - К., 1969. 

11. История Африки с древнейших времен. - М., 1986. 

12. Тейлор Е. Первобытная культура. - М., 1989. 

Семінарське заняття №4 

Тема 6. Культурні особливості цивілізацій Стародавнього Сходу(2 год.) 

1. Перехід від архаїки до цивілізації. 

2. Особливості світосприймання єгиптян: релігія, магія, міфологія; наукова думка та 

естетичні уявлення. 

3. Мистецтво Давнього Єгипту. 

4. Своєрідність месопотамської культури: космос як держава. 

5. Художня культура Давньої Індії. 

6. Унікальність китайської культури: ритуал та етика в традиційному Китаї. 

Рекомендовані інформаційні джерела 

1. Белицкий М. Забытый мир шумеров. – М., 1980. 

2. Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация. Философия, наука, религия. – М., 

1980. 

3. Буддизм: история и культура. – М., 1989. 

4. Замаровський В. Спочатку був Шумер. –К., 1983 

5. Культура Древней Индии. – М., 1975. 

6. Культура Древнего Египта. – М., 1975. 

7. Массон В.М. Первые цивилизации. – Л., 1989. 

8. Оппенхейм А.Л. Древняя Месопотамия. – М., 1990. 

9. Васильев Л.С. История религий Востока. – М., 1988. 

10. Васильєв Л.С. Проблемы генезиса китайской цивилизации. – М., 1976. 

11. Искусство Древнего мира. Энциклопедия. – М., 2001. 

12. Померанцев Н.А. Эстетические основы искусства Древнего Египта. –М., 1985. 

Семінарське заняття №5 

Тема №7. Античність як тип культури(2 год.). 

1. Демократизм, республіканізм, ідея громадянства. 

2. Свободолюбство, світський характер релігії та міфології. 

3. «Космос» і раціоналізм. Поява філософії. 

4. Інтелектуалізм: літературні традиції, освіта. 

5. Антропоморфність художньої культури. 

6. Театральність, агоністика. 

Рекомендовані інформаційні джерела 

1. Дмитриева Н.А., Акимова Л.И. Античное искусство: очерки. – М., 1988. 

2. Колпинский Ю.Д., Бритова Н.Н. Искусство этруссков и Древнего Рима. - М., 1982. 

3. Овсянников Ю История памятников архитектуры: От пирамид до небоскребов. - М., 

2001. 

4. Основи художньої культури. Ч.1, ч.2: Навч. посібник  / За ред. В.О Лозового, 

В.Анучиної. – Х.: Основа, 1999. 



5. Підлісна Г. Світ античної культури. – К., 1989. 

6. Соколов Г.И. Искусство Древней Греции. – М., 1980. 

Семінарське заняття №6 

Тема №8. Культура європейського Середньовіччя(2 год.) 

1.    Домінування християнської теології в європейській культурі. 

2.    Рицарська та народна “сміхова” культура. 

3.    Освіта. Школи та університети, наукові знання. Алхімія, містика. 

4.    Романська та готична архітектура Європи. 

5.    Внесок візантійської цивілізації в світову культуру.  

Рекомендовані інформаційні джерела 

1. Иванов К.А. Трубадуры, труверы и миннезингеры. – М., 1997 

2. Хейзинга Й. Осень средневековья. – М., 1988. 

3. Иванов К.А. Многоликое средневековье. – М., 1996. 

4. Карсавин Л.П. Культура средних веков. – М., 1995. 

5. Курбатов Г.Л. История Византии: от античности к феодализму. – М., 1984. 

6. Лихачева В.Д. Искусство Византии IV-ХV веков. – М., 1986. 

7. Муратова К.М. Мастера французской готики. – М., 1988. 

8. Оссовская М. Рыцарь и буржуа. Исследование по истории морали. М., 1987. 

Семінарське заняття №7 

Тема 9. Особливості культури доби Відродження(2 год.) 

1. Загальна характеристика та періодизація Відродження. 

2. Мистецтво Відродження: архітектура, образотворче мистецтво, скульптура. 

3. Великі географічні відкриття доби Відродження. 

4. Процес урбанізації. Освіта та наука. 

Рекомендовані інформаційні джерела 

1. Бицилли П.М. Место Ренессанса в истории культуры. – М., 1996. 

2. Брион М. Микеланджело. – М., 2002. 

3. Виппер Б.Р. Итальянское Возрождение. – М., 1986. 

