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ВСТУП 
 
 
1. Метою дисципліни "Історія культурологічної думки" є ознайомлення 
студентів з основними поняттями і методами сучасної науки про культуру, 
створення теоретичного підґрунтя для розбудови засад сучасної гуманітарної 
освіти. Дисципліна орієнтована на висвітлення головних проблем теорії 
культури в контексті їх історичного розвитку і становлення, методологічних 
підходів до їх вивчення. Особливу увагу приділено таким темам як ціннісні 
аспекти культури; комунікативний вимір культури; епістемологія культури; 
культурна антропологія; психоаналіз і культура, розвиток культурологічних 
теорій в другій половині ХХ ст. 
 
2. Попередні вимоги до опанування навчальною дисципліною:  володіння 
знаннями, вміннями та навичками, передбаченими навчальними курсами 
«Вступ до спеціальності», «Історія світової культури», «Історія філософії». 
 
3. Анотація навчальної дисципліни: 
 
Дисципліна “Історія культурологічної думки” викладається для студентів 
філософського факультету на ІІІ курсі ІІ семестру ОР «Бакалавр» в обсязі 4 кредитів 
ЄКТС. Формою підсумкового контролю є іспит. Дисципліна спрямована на 
формування фахових компетентностей, необхідних для здійснення професійної 
діяльності за спеціальністю 034 «Культурологія». Програма орієнтована на 
висвітлення головних проблем теорії культури в контексті їх історичного 
розвитку і становлення, методологічних підходів до їх вивчення. Особливу 
увагу приділено таким темам як ціннісні аспекти культури; комунікативний 
вимір культури; епістемологія культури; культурна антропологія; психоаналіз 
і культура, розвиток культурологічних теорій в другій половині ХХ ст. 
 
4. Завдання (навчальні цілі). 
1. Сформувати здатність узагальнювати знання про культуру, наук про культуру,  
зокрема, історію культурології як галузі соціогуманітарного знання. 
2. Сформувати здатність до розуміння й осмислення концепцій, теорій і учень, які 
становлять основу культурології. 
3.Розвинути навички  використання термінологічного апарату культурології для 
проведення наукових досліджень, що відповідають ОР «Бакалавр». 
 
5. Результати навчання за дисципліною:    
1. Теоретичні і практичні вміння обґрунтовувати статус та специфіку 
культурології в межах загальної класифікації наук. 



2. Здатність автономно з високим ступенем точності й деталізації 
відтворювати історію становлення культурологічних учень. 
3. Вміння професійно аналізувати історичну та сучасну наукову літературу у 
галузі культурології. 
4. Здатність на професійному теоретичному рівні пояснювати культурні 
парадигми сучасного світу. 
5. Вміння професійно застосовувати культурологічні знання в освітній 
практиці. 
6. Вміння виявляти специфіку історичного етапу в межах певного культурного 
феномену, певної культурологічної школи, течії, напряму. 
7. Здатність теоретично узагальнювати  актуальні проблеми культурології на 
сучасному етапі її розвитку. 
8. Здатність ефективно здійснювати міжособистісну комунікацію та 
працювати та працювати у команді при виконанні професійних обов’язків у 
галузі культурології. 
 
 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 

автономність та відповідальність) Методи викладання 
і навчання 

Методи 
оцінювання 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Історія становлення культурологічних 
учень, їх зміст. 

лекція, семінарське 
заняття, самостійна 

робота 

письмова 
робота 

20 

1.2 Специфіка  історичного етапу в межах 
певного культурного феномену, певної 
культурологічної школи, течії, 
напряму. 

лекція, семінарське 
заняття, самостійна 

робота 

письмова 
робота 

10 

2.1 Обґрунтовувати статус та специфіку 
культурології в межах загальної 
класифікації наук. 

лекція, семінарське 
заняття, самостійна 

робота 

письмова 
робота 

10 

2.2 Здатність теоретично узагальнювати  
актуальні проблеми культурології на 
сучасному етапі її розвитку. 

лекція, семінарське 
заняття, самостійна 

робота 

письмова 
робота 

10 

2.3. Пояснювати культурні парадигми 
сучасного світу. 

лекція, семінарське 
заняття, самостійна 

робота 

письмова 
робота 

10 

3.1 Здатність ефективно здійснювати 
міжособистісну комунікацію та 
працювати та працювати у команді при 
виконанні професійних обов’язків у 
галузі культурології. 

лекція, семінарське 
заняття, самостійна 

робота 

письмова 
робота 

10 

4.1. Вміння автономно з високим ступенем 
побіжності й самостійності 
аналізувати історичну та сучасну 

лекція, семінарське 
заняття, самостійна 

робота 

письмова 
робота 

20 



наукову літературу у галузі 
культурології. 
 
 

4.2. Застосовувати культурологічні знання 
в освітній практиці. 

лекція, семінарське 
заняття, самостійна 

робота 

письмова 
робота 

10 

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання 
 

Результати навчання дисципліни  
Програмні результати навчання 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 4.2 

Обґрунтовувати статус та специфіку культурології в 
межах загальної класифікації наук 

  +   + +  

Відтворювати історію становлення культурологічних 
учень 

+     + +  

Пояснювати культурні парадигми сучасного світу 
 

    + + +  

Застосовувати культурологічні знання в освітній 
практиці 

     + + + 

Виявляти специфіку історичного етапу в межах 
певного культурного феномену 

 +    + +  

Узагальнювати  актуальні проблеми культурології на 
сучасному етапі її розвитку 

   +  + +  

 
7. Схема формування оцінки: 
7.1. Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  
- Письмове виконання завдання семінарського заняття оцінюється від 1 до 
5 балів.  
- Комплексний тест – оцінюється від 0 до 25 балів. 
Загальна оцінка за семестр формується на основі коефіцієнту (0,6). 
СО = (ОСЗ+ОТ)х0,6, де 
СО – семестрова оцінка. 
ОСЗ – оцінка за виконання завдань семінарських занять. 
ОТ – оцінка за виконання тесту. 
 
Студент допускається до  іспиту за умови отримання не менше 36 балів за 
роботу протягом семестру.  



 
Критерії оцінювання письмового виконання завдань семінарського 
заняття. 
 
5 балів -  студент у повному обсязі виконав усі завдання семінарського заняття, 
не допустивши жодної помилки. 
4 бали - студент у повному обсязі виконав усі завдання семінарського заняття, 
допустивши не більше двох фактичних та/або методичних помилок. 
3 бали – студент у повному обсязі виконав завдання семінарського заняття, 
допустивши від трьох до десяти фактичних та/або методичних помилок. 
2 бали – студент частково виконав завдання семінарського заняття (не менше 
80%), або допустив від одинадцяти до п’ятнадцяти фактичних та/або 
методичних помилок. 
1 бал – студент частково виконав завдання семінарського заняття (менше 80%, 
але більше 50%), або припустився більше п’ятнадцяти фактичних та/або 
методичних помилок. 
0 балів – студент виконав менше 50% завдань семінарського заняття. 
 
 
Критерії оцінювання тестового завдання. 
 
Тестове завдання складається із 25 питань, кожне з яких оцінюється від 0 до 1 
бала. 
 

- Підсумкове оцінювання. 
Здійснюється у формі екзамену. Екзамен проводиться у письмовій формі. 
Оцінювання екзамену проводиться на основі письмової роботи студента. 

Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше 36  
балів. Умовою допуску до екзамену є виконання студентом усіх практичних 
завдань із сумарною оцінкою не менше 10 балів й комплексного тестового завдання 
із оцінкою не менше 10 балів.  

