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ВСТУП 

Програма обов’язкової навчальної дисципліни циклу 

професійної та практичної підготовки ФП 1.11 «Культурологія» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалавра спеціальності «Релігієзнавство». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування 

теоретичних знань та практичних навичок для виокремлення 

сутнісних рис, функцій, законів розвитку світової та вітчизняної 

культури, її проявів, як загальних, тих, що діють протягом усієї 

історії людства, так і локальних, що описують особливості 

виникнення, становлення та функціонування культури в умовах тієї 

чи іншої цивілізації.   

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Культурологія» є 

складовою частиною циклу фундаментальних дисциплін для 

підготовки студентів за спеціальністю «Релігієзнавство». Вивчення 

курсу передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із 

суміжних курсів - «Філософія», «Конфліктологія», «Етика та 

естетика», «Сакральне мистецтво». Вивчення курсу 

«Культурологія» забезпечує перехід до успішного опанування 

інших дисциплін цього циклу: «Експертиза у соціально-релігійній 

сфері», «Феноменологія релігії», «Семіотика релігії» тощо.  

Опанування курсу вимагає цілеспрямованої роботи над 

вивченням спеціальної літератури, активної роботи на лекціях, 

семінарських заняттях, самостійної підготовки. Вимоги до знань та 

умінь визначаються галузевими стандартами вищої освіти України. 

Анотація 

Дисципліна «Культурологія» – одна із 

загальногуманітарних і соціальних дисциплін, спрямованих на 

поглиблене вивчення основних тенденцій розвитку сучасних 

культурологічних, філософських, антропологічних теорій. В 

рамках дисципліни студенти знайомляться з основними 

положеннями, складовими різних культурологічних теорій. 

Мета дисципліни – вивчення масштабності самого 

феномена культури, аналіз структури і взаємодії всіх її елементів, 

дослідження різноманіття різних проявів в соціальному 

різноманітності світу, що сприяє формуванню високого рівня знань 

студентів. 
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Ключові слова: культурологія; світова культура; первісна 

культурна, культура Античності, культура Середньовіччя, культура 

Відродження, культура Нового часу, сучасна культура. 

Abstract 

The discipline Culture and religion studies is one of the 

humanities and social sciences focused on in-depth study of the main 

tendences of the evolution of cultural, philosophical, anthropological, 

theories. Within the course students are introduced to the basic ideas, 

components of different culture theories. 

The purpose of discipline is the study of the magnitude of the 

culture phenomenon, analysis of the structure and interaction of all its 

elements, research its various displays in social diversity of the world, 

that promotes a high level of knowledge of students. 

Keywords: culture studies; world culture; primitive culture, 

culture of Antiquity, culture of the Middle Ages, culture of the 

Renaissance, culture of Modern times, modern culture. 

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність, 

спеціалізація, рівень вищої 

освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість 

кредитів – 6 

 

Галузь знань 

03 

«Гуманітарні науки» 

 Нормативна 

Спеціальність 

031 Релігієзнавство 

 

Модулів – 2 Спеціалізації: 

Релігійні комунікації та 

комунікаційні засоби 

сучасної культури. 

Етичні основи релігії та 

консультаційна діяльність в 

соціальній та військовій 

сфері.  

Рік підготовки: 

Змістових 

модулів – 2 

1-й - 

Семестр 

 Загальна 

кількість годин 

– 180 год. 

 
2-й -  
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Тижневих 

годин для 
денної форми 

навчання: 

аудиторних – 

2,5 

самостійної 

роботи студента 

– 2,7 

 

Рівень вищої освіти: 

бакалаврський 

 

Лекції 

36 год. - 

Семінарські заняття 

36 год. - 

Самостійна робота 

108 год. -  

ІНДЗ: за вибором 

Форма контролю 

залік 

2. Мета і завдання навчальної дисципліни, її місце в 

навчальному процесі 

Мета: виявлення специфіки процесів культуротворення, та на 

основі культурологічного, етичного і естетичного знання 

формування висококультурної особистості, яка відповідає 

сучасним вимогам соціально-економічного поступу. 