4. Ильина Т.В. История искусства. Западноевропейское искусство. – М., 1983. 

5. Магический кристалл: магия глазами ученых и чародеев. - М.,1992. 

6. Нічик В.М., Литвинов В.Д., Стратій Я.М. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні 

(ХVІ - поч.ХVII ст.). – К., 1991. 

7. Овсянников Ю История памятников архитектуры: От пирамид до небоскребов. - М., 

2001. 

8. Ревуненкова Н.Ф. Ренессансное свободомыслие и идеология Реформации. – М. 1988. 

9. Рутенбург В.И. Титаны Возрождения. – М., 1976. 

10. Соколов М.Н. Вечный Ренессанс. Лекции о морфологии культуры Возрождения. – 

М., 1993. 

11. Шюре Э. Пророки Возрождения. – М., 2001. 

Семінарське заняття №8-9 

Тема 10. Світоглядні домінанти та зміст культури Нового часу (4 год.) 

1. Реформація як релігійний зсув та історична форма культури. 

2. Мистецтво доби Реформації та Контрреформації. Бароко. 

3. Матеріальна культура та соціокультурні інституції доби Просвітництва. 

4. Специфіка наукового знання Просвітництва. Енциклопедизм. 

5. Мистецтво доби Просвітництва. 

Рекомендовані інформаційні джерела 

1. Абрамович С.Д., Чікарькова М.Д. Світова та українська культура. Навчальний посібник. 

– Львів: Світ, 2004 – 344 с. 

2. Баканурський А. Культурологія. Навч. пос., К.,2004. 

3. Бокань В.Культурологія. Навч.пос. – К.:МАУП, 2003. 

4. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избр. произв. - М., 1990. 

5. Історія української та зарубіжної літератури. Навч.посіб./ С.М.Клапчук, В.Ф.Остафійчук, 

Ю.А. Горбань та ін.- К.:Знання-Прес, 2002. 

6. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури. - Х., 2006. 

7. Грищенко В.Культура епохи  Просвітництва. / Історія світ. культури- К., 1994. 



8. Іванов В. Співацька освіта в Україні Х - ХVIII ст. – К., 1982. 

9. Макаров А. Світло українського бароко. – К., 1995. 

10. Нічик В.М., Литвинов В.Д., Стратій Я.М. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні 

(ХVІ - поч.ХVII ст.). – К., 1991. 

11. Овсійчук В.А. Українське мистецтво XVI-першої половини XVIIIст.-К., 1985. 

12. Ревуненкова Н.Ф. Ренессансное свободомыслие и идеология Реформации. – М. 1988. 

13. Українське бароко та європейський контекст. Архітектура, образотворче мистецтво, 

театр і музика. - К.,1991. 

Семінарське заняття №10-11 

Тема 11. Західноєвропейська культура ХІХ ст. (4 год.) 

1. Матеріальна культура ХІХ ст. Урбанізація. 

2. Виникнення норм некласичної науки. 

3. Мистецтво ХІХ ст.: від класицизму до модернізму.  

Рекомендовані інформаційні джерела 

1. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избр. произв. - М., 1990. 

2. Воллар А. Ренуар. Сезанн. – М., 2000. 

3. Історія української культури. Зб. мат.-лів і док./ упоряд. Б.І.Білик, Ю.А.Горбань та ін.; 

За ред. С.М.Клапчука, В.Ф.Остафійчука.-К.:Вищпа школа, 2000. 

4. Культурологія: Навч.посіб. / М.М. Закович, І.А.Зязюн, О.М.Семашко та ін. – К., 2007. 

5. Лекції з історії світової та вітчизняної культури./ За ред. А.Яртися. - Львів, 2005. 

6. Великие музыканты Западной Европы / Состав В.Григорович. – М., 1982. 

7. Ильина Т.В. История искусства. Западноевропейское искусство. – М., 1983. 

8. Попова Т., Скудина Г. Зарубежная музыка ХIХ века. – М., 1981. 

9. Степовик Д.В. Українське мистецтво першої половини. ХIХ ст. – К., 1982. 

Семінарське заняття №12 

Тема 12. Новітня культура ХХ – ХХІ ст. (2 год.) 

1. Сучасна культура: проблеми глобалізації, модернізації, мультикультуралізму, 

культурної універсалізації. 

2. Культура модернізму кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. Основні стильові 

особливості. 

3. Формування масової культури. Мейнстрім. Реклама як новий жанр мистецтва. 