Оцінка за екзамен не може бути меншою 24 балів для отримання загальної 
позитивної оцінки за курс.  
7.2. Організація оцінювання 
- Організація оцінювання семінарських занять:  

Семінарські заняття проводяться у формі усного обговорення студентами 
спільно з викладачем виконаних завдань у формі презентацій, виступів, 
запитань та відповідей. 

Студенти повинні надіслати не пізніше 15-00 робочого дня, який передує 
встановленому розкладом часу проведення практичного заняття, на 
спеціально створену адресу електронної пошти викладача виконані у 
письмовій формі завдання практичного заняття. 



Відвідування семінарських занять та участь у обговоренні виконаних 
завдань є обов’язковою. У разі відмови студента без поважних причин брати 
участь у обговоренні питань семінарського заняття, відмови без поважних 
причин від презентації виконаних ним завдань та від відповіді на запитання 
викладача й студентів, викладач може оцінити роботу такого студента 
оцінкою «0». 

У разі відсутності студента на семінарському занятті з поважних причин, 
виконане ним завдання оцінюється у встановлений термін, а у журналі обліку 
успішності поруч із оцінкою робиться відмітка про відсутність студента на 
семінарському заняття з поважної причини «НП». 

У разі відсутності студента на семінарському занятті без поважної 
причини, викладач може перенести оцінювання роботи такого студента на 
пізніший термін на власний розсуд (але не пізніше дати проведення 
завершального практичного заняття). У журналі обліку успішності поруч із 
оцінкою робиться відмітка про відсутність студента на семінарському занятті 
без поважної причини «Н». 

Викладач повідомляє оцінки за виконані завдання поточного практичного 
заняття за 5 хвилин до завершення поточного практичного заняття. Викладач 
може не повідомляти оцінки студентів, які відсутні на практичному занятті.  

У разі порушення студентом встановленого терміну подання виконаних 
завдань практичного заняття з поважної та без поважної причини, викладач 
може перенести оцінювання роботи такого студента на пізніший термін на 
власний розсуд (але не пізніше дати проведення підсумкового практичного 
заняття). 
 

- Організація оцінювання тестового завдання. 
Тестування проводиться на одному із лекційних занять тривалістю 40 хвилин. 
Про дату проведення тесту викладач повідомляє студентів за 7 днів до його 
проведення, як правило, на лекційному занятті. 
Під час виконання тестового завдання студентам забороняється користуватися 
будь-якими допоміжними матеріалами та електронними пристроями. 
Результати виконання студентами тестового завдання оголошуються на 
наступному лекційному занятті. 
 

- Організація оцінювання екзамену. 
Екзамен проводиться виключно у письмовій формі. Студентам пропонуються 
білети, які містять два запитання, кожне з яких оцінюється від 0 до 20 балів. 
Білет студент обирає шляхом жеребкування.  
Тривалість проведення письмової частини екзамену – 3 академічні години.  
Результати екзамену повідомляються студентам не пізніше14-00 наступного 



після екзамену дня.  
Максимальна оцінка за екзамен складає 40 балів.  
Оцінка за екзамен не може бути меншою 24 балів для отримання загальної 
позитивної оцінки за курс. 
Критерії оцінювання письмових відповідей. 
20 балів – студент дав повну, вичерпну, точну відповідь на питання в білеті, не 
припустивши жодної помилки. 
15-19 – студент дав кваліфіковану, вичерпну відповідь на питання в білеті, 
припустивши від 1 до 5 несуттєвих помилок. 
10 -14 – студент дав кваліфіковану відповідь на питання в білеті, припустивши 1-2 
суттєві помилки. 
5-9 – студент дав неповну відповідь на питання, або допустив більше 2 суттєвих 
помилок. 
1-4 – студент дав фрагментарну й поверхову відповідь на питання. 
0 – студент не дав відповіді на питання. 
 
7.3.Шкала відповідності оцінок 
 

Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно / Fail 0-59 
Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 

 
  



Структура курсу 
 

№ Назва тем Рекомендована кількість 
аудиторних годин 
 Лекцій  Семінарів 

1 Методологічні аспекти культурології 2 2 

2 Семіотика культури 2 2 
3 Релігія як явище культури. 2 2 
4 Міфологія як феномен культури. 2 2 
5 Становлення культурологічної теорії . 2 2 

6 Еволюціоністська концепція 
культури. 

2 2 

7 Дифузіонізм і теорія “культурних 
кіл”. 

2 2 

8 Функціоналізм Б.Малиновського та 
А.Радкліфф-Брауна 

2 2 

9 Підсумок розвитку соціальної 
антропології в першій половині ХХст. 

2 2 

10 Джерела та витоки психологічної 
антропології. 

2 2 

11 Історична етнологія Ф.Боаса.  Школа 
“культура і особистість”. 

2 2 

12 Ігрова концепція культури. 
Інтерпретативна антропологія. 
 

2 2 

13 Російська культурологічна думка 
ХХст. 

2 2 

14 Становлення історико-культурної 
думки в Україні. 

2 2 

15 Феноменологія культури. 2 2 
16 Структуралізм і дослідження 

культури. 
2 2 

17 Основні концепції дослідження міфу в 
ХІХ-ХХст. 

2 2 

18 Футурологічні концепції в 
культурології . 

2 2 

Всього годин - 72 36 36 
 
  



Тема 1. Методологічні аспекти культурології. 

План лекції 

1. Культура і історія. Основи історичної культурології. 
2. Тлумачення поняття культура в добу Відродження і Нового часу. 
3. Предмет, методи і структура культурології як науки. 
 

Культурологія в системі сучасного гуманітарного знання. Предмет, 
структура і методи культурологічної науки. Історичні етапи становлення 
культурологічного знання. Уявлення про культуру в античному світі. 
Походження терміну "культура". Ціцерон про культуру як виховання душі. 
Тацит про протилежність між культурою та варварством. Критика 
античної культури християнськими мислителями. Середньовічні уявлення 
про культуру. Доба Відродження і зміна культурологічної парадигми. 
Просвітницькі погляди на культуру. Культурологічні концепції романтизму. 
Становлення спеціально-наукових знань про культуру (історія первісного 
суспільства, археологія, етнологія, філологія, психологія та ін.).  
Відмінність між повсякденним і науковим розумінням культури. Культура 
як система позагенетичного зберігання і передачі інформації про 
навколишній світ і форми людської активності в ньому. Культурологія як 
наука про структури порядку. Соціальні потреби у розвитку 
культурологічного знання. Глобалізація і культурна унікальність. Культура 
як чинник особистісної ідентифікації. Суперечності сучасного 
цивілізаційного процесу. Інтенсифікація міжнародного спілкування і масова 
культура. Інтеграційні та соціокультурні процеси. Проблема адаптації 
особистості до темпів соціокультурних змін. Форми самоопису культури. 
Проблеми локальних культур у контексті динаміки світової цивілізації. 
Ієрархія культурних цінностей і культурний релятивізм. Збереження 
етнокультурної самобутності як базова проблема сучасної цивілізації. 
 

Питання до семінару 
 

1. Еволюція уявлень про культуру від античності до сьогодення. 
2. Основні наукові концепції тлумачення поняття “культура”. 
3. Функції культури. 
4. Аксіологія культури. 
5. Соціобіологічні засади дослідження культури. 

 
Питання для самостійної роботи 

 
1. Від етнографії до культурології. 
2. Культура і цивілізація. 



3. Культурна унікальність і проблеми глобалізації. 
   