Завдання: оволодіння системними знаннями в області 

культурології; аналіз культури як системи культурних феноменів; 

розкриття особистісного виміру культурної історії людства; 

виділення типів зв'язку між елементами культури; дослідження 

типології культур та культурних одиниць; формування досвіду 

вирішення особистісних і професійних проблем культурно 

детермінованими шляхами; дослідження культурних кодів і 

комунікацій. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен  

знати: основні культурологічні поняття, школи і концепції 

культурології; сутність феномена культури в сукупності її 

ціннісно-змістовних, нормативно-регулятивних і знаково-

комунікативних  характеристик; особливості соціокультурного 

розвитку і діалогу культур  в контексті міжкультурних 

взаємозв’язків світової і української культури; сутність моральних 

проблем людської свідомості, діяльності, спілкування; еволюцію 

естетичних теорій, характерні риси основних естетичних категорій, 

предмет і функції мистецтва. 

    вміти: вільно володіти культурологічною термінологією та 

аналізувати основні філософські концепції культури; оцінювати 

минулі та сучасні досягнення в сфері культурології, етики і 

естетики;  працювати з першоджерелами, визначати їх актуальність 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

для розвитку культурології теми; визначати значущість 

загальнокультурних, етичних та естетичних чинників для 

українського культурного поступу; використовувати надбанні 

знання у своїй професійній діяльності при осмисленні сучасних 

проблем  соціокультурного розвитку. 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теорія культури 

Тема 1. Культурологія як наукова дисципліна та її категорії. 

Сутність культури та її ґенеза  

Лекція 1. 

Структура та склад культурологічного знання, 

становлення культурології як науки. Становлення 

культурологічного знання, основні культурологічні теорії. 

Становлення культурологічного знання в епоху Просвітництва 

(Кант, Гердер). Основні культурологічні теорії ХІХ-ХХ ст. (Гегель, 

Буркхардт, Данилевський, Тейлор, Шпенглер, Тойнбі, Сорокін, 

Кассірер). Культурологія як галузь гуманітарних наук. 

Лекція 2. 

Поняття культури: багатоманітність визначень та форм. Різні 

підходи до вивчення культури. Культура як соціально-історична 

реальність. Теорії походження та розвитку культури. Наука і 

культура. Культура та природа. Культура та цивілізація. Структура 

культури: матеріальна та духовна, класова, національна, світова 

тощо. Субкультура, контркультура, масова та елітарна культура. 

Тема 2. Культура як знаково-семіотична система  

Лекція 1. 

Культура як світ знаків та значень. Мова як засіб фіксації, 

збереження, переробки та трансляції культурної інформації. 

Соціальні функції мови. Поняття культурного коду. Мови різних 

культур як результат і розуміння специфічного бачення світу. 

Класифікація мов: вербальні, невербальні, природні, штучні. 

Сутність та види знаків.  

Лекція 2.  

Семіотика як загальна теорія знаків (Ч.Морріс, Ч.Пірс, Ф.де 

Соссюр). Знак. Символ. Образ. Метафора. Символічність культури. 

Значення архетипу в процесі становлення знаку і символу. 

Проблема розуміння кодування культурної інформації як 

фундаментальна проблема внутрішньо культурної та 
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міжкультурної комунікації. Особливості української національної 

символіки. 

 Тема 3. Природа – культура – цивілізація в системі 

культурологічних досліджень  

Лекція 1. 

Зміст понять „природа”, „культура”. Історичні та сутнісні 

прояви взаємовпливу природи і культури. Природа як можливість 

буття культури. Світ артефактів. Діалектичний характер єдності 

культури з природою.  