4. Постмодернізм в культурі: основні стильові особливості. 

Рекомендовані інформаційні джерела 

1. Історія української та зарубіжної літератури. Навч.посіб./ С.М.Клапчук, 

В.Ф.Остафійчук, Ю.А. Горбань та ін.- К.:Знання-Прес, 2002. 

2. Культурологія: теорія та історія культури. Навч. пос. / За ред. І.І.Тюрменко, О.Д. 

Горбула. – Київ :Центр. навч. літ, 2004 р. 

3. Культурологія: Навч.посіб. / М.М. Закович, І.А.Зязюн, О.М.Семашко та ін. – К., 2007. 

4. Лекції з історії світової та вітчизняної культури./ За ред. А.Яртися. - Львів, 2005. 

5. Шпенглер О. Закат Европы. – М., 1993. 

6. Макаренко Герман. Музика і філософія: Шопенгауер, Вагнер, Ніцше. – К.: Факт, 

2004. – 152с. 

7. Модернизм: Анализ и критика основных направлений. – М., 1989. 

8. Овсянников Ю История памятников архитектуры: От пирамид до небоскребов. - М., 

2001. 

9. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. – К., 1997. 

10. Рудницька О.П. Українське мистецтво в полікультурному просторі. К., 2000. 

11. Самосознание европейской культуры ХХ века.-М., 1991. 

12. Самосознание культуры и искусства ХХ века Западной Европы и США. – М., 2000. 

13. Шестаков В. Массовая культура. – М., 1990. 

 

 

 

 

 

 



4.3. Організація самостійної роботи студентів. 

№ 

з/п 

Вид роботи Кількість 

годин 

Форми звітності 

1. Підготовка до аудиторних (лекційних, 

семінарських) занять та усіх видів контролю 

(модульних контрольних робіт, заліку). 

36 Опорний конспект лекцій, 

конспект семінарських 

занять 

2. Опрацювання додаткових питань, які не 

розглядаються на аудиторних заняттях. 

12 Конспект 

3. Виконання індивідуальних завдань: 

- підготовка доповіді до дискусії; 

- складання термінологічного словника. 

24  

Доповідь. 

Термінологічний словник. 

 Разом 72  

 

Питання для самостійного опрацювання 

Тема 1. Актуальні проблеми культурології: теоретичні та практичні аспекти 
1. Основні напрями і школи в культурології. 

2. Зробіть аналіз основних підходів до розуміння понять «цивілізація» та «культура», 

спираючись на праці мислителів та вчених (французькі просвітителі ХVIII ст.; Л. 

Морган; К. Маркс; Ф. Енгельс; О. Шпенглер; А.Тойнбі; П. Сорокін; М. Вебер). 

Оформіть в вигляді таблиці та покажіть характер співвідносин між культурою і 

цивілізацією.  

3. Особистість в європейській культурі. 

Тема 2. Сутність та фундаментальні характеристики культури 
1. Назвіть основні складові цивілізації: що є критерієм її розвитку? Що є мірою культури, 

а що - цивілізації? 

2. Субкультурні явища середини ХХ ст. та сучасні молодіжні субкультури: розкрийте 

мотивацію та зміст. Подайте в вигляді таблиці, застосовуючи різні аналітичні методи. 

Тема 3. Регіональна типологія світової культури 

1. Захід і Схід як категорії культурології. 

2. Захід і Схід: індивідуальний шлях розвитку чи протистояння? Ваша думка (тези). 

3. Феномен західної цивілізації: домінанти історичного та культурного шляху розвитку 

(доповідь). 

Тема 4. Провідні культурні регіони та їх роль у розвитку світовоїкультури 

1. Культура Японії. 

2. Культура доколумбових цивілізацій. 

3. Культура країн Близького Сходу. 

Тема 5. Ранні форми культури 

1. Виникнення мовних сімей, писемності. 

2. Розкрити сутність  культурної еволюції та її відмінність від біологічної. 

3. Доба неоліту  в Україні: Трипільська культура. Показати своєрідність культури. 

Тема 6. Культурні особливості цивілізацій Стародавнього Сходу 

1. Зороастризм як релігійний світогляд іранців. 

2. Влада фараона та влада Месопотамських царів: знайдіть подібні риси. 

Тема 7. Античність як тип культури 

1. Порівняйте грецький та римський пантеон богів і характер релігійного культу. 

2. Політична еволюція Риму та римське право. 