Література 

1. Парахонський Б.О.. Методологічні аспекти культурології.  Культурологія. 
Навчальний посібник. Упорядники О.Погорілий, М.Собуцький. - К., 2003. 
2. Культурология: от прошлого к будущему. Отв. ред. К.Разлогов. - М., 2002. 
3. Рождественский Ю.В. Введение в культуроведение. - М., 2000. 
4. Флер А.Я. Культурология для культурологов. - М, 2000. 
5. Культурология. Учебное пособие и хрестоматия. Отв. ред. Г.Драч. - 
Ростов-на-Дону., 1995. 

 

Тема 2. Семіотика культури 

План лекції 

 1. Становлення семіотики як науки  (Ч.Пірс). 
2. Основні складники теорії символів. 
3. Психологічні особливості процесу символізації. 
 

Культура як система нагромадження і трансляції позагенетичної 
інформації. Культура як знакова система. Знакова діяльність як механізм 
тваринної поведінки. Людська свідомість та мова як вищий рівень знакової 
поведінки. 
Рівні взаємодії людини з навколишнім середовищем: організм - зовнішнє 
середовище (дія, орієнтація, пізнання); організм - інший організм того ж виду 
(спілкування); відношення до себе (самоідентифікація, рефлексії); взаємодія з 
видом (пам'ять, колективний досвід). Процеси сприйняття явищ 
навколишнього світу, запам'ятовування, розуміння, спілкування як форми 
функціонування знакових систем. Знаки і символи. Культура як процес 
символізації (концепції Е.Кассірера, О.Лосєва, Р.Барта та ін.). 
Р.Якобсон та його теорія ситуативності сприйняття символу. Значення 
символіки у регулюванні людської поведінки. Ч.Пірс про семіозис як базовий 
психічний процес універсального рангу. В.Уїтні про процес фіксації мислення 
у мові як центральний творчий принцип в побудові знакових систем. Я. фон 
Ікскюль про механізми взаємозв'язку організму та навколишнього середовища 
і роль означування. Типи семіопсихічних процесів. Ціннісно-комунікативні 
аспекти взаємодії психіки людини з навколишнім середовищем. Канали 
комунікації і засоби опрацювання інформації. Культура як система текстів. 
Соціокультурні процеси як форми трансформації текстів. Функції знакових 
систем для психіки індивіда. Знаки як засіб оформлення орієнтаційних 



структур особистості. Знакова ситуація та її складники: знак (стимул), 
повідомлення, сенс та його інтерпретація, реакція організму, корекція, 
повторна реакція. М.Мерло-Понті про зв'язок символізації з функціонуванням 
тіла людини. Тіло як об'єкт, що використовує власні частини як символіку 
світу. Б.Веселовський про зв'язок міфу й символу. Роль символу в становленні 
смислового та цільового зв'язку речей. Вербальний і невербальний символізм. 

Питання до семінару 

1. Предмет, метод і структура семіотики як науки. 
2. Культура як знакова система. 
3. Роль символів у процесах соціалізації особистості. 
4. Знак, ікона, символ. 
5. Психологічна складова семіотики. 

 
Питання для самостійної роботи 

 
1. Культура і символ. 
2. Функції знакових систем.  
3. Семіологія Ф. де Соссюра. 

 
Література 

1. Лотман Ю.М. Культура и взрыв. - М., 1992. 
2. Успенский Б.А. Семиотика истории. Семиотика культуры. - М., 1996. 
3. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. -  СПб., 1998. 
4. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. - М., 1993. 
5. Петров М.К. Язык, знак, культура. - М., 1991. 
6. Пелипенко А. Яковенко И. Культура как система. - М., 1997. 

 

Тема 3. Релігія як явище культури 

План лекції 

 1. Основні концепції походження релігії. 
2. Тлумачення феномену релігії. 
3. Значення релігії для генезису культури. 
 

Визначення релігії. Спільне і відмінне у теологічних, філософських, 
культурологічних, соціологічних визначеннях релігії. К.Маркс про релігію як 
"опіум народу". М.Вебер про релігію як форму осягнення людиною сенсу її 
буття у світі. Визначення релігії Е.Дюркгеймом як світоглядної форми, що 
ґрунтується на принциповому розмежуванні між мирським і сакральним. 



Релігія і міфологія. Міфологічні уявлення як першооснова релігійних уявлень. 
Наявність етичного вчення про добро і зло як постулат, що відрізняє релігію 
від міфології. Первісні релігійні уявлення - анімізм, фетишизм, тотемізм. 
Світові релігії та їх принципова відмінність від первісних форм релігійності. 
Класифікація етичних засад світових релігій. Етика втечі від світу як 
світоглядна засада буддизму та індуїзму. Етика пристосування до світу як 
основа конфуціанського вчення. Етика світоопанування як світоглядна 
основа юдаїзму та християнства. Мусульманство як етика войовників. 
Уявлення про сакральну конвенцію між Богом і людьми та її значення для 
релігійних вчень. Світові релігії про зло і гріховність людської природи. 
Формування уявлення про лінійний час у юдаїзмі та християнстві. Вчення про 
творення світу, початок і завершення світової історії. 
Значення світових релігій як знарядь соціальної консолідації, регуляції і 
контролю соціальної діяльності людини. Релігії як універсальні джерела 
моральності, етичних та естетичних оцінок. Становлення науково-
раціональної картини світу і початок секуляризації суспільної свідомості. 
Конфлікти поміж науковою і релігійною формами світобачення. Паритетне 
співіснування науково-раціональних та релігійних форм свідомості в сучасних 
розвинених суспільствах. Виникнення неорелігій та квазірелігійних уявлень як 
результат взаємодії релігійних та секуляризованих форм суспільної 
свідомості. 

Питання до семінару 

1. Феномен релігії та дискусії з приводу його визначення. 
2. Первісні форми релігії. 
3. Основні світові релігії як форми усвідомлення людиною сенсу її 

буття у світі. 
4. Доля релігій в умовах постіндустріального суспільства. 
5. Неорелігії сучасності. 

 
Питання для самостійної роботи 

 
1. Світоглядна засади буддизму та індуїзму. 
2. Світоглядна основа юдаїзму та християнства. 
3. Світоглядні засади ісламу. 

  

Література 

1. Бубер М. Проблемы человека. - М.,1992. 
2. Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму. - К., 1994. 
3. Вебер М. Социология религии.  Вебер М. Избранное. Образ общества. -
М., 1990. 



4. Фрейд 3. Психоанализ, религия, культура. - М., 1992. 
5. Фрэзер Дж. Золотая ветвь. - М., 1994. 
 

Тема 4. Міфологія як феномен культури 
 

План лекції 
 
1. Історія становлення міфології як науки. 
2. Міф – визначення, структура, ознаки. 
3. О.Ф. Лосєв та його теорія міфу. 

Міфологія як система поглядів, що ґрунтується на ірраціональному способі 
сприйняття світу. Концепції міфології у науковій думці ХУІІІ-ХІХ ст. 
(Просвітництво, романтизм, солярно-метеорологічні теорії, концепції 
нижчої міфології, психологічні та соціологічні концепції). 
Міфологічний тип свідомості як базова форма світогляду людини первісного 
суспільства. Основні риси міфологічної свідомості. Універсальність 
існування людини в світі. Холістичність міфологічного світогляду та його 
синкретизм (відсутність погляду на функціональні та структурні сегменти, 
невіддільність об'єктів та знаків і слів, що їх позначають). Бінарні опозиції 
як глибинні структури міфологічного світосприйняття. Уявлення про світове 
дерево. 
Визначення міфології О.Лосевим: міф як чуттєве уявлення про чудесні, 
фантастичні події та істоти, міф як узагальнення явищ природи і 
суспільства шляхом перенесення на природу суто людських відносин, міф як 
безпосередньо уречевлене співпадіння загальної ідеї та чуттєвого образу. 
Феномен грецької філософії -  перехід від образного до логічного мислення. 
 