Людина як продукт біологічної і культурної еволюції. Генеза 

філософського осмислення проблеми „природа – людина – 

суспільство - культура”. Індивідуалізація суб’єктів 

культуротворення. Роль культури в прогресуючому розвитку 

людства. 

Діяльнісний підхід у культурології: сутність і проблемність. 

Людська діяльність як соціокультурно спрямована активність 

людей. Культура як прояв практичного начала в діяльності 

людини. Специфіка практики як способу освоєння світу. Людина 

як суб’єкт культурної творчості. 

Лекція 2.   

Актуальність проблеми співвідношення культури та цивілізації. 

Сенс поняття „цивілізація”. Історія і логіка розвитку взаємозв’язку 

цивілізації і культури. Теорія „локальних цивілізацій” 

(О.Шпенглер, А.Тойнбі, М.Данилевський). Концепція вісьового 

часу К.Ясперса. Типологія цивілізацій.   

Самобутня ідентичність цивілізацій. Культура як 

соціогенетичний код цивілізації. Перспективи і тенденції розвитку  

взаємовідносин культури і цивілізації. Специфіка, сутність та 

основні риси техногенної європейської цивілізації. Подолання 

техногенної кризи європейської цивілізації. 

Змістовий модуль 2. Соціокультурна динаміка 

Тема 4. Первісна культура 

Первісна культура та її синкретичний характер. Культурний 

вплив Месопотамії і Єгипту на формування світогляду Античності. 

Світоглядні уявлення українського народу дохристиянської доби.  

Тема 5. Античність як тип культури.  

Лекція 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Характерні риси давньогрецької міфології. Космоцентризм 

античної культури. Образ світу і людини в античній культурі. Роль 

мистецтва і наукових знань у вираженні духовного буття  людини. 

Відображення суспільно-політичного та духовного життя греків у 

творах Есхіла, Софокла, Аристофана, Еврипіда.  

Лекція 2. 

Культура Давньої Італії та Риму. Вклад античної культури в 

розвиток західноєвропейської культури. Витоки української 

культури. Міфологічний простір слов'янського язичництва та його 

значення в становленні духовної культури українського народу.   
Тема 6. Культура Середньовіччя та Відродження  

Лекція 1. 

Загальні характеристики культур Середньовіччя та 

Відродження. Образ Бога, світу, людини в середньовічній культурі. 

Дохристиянські та християнські елементи в світогляді українського 

народу епохи Середньовіччя. 

Лекція 2. 

 Гуманізм як ціннісна основа культури Відродження. 

Особливості художньої культури Ренесансу. Зміни світоглядних 

орієнтацій в культурі України доби Відродження. 

Тема 7. Культура Нового Часу. 

Лекція 1. 

Світоглядні засади Нового часу. Наукова революція ХУІІ ст. 

Основні домінанти культури Просвітництва: демократизм, 

раціоналізм, прогресивізм. Роль Романтизму в духовному 

оновленні європейського суспільства.  

Лекція 2. 

Нові тенденції в культурі України у XVII-XVIII ст. Українське 

культурне відродження ХІХ ст.: поява національної інтелігенції та 

збереження національних культурних традицій. 

Тема 8. Культура ХХ-ХХІ ст. 

Лекція 1. 

Передумови виникнення модернізму та постмодернізму. 

Характерні риси модернізму та постмодернізму. Особливості 

мистецтва ХХ ст. (фовізм, авангардизм, символізм, структуралізм, 

кубізм, супрематизм, експресіонізм, імпресіонізм, поп-арт тощо). 

Культура як процес. Джерела та типи культурних змін у 

багатовимірному просторі. Стійке та мінливе в культурі. Динаміка 
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традицій та інновацій. Внутрішня (інтровертна) динаміка культури. 

Фактори інтровертності культури. Зовнішня (екстравертна) 

динаміка культури.  

Лекція 2. 

Глобалізація як чинник соціокультурної інтеграції та 

націокультурних тенденцій до збереження національної 

ідентичності. Схід-Захід: діалог культур. 