3. Повсякденне життя в Афінах та повсякденне  життя жителів Месопотамії: порівняйте. 

4. Інженерний геній римлян. 

Тема 8. Культура європейського Середньовіччя 

1. Символізм середньовічного мислення та мистецтва. 

2. Естетичний ідеал західноєвропейського романського мистецтва та античний ідеал: 

довести їх протилежність. 

3. Середньовічні університети. 

4. Храмове мистецтво та іконопис у Візантії. 

Тема 9. Особливості культури доби Відродження 
1. Північне Відродження. 



2. Представити роботу на тему "Мислителі доби Відродження та їх твори" у вигляді 

таблиці. 

3. Полемічна література в Україні. 

Тема 10.Світоглядні домінанти та зміст культури Нового часу 

1. Наукова революція ХVII ст. 

2. Музична культура барокової доби. Опера. 

3. Класицизм і рококо як альтернатива художнього мислення бароко. 

Тема 11. Західноєвропейська культура ХІХ ст. 

1. Розвиток науки, техніки та транспорту. 

2. Західноєвропейська література ІХ ст. 

3. Емансипація жінок. Суфражистський рух. 

Тема 12. Новітня культура ХХ – ХХІ ст. 

1. Розвиток науки. Формування глобального наукового простору. Теорія «суперструн» як 

основа нової картини світу. 

2. Музичне мистецтво: джаз, блюз, рок, рок-н-рол, соул та ін. 

3. Кінематограф: історія, сьогодення. Кінематографічні фестивалі. 

 

Тематика доповідей 

1. Аполлонійське та діонісійське начала як філософсько–естетичні поняття (Ф. Ніцше). 

2. «Ідеалом культурної людини є ніщо інше, як ідеал людини, яка за будь-яких умов 

зберігає справжню людяність»: зміст якої культурологічної концепції  розкривають 

слова А. Швейцера? Що ви знаєте про цю людину? 

3. Концепція ігрової культури: в чому її суть? Назвіть представників. 

4. Порівняйте культури тоталітарного та демократичного суспільств. 

5. Чому саме слова відомого англійського письменника Ред’ярда Кіплінга, що «Захід – є 

Захід, а Схід - є Схід, і їм не зійтися вдвох», - сьогодні набули особливого значення і 

змісту? 

6. Зробіть порівняльний аналіз культури Заходу і Сходу за означеними критеріями: у 

відношенні до світу, у відношенні до природи; в трактуванні буттєвого покликання 

людини та орієнтації людської праці; в розумінні устрою світобудови, людської 

природи та людського буття, механізмів історичного процесу. 

7. Яка роль відводилась науці та освіті у житті давньокитайського суспільства? Які 

науково-технічні досягнення мають світове значення? 

8. Печера Альтаміра - вершина мадленського мистецтва. 

9. Символіка та призначення єгипетських пірамід; месопотамський зіккурат - порівняйте 

функції. 

10. В чому полягає пафос епосу про Гільгамеша? 

11. Середньовічний спосіб життя, система норм і цінностей (Європа). 

12. Побутові типи Відродження. Що таке макіавеллізм? 

13. Голландський жанровий живопис. 

14. Як ви розумієте слова Клода Гельвеція: «Любов відточила олівець першого 

художника»? 

15. Творча біографія К.Моне –зачинателя імпресіонізму (творчість інших митців за 

вибором). 

16. Які радикальні зімни в культурі спричинені НТР та засобами масової комунікації? 

17. Глобальні проблеми сучасності та роль культури в їх розв’язанні. 

18. Цей рух, що привів до ментальної революції в галузі мистецтва, був призваний 

повністю змінити відношення як до мистецтва, так і до світу, який стає «синій, як 

апельсин» (Елюар). Матеріал цьому мистецтву дає підсвідомість. Назвіть цей стиль та 

охарактеризуйте. 

19. Поп–арт та концептуал–арт, принципи та цілі творчості: протилежність чи подібність? 

20. Які ви знаєте найзначніші музеї світу? Оформіть як есе, використовуючи власні 

враження та репродуктивні матеріали. 