Питання до семінару 
 

1. Поняття міфу. Міф як перша форма суспільної свідомості та його основні 
риси. 
2.  Міф і логос. 
3. Принципи класифікації міфологічних систем.  
4. Етнічна специфіка міфологічних систем. 
5. Міф і сьогодення. 
 

Питання для самостійної роботи 
 

1. Міф і релігія. 
2. Особливості міфологічної етичності. 
3. Структура міфу та принципи її утворення. 

 
 



Література 
1. Барт Р. Мифологии. - М., 2000. 
2. Голосовкер Я. Логика мифа. - М., 1987. 
3. Потебня А. Слово и миф. - М., 1989. 
4. Хюбнер К. Истина мифа. - М., 1996. 
5. Лосев А. Диалектика мифа // Лосев А. Философия. Мифология. Культура. - 
М., 1990.             
6. Мелетинский К. Поэтика мифа. - М., 1976. 
 
 

Тема 5. Становлення культурологічної теорії 
 

План лекції 
 
1. В.Оствальд – фундатор культурології. 
2. Основні ідеї О.Шпенглера про походження та еволюцію культури. 
3. Культурологічна концепція А.Тойнбі. 
 
Визначення В.Оствальдом культури як явища. Формулювання вченим 
синергетичної парадигми. Визначення культурології як самостійної галузі 
гуманітаристики. Основні постулати теорії “енергетизму”. Концепція 
суспільства і суспільної свідомості. Критика В.Оствальдом сучасної йому 
теорії суспільствознавства (концепція психофізіології) та її вразливі місця. 
Подальший розвиток ідей В.Оствальда в теорії “технологічного 
детермінізму”. 
Розвиток основних ідей “філософії життя” в працях О.Шпенглера. Критика 
О.Шпенглером основних теоретичних положень науки про культуру ХІХст. 
Полілінійна концепція світової культури. Принципи циклічності та 
культурної самозамкненості – базові принципи теорії О.Шпенглера. 
Типологізація культур та ідея “прасимвола”. Протиставлення понять 
“культура” і “цивілізація” в дослідженнях О.Шпенглера. Значення теорії 
культури О.Шпенглера для подальшого розвитку культурології в ХХст.     
Еволюція поглядів А.Тойнбі на теорію культури та цивілізації. Джерела 
концепції А.Тойнбі. Критичний розвиток ідей О.Шпенглера. Теорія соціуму 
А.Тойнбі. Класифікація цивілізаційних типів. Теорія еліти. Значення релігії для 
розвитку культури і цивілізації.    
 

Питання до семінару 
 
1. Погляди В.Оствальда на становлення культурології. 
2. Культурологічна концепція О.Шпенглера. 
3. Основні принципи типологізації культур за О.Шпенглером. 
4. Проблема культури і цивілізації в концепції А.Тойнбі. 
5. Значення релігії для процесу культурогенезу. 
 



Питання для самостійної роботи 
 

1. Синергетична парадигма В.Оствальда. 
2. Полівекторна концепція теорії культури О.Шпенглера. 
3. Соціальна теорія А.Тойнбі. 

 
 

Література 
 

1.Оствальд В. Энергетика общих законов прогресса. – СПБ.,1914. 
2.Родный Н.И., Соловьёв Ю.И. В.Оствальд. – М.,1969. 
3. Шпенглер О. Закат Европы. – М., 1993. 
4.Тавризян Г.М.О.Шпенглер, Й.Хейзинга: две концепции кризиса культуры. – 
М., 1989. 
5.Тойнби А. Постижение истории. – М., 
6. Семёнов Ю.Н. Социальная философия А.Тойнби. – М., 1980. 
       
 
 

Тема 6. Еволюціоністська концепція культури 
 

План лекції 
 

1. Історія становлення еволюціонізму. 
2. Еволюціоністська концепція Г.Спенсера та Л.-Г.Моргана. 
3. Пізній еволюціонізм – Дж.Фрезер та його послідовники. 

 
Еволюціонізм як світоглядна система в природничих і гуманітарних науках. 
Формування еволюціоністської теорії в добу Просвітництва і нового часу ( 
А.Тюрго, Ф.Вольтер, Ж.Кондорсе, К.Бер, Ж.-Б. Ламарк). Дарвіністський 
переворот в еволюціоністському вченні. Застосування еволюціоністської 
парадигми в космогонічній теорії І.Канта, П.Лапласа. Формулювання 
універсальних принципів еволюціонізму в працях Г.Спенсера. Модернізація 
Г.Спенсером поглядів К.Бера, зокрема т.зв. “формули Бера”. Подальша 
розробка Г.Спенсером органічної теорії суспільства (від Арістотеля до 
Т.Гоббса і Ш.Монтескьє).  
Дослідження в межах еволюціоністського вчення таких явищ як традиція, 
ритуал, обряд, звичай та їх значення для формування феномену духовної 
культури. Концепція “соціальних інститутів” Г.Спенсера та її значення для 
подальшого розвитку культурологічної теорії. Феномен походження релігії 
та його тлумачення в межах еволюціонізму. 
Подальший розвиток теорії еволюціонізму в працях Е.Тайлора, Л.-Г.Моргана, 
Дж.Мак-Ленана, Я.Бахофена. Анімістична теорія релігії Е.Тайлора та 
викликана нею подальша наукова полеміка. Концепція еволюційних рядів як 
базової ознаки еволюції в культурі. Тричленна періодизація людської історії 



А.Фергюссона та її наступна модернізація Л.-Г.Морганом (ідея єдності 
людства та універсальних тенденцій його розвитку). 
Дослідження історії еволюції сім”ї та шлюбу (Дж.Мак-Ленан, Я.Бахофен). 
Пізній еволюціонізм Дж.Фрезер, В.Тернер, В.Самнер. Універсальна теорія 
людського мислення Дж.Фрезера та подальший розвиток ідей О.Конта. 
 

Питання до семінару 
 

1. Становлення еволюціоністської парадигми (від античності до ХІХст.). 
2. Теорія еволюціонізму Г.Спенсера. 
3. Концепція соціальних інститутів. 
4. Дослідження феномену походження релігії в межах еволюціоністської 

доктрини (Дж.Фрезер, Е.Тайлор) та її критика. 
5. Розвиток ідей еволюціонізму в дослідженнях Л.-Г.Моргана. 

 
Питання для самостійної роботи 

   
1. Сучасна критика класичного еволюціонізму. 
2. Особливості застосування еволюціоністської парадигми в соціально-

історичних теоріях. 
3. Позитивізм О.Конта та Г.Спенсера. 

 
Література 

 
1. Спенсер Г. Основные начала. – СПБ.,1897. 
2. Богомолов А.С. Идея развития в буржуазной философии ХІХ –ХХв.,- 

М.,1962. 
3. Нарский И.С. Очерки по истории позитивизма. – М.,1960. 
4. Фрэзер Дж. Золотая ветвь. - М., 1994. 
5. Белик А.А. Культурология. – М.,1999. 

 
Тема 7. Дифузіонізм і теорія “культурних кіл” 

 
План лекції 

 
1. Погляди Ф.Ратцеля на процес формування та розвитку культури.   
2. Концепція “культурних кіл” Л.Фробеніуса та Ф.Гребнера. 
3. Розвиток ідей теорії ”культурних кіл” в американській антропології. 
 