Тема 9. Особистість у світі культури 

Лекція 1. 

Людина і світ культури. Співвідношення світу культури та 

індивідуальної культури людини. Роль цінностей в творенні та 

побутуванні людини.  

Лекція 2. 

Особистість як цінність та світ цінностей особистості. 

Ментальність як інтегральна характеристика культури особистості. 

Смисл культурної творчості людини. Проблема культурного 

самовдосконалення особистості.  

4. Структура навчальної дисципліни 

Назва змістовних модулів і тем Кількість годин 

Лекції Сем.з. СРС Разом 

1 2 3 4 5 

Змістовий модуль 1. Теорія культури 

Тема 1. Культурологія як 

наукова дисципліна та її 

категорії. Сутність культури та 

її ґенеза 

4 4 15 18 

Тема 2.  Культура як знаково-

семіотична система 

4 4 12 20 

Тема 3. Природа – культура – 

цивілізація в системі 

культурологічних досліджень 

4 4 11 19 

Змістовий модуль 2. Соціокультурна динаміка 

Тема 4. Первісна культура 4 4 11 15 

Тема 5. Античність як тип 

культури 

4 4 11 15 

Тема 6. Культура 

Середньовіччя та Відродження 

4 4 11 19 

Тема 7. Культура Нового Часу. 4 4 15 14 
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Тема 8. Культура ХХ-ХХІ ст. 4 4 12 16 

Тема 9. Особистість у світі 

культури 

4 4 10 14 

Всього годин 36 36 108 180 

5. Теми семінарських занять 

№  

з/п 

Назва теми Кількість 

 годин 

1 Тема 1. Культурологія як наукова дисципліна та її 

категорії. Сутність культури та її ґенеза 

4 

2 Тема 2. Культура як знаково-семіотична система 4  

3 Тема 3. Природа – культура – цивілізація в системі 

культурологічних досліджень 

4 

4 Тема 4. Первісна культура 4 

5 Тема 5. Античність як тип культури 4 

6 Тема 6. Культура Середньовіччя та Відродження 4 

7 Тема 7. Культура Нового Часу. 4 

8 Тема 8. Культура ХХ-ХХІ ст. 4 

9 Тема 9. Особистість у світі культури 4 

6. Самостійна робота 

Розробка годин самостійної роботи для студентів денної форми 

навчання: 

 35 годин – підготовка до аудиторних занять; 

 25 годин – підготовка до контрольних заходів; 

 48 годин – підготовка питань, які не розглядаються під час 

аудиторних занять. 

6.1. Завдання для самостійної  роботи 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Культура як специфічний спосіб існування 

людини в природі 

5 

2. Природа і культура як основа національного 

менталітету 

5 

3. Природа наділила нас розумом для того, щоб ми 

все життя розгадували її таємниці 

4 

4. Моя мала Батьківщина: природа – культура – 

етнос 

5 

5. Культура як друга природа 5 
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6. Культура – природа – людина: сутність 

проблеми та шляхи її вирішення 

5 

7 Феномен культурної ідентичності. 5 

8 Взаємозв'язок культури та цивілізації 5 

9 Теорія локальних цивілізацій 4 

10 Типологія цивілізацій 5 

 Всього 48 

7. Методи навчання 

При викладанні навчальної дисципліни «Культурологія» 

використовуються: 

- інтерактивні лекції; 

- елементи проблемної лекції; 

- використання мультимедійних засобів; 

- доповіді та повідомлення; 

- творчі завдання, есе;  

- письмові самостійні роботи; 

- навчальні дискусії; 

- дебати; 

- кейс-методи; 

- усні опитування; 

- тестові завдання; 

- колоквіуми; 

- симуляційні ігри; 

- обговорення медійних матеріалів на культурологічну 

тематику. 

8. Методи контролю 

Контроль знань проводиться як в усній, так і в письмовій 

формах: 

- усне опитування або письмові самостійні роботи на 

предмет знання термінів і понять дисципліни; 

- колоквіуми; 

- тестування. 