 

 

 



Ключові слова для термінологічного словника 

Антропологія, артефакт, архетип, епатаж, знак, культурологія, культурна статика, культурна 

динаміка, культурна спадщина, культурний ареал, контркультура, світова культура, 

національна культура, семіотика, символ, субкультура, цивілізація, універсалії культури, 

традиції, артефакт, етнічна культура, менталітет, ментальне поле, категорії культури, 

груповий менталітет, ментальні комплекси, соціальні стереотипи, картина світу, мистецтво, 

художність, ритуал, міф, час міфічний, синкретизм, табу, тотемізм, магія, анімізм, фетишизм, 

античний світ, космос, античний пантеїзм, архітектурний ордер,теоцентризм, 

антропоморфізм, риторика, агон, герой, логос, калокагатія, курос, кора, антропоцентризм, 

кратер, гуманізм, колегіум, академія, меса, комуна, цех, корпорація, схоластика, народна 

«сміхова» культура, вертеп, «сім вільних мистецтв», тривіум, квадріум, готика, балаган, 

інтермедія, декан, абітурієнт, вітраж, скрипторій, лицарство, партесний спів, секуляризація, 

механіцизм, деїзм, бароко, рококо, просвітництво, енциклопедизм, «філософи-просвітники», 

класицизм, романтизм, сентименталізм, станкова графіка, псевдороманський стиль, 

батальний сюжет, утилітаризм, реалізм, класицизм, романтизм, сентименталізм, станкова 

графіка, псевдороманський стиль, батальний сюжет, утилітаризм, реалізм, модернізм, 

модернізація, натуралізм, абстракціонізм, імпресіонізм, символізм, декаданс, 

конструктивізм, імажинізм, сюрреалізм, авангардизм, примітивізм, дадаїзм, експресіонізм, 

кубізм, футуризм, сюрреалізм, еклектика, «психоделічне мистецтво», необароко, 

«радянський концептуалізм», симулякр, постісторія, нові технології, концептуальне 

мистецтво, інсталяція, андеграунд, поп-арт, соц-арт, колаж, мінімалізм, перформанс, 

хепенінг, «критичний реалізм», «нові дикі», неодадаїзм, реді-мейд, постконцептуалізм, 

фовізм, гіперреалізм, гіпертекст, кітч, андеграунд. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела. 

1. Абрамович С.Д. Культурологія. Навч.пос. – К.: Кондор, 2007. – 352 с. 

2. Багацький В.В., Кормич Л.І. Культурологія. Навч.пос. – К.: Кондор, 2007. – 320 с. 

3. Бокань В. Культурологія: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2000. – 136с. 

4. Горбач Н.Я. Культурологія. Навч. посібник. – Львів: Укоопспілка, 2005. – 159 с.  

5. Горелов А.А. Культурология: Учеб. пособие. – М.: Юрайт-М, 2001. – 399 c. 

6. Греченко В.А., Чорний І.В., Кушнерук В.А., Рижко В.А. Історія світової та української 

культури: Підруч. для вищ. закл. освіти. – К.: Літера, 2000. – 464с. 

7. Кравець М.С., Семашко О.М., Піча В.М. Культурологія: Навч. посібник для студентів 

вищ. навч. закл./ За заг. ред. Пічі В.М. – Львів: Магнолія плюс, 2003. – 235с. 

8. Кравченко А.И. Культурология: Учебное пособие для вузов. – 3-е изд. – М.: 

Академический Проект, 2002. – 489 с. 

9. Культурология: Учебное пособие для вузов / Н.Г. Багдасарьян, Г.В. Иванченко, А.В. 

Литвинцева и др.; Под ред. Н.Г.Багдасарьян. –.4-е изд., испр. – М.: Высшая школа, 

2002. – 416 с. 

10. Культурология: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2000. – 593 с. 

11. Культурологія: навчальний посібник / В.Л. Петрушенко, Л.А. Пинда, Є.А. Подольська; 

За заг. ред. проф. В.М. Пічі. - 3-тє вид., випр. . – Львів : "Магнолія плюс" : Видавець 

СПД ФО "В.М.Піча", 2005. – 360 с. 

12. Культурологія: Навчальний посібник / Гриценко Т. Б., Гриценко С. П., Кондратюк А. 

Ю. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 392 c. 

13. Культурологія: навчальний посібник / Є. А. Подольська, В. Д. Лихвар, К. А. Іванова. - 

К. : Центр навчальної літератури, 2003. - 288 с. 

14. Культурологія: теорія та історія культури : Навчальний посібник / За ред. І. І. 

Тюрменка, О.Д. Горбула. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 368 c. 

15. Культурологія: українська та зарубіжна культура : Навчальний посібник / За ред. М.М. 

Заковича . – К.: Знання, 2007. – 567 c.  