 Криза еволюціоністської теорії та формулювання основних принципів 
теорії дифузіонізму. Історико-географічна концепція Е.Норденшельда. 
Антропогеографія Ф.Ратцеля та її основні принципи (географічний та 
первісно-культурний детермінізм). Основні положення теорії акультурації. 
Поняття життєвого простору суспільства. 



 Теорія “культурних кіл” Л.Фробеніуса та Ф.Гребнера. Концепція 
”морфології культури” Л.Фробеніуса.  Суголосність ідей Л.Фробеніуса з 
концепцією стадіальності культури і цивілізації О.Шпенглера. Віденська 
культурно-історична школа В.Шмідта. 
 Геліолітична концепція походження культури Г.Еліота-Сміта, 
У.Перрі. Розвиток основних ідей дифузіонізму в американській 
антропологічній традиції “age-and-area”. Розвиток теорії  ”культурних кіл” 
К.Уісслером, Е.Сепіром, А.Крьобером. Концепція універсального культурного 
зразку, поняття цілісного культурного комплексу, шаблони культурної 
дифузії, основні критерії визначення культурного ареалу. Дифузіонізм як 
теоретичне підгрунття формування етнолінгвістики. Поняття 
”паттерну”, “конфігурації” культури, культурного стилю.  
 

Питання до семінару 
 

1. Критика еволюціоністської концепції культури та поява модерних 
культурологічних концепцій: історико-географічної, культурно-
історичної шкіл, антропогеографії. 

2. Теоретичні погляди Л.Фробеніуса та Ф.Гребнера. 
3. на розвиток антропології. 
4. Вплив ідей дифузіонізму на концепції К.Уісслера та А.Крьобера. 
5. Е.Сепір та його теорія етнолінгвістики. 
6. Основні принципи  теорії культурних кіл. 

 
Питання для самостійної роботи 

 
1. Сильні та вразливі сторони геліолітичної теорії. 
2. “Культурний зразок”, “пат терн”, “конфігурація культури”. 
3. Соціальна концепція теорії дифузіонізму. 

 
Література 

 
1. Александренков Э.Г. Концепции зарубежной етнологии. – М., 1976. 
2. Ратцель Ф. Народоведение. – СПБ., 1903.  
3. Бюттнер Т.Изучение истории Африки. – М., 1985. 
4. Орлова Э.А.Введение в социальную и культурную антропологию. – М.,1994. 
5. Токарев С.А.История зарубежной этнографии. – М., 1978. 

 
Тема 8. Функціоналізм Б.Малиновського та А.Радкліфф-Брауна 

 
План лекції 

 
 1. Б.Малиновський як засновник функціоналізму. 
 2. Розвиток функціоналістської концепції в дослідженнях А.Радкліфф-
Брауна.  



 3. Критика функціоналістської теорії Е.Евансом-Прічардом. 
 
Поява модерної культуролочіної парадигми в першій третині ХХст. 
Теоретичне підгрунття функціоналізму – французька соціологічна школа та 
ідеї Е.Дюркгейма. Особливості функціоналістського тлумачення культури. 
Поняття функції у Е.Дюркгейма та Б.Малиновського. Концепція потреб 
людини та концепція інститутів. Подальший розвиток теорії потреб в 
працях А.Маслоу. 
Особливості функціоналістської концепції в тлумаченні А.Радкліфф-Брауна. 
Теорія соціальної солідарності. Поняття соціальної структури. А.Радкліфф-
Браун - фундатор структурно-функціонального методу в британській 
соціальній антропології. Практичне застосування теоретичних розробок  
функціоналізму, практика ”непрямого керування”. Критика 
еволюціоністської концепції рангування культур.  
Критика структурно-функціональної методології в дослідженнях Е.Еванса-
Прічарда. Внесок вченого в розвиток історичної антропології. Дослідження 
Е.Евансом-Прічардом феноменів магії та релігії у архаїчних народів північної 
Африки. Здіснення вченим порівняльного логічного аналізу вірувань в 
традиційних і розвинутих суспільствах.  
 

Питання до семінару 
 

1. Формулювання основних принципів функціоналізму Б.Малиновським. 
2. Еволюція теорії потреб людини (Б.Малиновський, А.Маслоу). 
3. Структурний функціоналізм в британській соціальній антропології. 
4. Е.Еванс-Прічард та його погляди на функціоналістську методологію. 
5. Дослідження феноменів духовної культури (магії, релігії, звичаїв, 

ритуалів) в концепції функціоналізму. 
 

Питання для самостійної роботи 
 

1. Дослідження еволюції ідеї сім’ї та шлюбу в культурології. 
2. Джерела функціоналістської теорії. 
3. Концепція соціальних інститутів в теорії функціоналізму.  

 
Література 

 
1.Беспалов В.Е.Введение в функционалистику. - Свердловск,1991. 
2. Токарев С.А. Разграничительные и объединительные функции культуры. – 
М., 1973. 
3. Зейгарник Б.В. Теории личности в зарубежной психологии. – М., 1982.  
4. Малиновский Б. Теория культуры.- М.,1991. 
5. Сборник. Магический кристалл. – М.,1992. 
 



Тема 9. Підсумок розвитку соціальної антропології в першій половині 
ХХ століття 

 
План лекції 

 
1. Структурний функціоналізм Т.Парсонса і Р.Мертона. 
2. Теорія культурного релятивізму М.Херсковіца. 
3. Неоеволюціонізм Л.Уайта. 

 
Джерела концепції  Т.Парсонса – “соціологізм” Е.Дюркгейма та “розуміюча” 
теорія соціальної дії М.Вебера. Основні постулати концепції соціальної дії. 
Складники та принципи функціонування соціальної дії. Формулювання 
принципу  ”суспільства – надсистеми”. Безконфліктність – мета та 
основний принцип існування соціальної системи. 
Критика Р.Мертоном основних постулатів функціонального аналізу. 
Формулювання Р.Мертоном “Основної теореми функціоналізму”. 
Модернізація теорії “функції” в соціальній антропології. Типологізація 
функцій. Принцип “Теорій і стратегій середнього рівня”. Подальший 
розвиток ідей Е.Дюркгейма про аномію суспільства. 
  М.Херсковіц та його концепція культурного релятивізму. Критика 
стадіального принципу в антропології. Принцип амбівалентних ознак 
культури. Психологічна складова теорії М.Херсковіца (дослідження процесів 
енкультурації). Ідеї функціоналізму в тлумаченні М.Херсковіца  (заперечення 
принципу універсальності культурних норм). 
Л.Уайт – фундатор сучасної культурології. Переосмислення методології 
культурологічних досліджень. Синтеза еволюціоністської та 
функціоналістської методології досліджень в працях Л.Уайта. “Закон 
Л.Уайта”.  
 

Питання до семінару 
 
1. Теоретичні джерела концепції Т.Парсонса. 
2. Внесок Т.Парсонса в розробку теорії структурно-функціональого аналізу.  
3. Модернізація структурного функціоналізму Р.Мертоном.  
4. Основні принципи теорії культурного релятивізму. 
5. Л.Уайт – засновник сучасної культурологічної науки. 
 

Питання для самостійної роботи 
 

1. Особливості наукової методології Л.Уайта. 
2. Модернізація культурологічної методології досліджень М.Херсковіцем. 
3. Критика Р.Мертоном основних постулатів функціонального аналізу. 