Контроль самостійної роботи: 

- перевірка письмової підготовки доповідей, проектів-есе, 

термінологічного словника; 

- тестування. 

Форми і методи контролю відображені у 100 бальній шкалі 

оцінювання знань. 
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9. Розподіл балів, що отримують студенти 

Поточне опитування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2    

  100 30 70 

Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 Т.6 Т.7 Т.8 Т.9 

10 10 10 10 10 10 10 10 20 

Шкала оцінювання 
Сума балів за всі 

форми навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

 для екзамену для заліку 

90-100 відмінно зараховано 

82-89 добре 

74-81 

64-73 задовільно 

60-63 

35-59 незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

10.  Методичне забезпечення 

1. Наконечна, О. П. та Стратонова, Н. О. (2014) Методичні 

вказівки та плани семінарських занять з дисципліни 

«Культурологія» для студентів напрямів підготовки 6.030502 

«Економічна кібернетика», 6.030503 «Міжнародна економіка», 

6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління 

персоналом і економіка праці», 6.030508 «Фінанси і кредит», 

6.030509 «Облік і аудит», 6.030507 «Маркетинг» денної форми 

навчання. [Методичне забезпечення] / [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу http://ep3.nuwm.edu.ua/357/ 

11. Рекомендована література  

Базова 

1. Історія світової культури: Навч. посібник / кер. авт. 

Колективу Л.Т. Левчук. – 4-те вид., стереотип. – К.: Либідь, 2003. – 

368с. 
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2. Культурологія: теорія та історія культури. Навч. посіб. / За 

ред. І. І. Тюрменко, О. Д. Горбула. – К., 2004.- 367с. 

3. Левчук Л.Т., Кучерюк Д.Ю., Панченко В.І. Естетика. - 

Київ:Вища школа,2000. - 399с. 

4. Наконечна О.П., Залужна А.Є. Інтерактивний комплекс для 

самостійного вивчення дисципліни «Етика та естетика»- Рівне, 

2008. 

5. Подольська, Є. А. Культурологія: Навч. посібник / Є. А. 

Подольська, В. Д. Лихвар, К. А. Іванова. – 2-е вид.,перероб.. і доп. 

– Київ : ЦНЛ, 2005. – 392с. 

6. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури: Навч. 

посіб. - 6-те вид., стер. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2006.- 359 с. 

7. Шевнюк О.Л. Культурологія: Навчальний посібник.- К.: 

Знання-Прес, 2004 

Допоміжна 

1. Багацький В.В., Кормич Л.І. Культурологія: історія і теорія 

світової культури ХХ ст: Навч.пос.- К.: Кондор, 2004  

2. Європейська та українська культура в нарисах: Навч. 

посібник / За ред. І.З.Цехмістро та ін.-Київ: ЦНЛ, 2003. - 320с. 

3. Лекції з історії світової та вітчизняної культури / За ред. 

А.В. Яртися, С.М. Шендрика, С.О. Черепанової. – Львів: Світ, 

2005. 

4. Людина і світ: Підручник / Губерський Л.В., Кремень В.Г.- 

К.: «Знання», 2001 

Петрушенко В.Л., Пинда Л.А., Подольська Є.А. та ін. 

Культурологія: Навч. Пос. для судентів ВНЗ І-IV рівнів 

акредитації. - 4-те видання, стереотипне / за заг. ред. проф. 

В.М.Пічі.- Львів: Магнолія плюс, - 2006 

Електронний репозиторій НУВГП 

1. Людина у світі духовної культури : збірник тез ІІ 

Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції 

(17 травня 2017 р., м. Рівне. – Рівне : НУВГП, 2017. – 158 с. / 

[Електронний ресурс]. – режим доступу 

http://ep3.nuwm.edu.ua/6317/ 

2. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 

[Електронний ресурс]. – режим доступу 

http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