16. Левчук Л. Історія світової культури. Культурні регіони. – К.: Либідь, 2000. – 520с. 

17. Найдорф М. И. Введение в теорию культуры: Основные понятия культурологи. – 

Одесса: Друк, 2005. – 192 с. 



18. Подольська Є.А., Лихвар В.Д. Іванова К.А. Культурологія: Навч. посібник. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2003. –288с. 

19. Поликарпов В.С. Лекции по культурологии. – М.: Гардарики, 1997. – 344 с. 

20. Українська та зарубіжна культура: Навч. посібник. / Закович М.М., Зязун І.А., Семашко 

О.М. та ін. – К.: Товариство «Знання», 2000. – 622с. 

21. Українська та зарубіжна культура: Навч. посібник./ Дещинський Л.Є., Денисов Я.Я., 

Скалецький М.П. та ін. – Львів: Бескид Біт, 2005. – 304с. 

22. Українська та зарубіжна культура: Навч.-метод. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 367 с. 

23. Флиер А. Я. Современная культурология: объект, предмет, структура // ОНС. – 1997. – 

№ 2. 

24. Хоменко В.Я. Українська і світова культура: Підр. – К.: Видавництво «Україна», 2002. 

– 331с. 

25. Шевнюк О.Л. Культурологія: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2007. – 353с. 

26. Шендрик А.И. Теория культуры: Учебное пособие для вузов. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

Единство, 2002. – 519с. 

 

V. Контроль якості знань студентів 

5.1. Форми і методи поточного контролю. 

Поточний контроль рівня знань студентів передбачає перевірку рівня підготовленості 

студента до виконання конкретної роботи. Поточний контроль здійснюється за напрямами: 

- контроль за систематичністю й активністю роботи на семінарських заняттях; 

- контроль за виконанням завдань для самостійного опрацювання поза межами 

аудиторних занять; 

- контроль за рівнем засвоєння та творчого опрацювання у вигляді індивідуальних 

завдань. 

На лекціях та семінарських заняттях застосовуються різноманітні методики активізації 

навчального процесу: 

- проблемні лекції; 

- робота в малих групах; 

- семінари-дискусії; 

- мозкові атаки; 

- презентації; 

- демонстрація науково-популярних фільмів. 

5.2. Форми і методи підсумкового контролю. 

Підсумковий контроль знань студентів здійснюється в кінці семестру у формітестового 

модульного контролю.Підсумкова оцінка за залікскладається з середньозваженої оцінки за 

поточний контроль (ваговий коефіцієнт – 0,8) та оцінки за модульний контроль (ваговий 

коефіцієнт – 0,2). 

5.3. Критерії оцінювання знань студентів. 

Для визначення ступеня оволодіння навчальним матеріалом із подальшим його 

оцінюванням рекомендується застосовувати наступні рівні навчальних досягнень студентів: 

 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

бали Критерії оцінювання навчальних досягнень 

2…5 
Шкала ECTS 

Теоретична підготовка Практична 

підготовка 

1…100 F…A Студент  

Відмінний 5 100…90 A 

вільно володіє навчальним 

матеріалом, висловлює свої 

думки, робить 

аргументовані висновки, 

рецензує відповіді інших 

студентів, творчо виконує 

індивідуальні та колективні 

завдання; самостійно 

знаходить додаткову 

інформацію та 

може 

аргументовано 

обрати 

раціональний 

спосіб виконання 

завдання і оцінити 

результати власної 

практичної 

діяльності; виконує 

завдання, не 



використовує її для 

реалізації поставлених 

перед ним завдань; вільно 

використовує нові 

інформаційні технології для 

поповнення власних знань 

передбачені 

навчальною 

програмою; вільно 

використовує 

знання для 

розв’язання 

поставлених перед 

ним завдань 

Достатній 4 

89…80 

 

 

 

79….65 

 

 

B 

 

 

 

C 

 

 

вільно володіє навчальним 

матеріалом, застосовує 

знання на практиці; 

узагальнює і систематизує 

навчальну інформацію, але 

допускає незначні огріхи у 

порівняннях, 

формулюванні висновків, 

застосуванні теоретичних 

знань на практиці 

за зразком 

самостійно виконує 

практичні завдання, 

передбачені 

програмою; має 

стійкі навички 

виконання завдання 

Задовільний 3 

64…55 

 

 

54….50 

 

D 

 

 

E 

 