 
 
 



Література 
 

1. Очерки по истории теоретической социологии ХХ столетия. – М.,1994. 
2. Американская социологическая мысль: Тексты. – М.,1994. 
3. Орлова Э.А.Введение в социальную и культурную антропологию. – 

М.,1994. 
4. Аверкиева Ю.П. Историко-философские взгляды Л.Уайта. Этнография за 

рубежом. – М.,1979. 
5. Работы Л.Уайта по культурологии. – М., 1996.   
 

 
Тема 10. Джерела та витоки психологічної антропології 

 
План лекції 

 
1. Традиція європейської етнопсихології.   
2. Психоаналітична культурологія. 
3. “Школа Виготського”. 

 
Історія становлення “школи психології народів”. Доктрина німецького 
романтизму – переддень формування етнопсихології. Феномен “народного 
духу”. Формулювання В.Вундтом основних методологічних принципів 
дослідження “психології народів”. Вплив ідей етнопсихології на становлення 
та розвиток етнолінгвістики. Психологічна антропологія  та її основні 
теоретичні принципи.  
Психоаналітична парадигма З.Фрейда та її значення для розуміння процесів 
культурної творчості людини. Ідея єдиного психічного простору людини в 
історичному контексті. Теорія безсвідомого та процес художньої 
творчості. Принцип зв’язку культурної активності з первинними 
структурами психіки. Проблема взаємодії особистості та культурного 
середовища.    
  О.Виготський та проблема протистояння біхевіоризму та 
гештальтпсихології. Л.Виготський про основні проблеми дослідження 
дитячої психіки та їх значення для дослідження процесу соціалізації людини. 
Проблема дослідження феномену художнього образу в роботах 
Л.Виготського. Емоційні стани людини як проблема наукового дослідження.  
 

Питання до семінару 
 
1. Школа психології народів, її основні теоретичні засади та їх значення для 
наступного становлення наук про культуру. 
2. Психоаналіз З.Фрейда в антропологічному контексті. 
3. Вплив психоаналізу З.Фрейда на подальший розвиток культурології. 
4. Становлення психологічної антропології. 



5. Значення робіт Л.Виготського для подальшого розвитку психологічних 
методів в культурології. 
 
 

Питання для самостійної роботи 
 

1. Проблема – “мислення і мова” центральна проблема досліджень 
Л.Виготського. 

2. Теорія архетипів К.-Г. Юнга. 
3. Становлення наукової психології та її зв»язок з науками про культуру. 

 
Література 

 
1. Леонтьев А.Н., Лурия А.Р. Из истории становления психологических 
взглядов Л.С. Выготского. Вопросы психологии. – М., №6, 1976. 
2. Лацарус М., Штейнгаль Г. Мысли о психологии народов. Филологические 
записки. №1. – Воронеж., 1864.  
3. Вундт В. Нации и их философии. – М., 1921 
4. Фрейд.З. Психоанализ. Религия. Культура. – М.1992.  
5.  Лейбин В.М. Фрейд, психоаналіз и современная западная философия. – М., 
1990.  
 
Тема 11. Історична етнологія Ф.Боаса.  Школа “культура і особистість” 

 
План лекції 

 
1. Ф.Боас – фундатор модерного наукового напрямку в традиції американської 
антропології. 
2. Становлення психологічної антропології. Р.Бенедикт. 
3. Розвиток теорії психологічної антропології в працях М.Мід. 
 
Джерела наукової концепції Ф.Боаса. Формулювання Ф.Боасом 
альтернативних принципів дослідження антропологічних проблем як 
протиставлення поширеним методикам першої третини ХХст. Комплексний 
(полівекторний) підхід до вивчення культури. Теорія “культурного ареалу”. 
Критика Ф.Боасом універсалістських тенденцій в соціальній антропології. 
Вплив фрейдизму та філософії Ф.Ніцше не становлення теоретичних 
поглядів Р.Бенедикт. Концепція психологічного детермінізму. Значення ідей 
культурного релятивізму на формування школи психологічної антропології. 
Створення Р.Бенедикт методики “дистанційного вивчення культури”. 
Переваги та вразливі сторони методики “дистанційного вивчення культур”. 
М.Мід – одна з фундаторів школи “культура і особистість”. Теоретичні 
джерела досліджень М.Мід: теорія культурного релятивізму; неокантіанські 
принципи теорії пізнання. Проблема “психології дитинства” як один з 
ключових напрямів досліджень М.Мід. Протистояння теорій інстинктивізму 



та культурного детермінізму в антропологічній науці. Роль М.Мід в вирішенні 
наукової суперечки. 
 

Питання до семінару 
 
1. Історична етнологія Ф.Боаса. 
2. Критика Ф.Боасом сучасних йому антропологічних теорій.  
3. Джерела та основні теоретичні принципи психологічної антропології 
4. Основні здобутки М.Мід в подальшій розробці напрямку “культура і 
особистість”. 
5. Модерна типологізація культур згідно поглядів М.Мід. 
 
   Питання для самостійної роботи 
 

1. Метод “дистанційного вивчення культур” - переваги та вразливі сторони.  
2. Погляди Ф. Боаса на дослідження явища культурної дифузії. 
3. Основні теоретичні складові наукової концепції Р.Бенедикт. 

  
Література 

 
1. Белик А.А. Культурология. – М.,1998. 
2. Антология культурной антропологи. Хризантема и меч. – М.,1998. 
3. Антология культурной антропологии. Модели культуры. – М.,1998. 
 4. Кон И.С. М.Мид и этнография детства. – М., 1988. 
5. Мид.М. Культура и мир детства. – М., 1988. 
 
 

Тема 12. Ігрова концепція культури. Інтерпретативна антропологія 
 

План лекції 
 
1. Й.Гейзінга та його ігрова концепція культури. 
2. Подальший розвиток ігрової концепції культури. 
3. Інтерпретативна антропологія К.Гірца. 
 
 
Історія становлення ігрової концепції культури. Специфічність античного 
розуміння феномену гри. Місце гри в європейській культурі доби 
середньовіччя. Європейський карнавал як унікальне явище духовної культури. 
Й.Гейзінга  - фундатор лудології як одного з складників наук про культуру. 
Типологізація ігор. Визначення та класифікація явища гри. 
Широке застосування ігрових концепцій культури в різних галузях 
теоретичної науки та практичній сфері в другій половині ХХст. Дослідження 
Г.Гадамера в царині естетики, Ф.Каюа соціальної філософії. Застосування 



ігрових моделей при аналізі економіки Д.Нейманом, та моделюванні ринкових 
відносин (Д.Неш).  
К.Гірц творець нової методології в системі культурологічного знання. 
Теоретичні витоки концепції К.Гірца (культурна антропологія, 
герменевтика, структурний функціоналізм, соціологія, аналітична філософія 
мови). Значення доробку К.Гірца для сучасної культурології. 
  

Питання до семінару 
 

1. Історичний дискурс вивчення явища гри. 
2. Визначення, класифікація і типологізація явища гри. 
3. Й.Гейзінга засновник лудології. 
4. Сучасне застосування теоретичних розробок теорії гри. 
5. Інтерпретативна антропологія К.Гірца. 
 

Питання для самостійної роботи 
 

1. Гра як феномен соціальної взаємодії. 
2. Гра в наукових дослідженнях Ф.Каюа. 
3. “Теорія гри і економічна поведінка” Д.Нейман. 

 
 

Література 
 

1. Аверинцев С.С. Культурология Й.Хейзинги. – ВФ., №3, 1969. 
2. Тавризян Г.М. О.Шпенглер, Й.Хейзинга: две концепции кризиса культуры. – 
М.,1989. 
3. Гадамер Г. Игра искусства. – М., ВФ № 8,2006. 
4. Кошелев А.Д. К общему определению игры. – М., ВФ № 6, 2006.  
5. Гейзинга Й. Homo ludens. – М.,1992. 
6. Гірц.К. Інтерпретація культур. – К., 1993. 
 

Тема 13. Російська культурологічна думка ХХст. 
 

План лекції 
 
1. П.О. Сорокін – соціолог і культуролог. 
2. Пассіонарна теорія Л.М. Гумільова. 
3. М.М. Бахтін та його тлумачення феномену культури. 
  
Джерела наукової концепції П. Сорокіна – ідеї Дж. Віко, О.Конта,  
М.Кондратьєва. Теорія соціокультурної динаміки. Розуміння П. Сорокіним 
суспільства та культури як цілісної синтези, що розкриває суть людського 
буття та діяльності. Принцип взаємозв’язку складників тріади – людина, 
суспільство, культура. Критика П.Сорокіним економічної теорії К.Маркса 



та його тлумачення поняття “системи”. Тлумачення П.Сорокіним основних 
принципів культурного розвитку. Ідея гібридних суспільств. 
 Тлумачення культури Л. Гумільовим. Теоретичний зміст теорії 
пасіонарності. Особливості розуміння Л.Гумільовим процесу культурогенезу. 
Теорія етносу Л.Гумільова. Вплив природного середовища на типологізацію 
культур та їх еволюцію. 
Філософська складова культурологічної концепції М. Бахтіна – “філософія 
життя” та “філософія культури”. Категорія “культурної цінності” та 
особливості її розуміння М.Бахтіним. “естетичний об’єкт” і його 
дослідження в концепції поліфонічного роману. Європейський карнавал як 
культурний феномен. Теорія культурного діалогу та її значення для 
подальшого розвитку культурологічної методології. Дослідження 
М.Бахтіним феномену культурної традиції. 
  

Питання до семінару 
 

1. Соціокультурна система та динаміка її існування. 
2. Гуманістична складова концепції П.Сорокіна. 
3. Культурологічна концепція Л. Гумільова. 
4. Джерела культурологічної концепції М.Бахтіна та його теорія “культурної 
цінності”. 
5. Особливості текстологічних досліджень М.Бахтіна, поняття хронотопу. 
 

Питання для самостійної роботи 
 

1. Феномен культури в системі філософських поглядів М.Бердяєва. 
2. Теорія історичного колообігу. М.Данилевського.  
3. Феномен європейського карнавалу в дослідженнях М.Бахтіна. 

 
Література 

 
1. Сорокин П.А.Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992.  
2. Колева Д. Сорокин – культурологические идеи. София., 1993.  
3. Гумилёв Л.Н. Этносфера: история людей и стория природы. – М., 1993. 
4. Бахтин М.М.Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья 
и Ренесанса. 
5. Библер В.С. М.М.Бахтин, или Поэтика культуры. – М., 1991.  
6. Леонтьев К.Н. “В.Соловьёв против Данилевскогo”. – СПб., 1913.   
 

 
 
 
 
 
 



Тема 14. Становлення історико-культурної думки в Україні 
 
 

План лекції 
 
1. Особливості розвитку ідеології романтизму в Україні. 
2. Осмислення української ідеї в доробку Кирило-Мефодієвського братства. 
3. Формування історії української культури. 
 
Проблемність дослідження еволюції культурологічних теорій на основі 
вітчизняного матеріалу. Особливості української історії та їх вплив на 
розвиток соціально-політичної та наукової думки. Вплив ідеології німецьких 
романтиків на становлення української філософської та історико-
культурної думки. Ідея народності – лейтмотив української літератури та 
філософської думки ХІХст. Формування архетипу української культури в 
творах М.Костомарова, П.Куліша та інших діячів Кирило-Мефодієвського 
братства. Т.Шевченко – творець українського міфу. 
Теоретичний аналіз проблеми витоків і становлення української культури в 
роботах М.Грушевського, І.Огієнка, Є.Маланюка, І.Крип’якевича. 
Етнолінгвістичний аспект розвитку української культури – від 
І.Котляревського до С.Єфремова та Д.Чижевського. Концепція О.Потебні. 
Дослідження Д.Грабовичем поетичної спадщини Т.Шевченка та його 
значення для подальшого розвитку  теоретичних аспектів історії української 
культури. 
 Розвиток ідей етнопсихології в Україні (Д.Чижевський). 
Сучасні розробки теорії української культури в роботах М.Брайчевського, 
М.Поповича, В.Скуратівського, І.Дзюби, В.Лісового. 
  
 

Питання до семінару 
 
1. Ідеї німецького романтизму та становлення історії української культури. 
2. Огляд розвитку історії української культури. 
3. Погляди кирило-мефодіївців на історію культури. 
4. Історія української літератури та історія культури.   
5. Д.Чижевський – філософ, філолог, культуролог. 
 

Питання для самостійної роботи 
 

1. Д.Грабович “Шевченко як міфотворець”. 
2. Основні проблеми української культури в ХХст. 
3. Етнолінгвістичні аспекти досліджень О.Потебні. 

 
 
 



Література 
 

1. Горський В.С. Історія української філософії. – К., 1997.  
2. Вовк Х.К.Студії з української етнографії та антропології. – К., 1995. 
3.Д.Чижевський Д.І. Історія української літератури. – К., 1994. 
4. Лісовий В.С. Культура – ідеологія – політика. – К.,1997. 
5. Попович М.В. Нарис історії культури України. – К., 1999. 
6. Попов Б.В., Ігнатов В.О. Життя етносу: соціокультурні нариси. – К., 1997.  
 
 

Тема 15. Феноменологія культури 
 

План лекції 
 
1. Історико-філософські джерела феноменології. 
2. Феноменологія культури Е.Гуссерля. 
3. Значення та подальший розвиток ідей Е.Гуссерля для розвитку 
культурології. 
 
Теоретичні засади феноменології культури як складника філософії 
(платонізм; феноменалізм Берклі, Юма, трансцендентальний ідеалізм 
Шеллінга, Гегеля, неокантіанство). Особливості наукової методології 
Е.Гуссерля (редукціонізму).  Принцип інтенціональності та його значення. 
Критика Е.Гуссерлем впливу психологізму, натуралізму та історицизму в 
європейській філософській думці ХУІІІ – ХІХст.ст. Особливості 
філософського антропоцентризму в світоглядній системі Е.Гуссерля.  
Формулювання Е.Гуссерлем теоретичних засад для переосмислення суті 
культурної антропології. Зняття принципових протиріч матеріалістичних 
та ідеалістичних концепцій тлумачення культури – як один з наслідків 
поширення філософії Е.Гуссерля. Усунення антитетичності доктрин 
просвітницького сцієнтизму та позитивізму ХІХст. при застосуванні 
феноменологічних методів дослідження явищ культури (скасування принципу 
класифікації суспільних явищ на соціальні та власне культурні). 
Позбавлення статусу “зовнішніх” соціально-економічних системно 
утворюючих складників культурної сфери (економіки, політики, ідеології).  
Зміна історико-культурної парадигми в європейській гуманітаристиці ХХст. 
Культурологічний контекст тлумачення людського буття та основних 
принципів наукового пізнання. Актуальність культурологічних досліджень 
сучасності.  
  

Питання до семінару 
 
1. Основні теоретичні складники феноменології культури.  
2. Суть наукового методу Е.Гуссерля. 
3. Е.Гуссерль про кризу європейської духовної культури. 



4. Системне розуміння феномену культури. 
5. Вплив філософії Е.Гуссерля на гуманітарні науки в ХХ ст. 
 