володіє навчальним 

матеріалом поверхово, 

фрагментарно, на рівні 

запам’ятовування 

відтворює певну частину 

навчального матеріалу з 

елементами логічних 

зв’язків, знайомий з 

основними поняттями 

навчального матеріалу 

має елементарні, 

нестійкі навички 

виконання завдання 

Незадовільний  2 49…35 Fх 

має фрагментарні знання 

(менше половини) при 

незначному загальному 

обсязі навчального 

матеріалу; відсутні 

сформовані уміння та 

навички; під час відповіді 

допускаються суттєві 

помилки 

планує та виконує 

частину завдання за 

допомогою 

викладача 

Неприйнятний 2 34…1 F 
студент не володіє 

навчальним матеріалом 

виконує лише 

елементи завдання, 

потребує постійної 

допомоги 

викладача 

 

Критерії та норми оцінювання на семінарських заняттях 

5 балів оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його викладає, глибоко та 

всебічно розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу, вільно 

послуговується науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження власних 

думок, здійснює аналіз та робить висновки 

4 бали оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє навчальним 

матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному розкриває зміст 

теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову літературу, розв’язує задачі стандартним способом, 

послуговується науковою термінологією. Але при висвітленні деяких 



питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при 

цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки 

3 бали оцінюється робота студента, який відтворює значну частину навчального 

матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє елементарні знання 

окремих положень, записує основні формули, рівняння, закони. Не здатний 

до глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, не 

користується необхідною літературою, допускає істотні неточності та 

помилки 

2 бали оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст більшості 

питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на рівні 

розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на запитання, що 

потребують однослівної відповіді 

 

Критерії та норми оцінювання самостійної роботи 

Доповідь 5 балів 

Термінологічний словник 5 балів 

Конспект питань для самостійного 

опрацювання (за вибором студента) 

5 балів 

Критерії та норми оцінювання модульної роботи 

Тестові завдання (25 завдань) 0,2 бала за кожну правильну відповідь  

Усього 5 балів 

 

VІ. Основні й допоміжні інформаційні джерела для вивчення курсу 

Основна література 

1.Абрамович С.Д., Чікарькова М.Д. Світова та українська культура. Навчальний 

посібник. – Львів: Світ, 2004 – 344с. 

14. Баканурський А. Культурологія. Навч. пос., К.,2004. 

15. Батракова С. Искусство и утопия: из истории западной живописи и архитектуры ХХ 

века. – М., 1990. 

16. Белицкий М. Забытый мир шумеров. – М., 1980. 

17. Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация. Философия, наука, религия. – М., 

1980. 

18. Борев Ю. Художественные направления в искусстве ХХ века. – К., 1986. 
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VII. Зміни, внесені до робочої програми 

Відповідно до «Положення про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень 

студентів в умовах ЄКТС» (Протокол №1 від 30.08.2018) та «Положення про навчально-

методичне забезпечення освітнього процесу» (Протокол №3 від 31.10.2018) були внесені 

зміни до критерій оцінювання у робочій програмі «Основи соціології та політології» на 

2018-2019 н.р. 

 

5. Критерії оцінювання результатів навчання КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

5.1. Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову 

оцінку за традиційною шкалою 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 

зараховано 70-89 

51-69 

26-50 
не зараховано 

1-25 

Схема розподілу балів 

Максимальна 

кількість балів 

70 балів(поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та виконання 

індивідуальних завдань, який переводиться у 

100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом.0,7 

30 балів(проміжний 

контроль) – за 

результатами 

виконання модульної 

контрольної роботи 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

35 балів (поточний контроль) 
16 балів (проміжний 

контроль) 

 

5.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 
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навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує 

задачі стандартним способом, послуговується науковою 

термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, не користується необхідною 

літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 

практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на 

рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на 

запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

 

5.3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

Вид Максимальна кількість балів 

Доповідь 5 балів 

Термінологічний словник 5 балів 

Конспект питань для самостійного опрацювання (за 

вибором студента) 

5 балів 

 

5.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

Максимальна кількість балів за відповідь складає 5 балів (тестові завдання – 25 завдань 

– 0,2 бала за кожну відповідь). Критеріями оцінювання є: повнота відповіді, здатність 

критичного аналізу теоретичного матеріалу, вміння наводити аргументи та робити висновки. 

 

5.5. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного контролю. 

 

Затверджено на засіданні кафедри   
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