Питання для самостійної роботи 
 
1. Е.Гуссерль про співвідношення психології та методології науки. 
2. Антропоцентризм як  чільна складова феноменології культури. 
3. Е.Гуссерль про предмет і метод культурології. 
 

Література 
 
1. Гуссерль Э. Идея феноменологии. – Ступени. №3., 1991., №№2., 1992. 
2. Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия. ВФ., №3., 1986. 
3. Гайденко П.П. Научная рациональность и философский разум в 
интерпритации Э.Гуссерля. Наука в зеркале философии ХХв. – М., 1992. 
4. Туровский М.Б. Философские основания культурологи. – М., 1997. 
5. Рудкевич Е.Д. Феноменология искусства. – М., 1996. 
 
 

Тема 16. Структуралізм і дослідження культури 
 

План лекції 
 
1. Становлення структуралізму як системи наукового пізнання. 
2. Розробка К.Леві-Строссом структурної антропології. 
3. Досягнення і перспективи розвитку застосування структуралістської 
методології в гуманітарних науках. 
 
Еволюція структуралізму як наукової теорії. Структурна лінгвістика Ф. де 
Соссюра – системна основа структуралізму. Структурний аналіз 
літератури та фольклору (В.Пропп). Вплив психоаналізу на становлення 
структуралізму як методу пізнання. Тлумачення культури як сукупності 
знакових систем і культурних текстів. Розуміння культурної динаміки як 
внутрішньої психічної комбінаторики людини. Тлумачення поняття 
структури. 
Критика К.Леві-Строссом раціоналізму та емпіризму як методів пізнання. 
Еволюція концепції структури в працях вченого. Новаторські аспекти 
наукової методології К.Леві-Стросса – застосування математичного 
моделювання, синтеза етнології та семіотики. Основні ідеї соціальної 
філософії К.Леві-Стросса. 
Застосування Ж.Лаканом структуралістських методик до досліджень в 
галузі індивідуальної психології. Подальший розвиток М.Фуко основних 
принципів семіологічного аналізу. Структуралізм в в соціології П.Бурдьє.  
 
 



Питання до семінару 
 

1. Основні принципи структурної лінгвістики.  
2. К.Леві-Стросс та його погляди на науки про культуру. 
3. Особливості методології структурної антропології. 
4. Розвиток ідей структуралізму в другій половині ХХст. 
5. В.Пропп та його дослідження фольклору. 
 
    Питання для самостійної роботи 
 

1. Значення робіт Ф. де Соссюра для становлення структуралістської теорії. 
2. Суперраціоналізи К.Леві-Стросса. 
3. Особливості досліджень К.Леві-Строссом міфу та фольклору. 

  
Література 

 
1. Грецкий М.Н.Французский структурализм. – М., 1971. 
2. Автономова Н.С. Философские проблеми структурного анализа в 
гуманитарных науках. – М.,1977. 
3. Иванов Вяч.Вс. К.Леві-Стросс и структурная теория этнографии. М.,1962.  
4.К.Леви-Стросс. Структурная антропология. – М.,1985. 
5. М.Фуко. Слова и вещи. – СПБ., 1994. 
6. П.Бурдьє. Практичний глузд. – К.,2003. 
 
 
 

Тема 17. Основні концепції дослідження міфу в ХІХ-ХХст. 
 

План лекції 
 
1. Проблема дослідження міфу традиції німецької класичної  філософії. 
2. О.Шпенглер і його міфологія культури. 
3. Сакральний, циклічний та емпіричний час. Вісьовий час. 
 
Гегелівське розуміння міфу як першого ступеня самопізнання Абсолютної ідеї. 
Міф – апріорна форма істини. Філософія міфології, ідея-»Бог» Ф.Шеллінга. 
Непряме осмислення міфічного І.Кантом через категорію “речі-в-собі”. 
Невизначеність меж раціонального і ірраціонального в зоні міфічного. 
Суть міфу за О.Шпенглером. Концепція “переказу – переживання”. 
Особливості методів наукового дослідження О.Шпенглера. Ототожнення 
міфу та культури. Темпоральна модель міфу за О.Шпенглером. Ідея 
“прасимволу” та її значення для розуміння і дослідженняфеноменів міфу та 
культури.  
 Циклічність сприйняття часу. Уявлення про зону сакрального часу та вічне 
відтворення. Вегетативні цикли як реальний прообраз міфологічного часу. 



"Вісьовий час" як доба переходу від міфологічних до раціоналізованих уявлень 
про світ. Локалізація зони дії міфологічних уявлень з появою світових релігій 
та філософських і наукових уявлень про світ. Співвідношення циклічного та 
емпіричного часу.  
 

Питання до семінару 
 

1. Осмислення феномену міфу в традиції німецької класичної філософії.  
2. Тлумачення  міфу О.Шпенглером. 
3. Співвідношення міфу та культури в концепції О.Шпенглера. 
4. Концепція “вісьового часу” К.Ясперса. 
5. М. Еліаде та його дослідження міфу. 
 

Питання для самостійної роботи 
 

1. Концепція міфу як системи Р.Барта. 
2. Символічно-романтична інтерпретація міфу Я.Бахофеном. 
3. Філологічна концепція міфу О.Фрейденберг. 

 
Література 

 
1. Шеллинг Ф. Введение в философию мифологии.Соч. в 2-х т. – М., 1989.  
2. Кессиди Э.Д. От мифа к логосу. – М.,1981. 
3. Шпенглер О. Закат Европы. – М., 1993. 
4. Тавризян.Г.М. Наука и миф в морфологи культуры О.Шпенглера. – М., ВФ. 
№8., 1984. 
5. Элиаде М.Аспекты мифа. – М., 1995. 
 
 

Тема 18. Футурологічні концепції в культурології 
 

План лекції 
 

1. Історія становлення футурології. 
2. Зміст футурологічних концепцій Д.Белла та О.Тоффлера. 
3. Футурологія С.Лема 
 
 Футулорологічні ідеї в історії філософії та культури від античності до 
доби  Нового часу. Т.Мор – творець ідеї  “Утопії”. Християнські засади 
концепції Т.Мора. Т. Кампанелла та його комуністична утопія. “Нова 
Атлантида” Ф.Бекона. Основні принципи організації соціально-політичних 
систем мислителів-утопістів.  
Футурологія та концепція постіндустріального суспільства. Теорія 
“деідеологізації суспільства” Д.Белла. Особливості розуміння Д.Беллом 



суспільної теорії. Культурологічні ідеї Д.Белла. Д.Белл про місце та значення 
релігії в індустріальному та постіндустріальному суспільстві.  
Джерела формування футурологічної теорії О.Тоффлера. Принципові 
відмінності якісних характеристик індустріального та постіндустріального 
суспільств. Особливості еволюціонування сфери духовної культури згідно 
поглядів О.Тоффлера. 
Погляди С.Лема на культуру і цивілізацію крізь призму структурного аналізу 
та теорії гри. Співвідношення культури та людської самосвідомості. 
Тлумачення С.Лемом понять культура та субкультура в його футурологічних 
моделях. Дослідження мислителем тріади культура – природа – технологія. 
 

Питання до семінару 
 
1. Еволюція футурологічних ідей в гуманітарних науках. 
2. Утопічні концепції Т.Мора та Т. Кампанелли. 
3. Д.Белл та його теорія постіндустріального суспільства. 
4. Соціальна футурологія О.Тоффлера.  
5. С.Лем – фантаст і футуролог. 
 

Питання для самостійної роботи 
 
1. Концепція “Третьої хвилі” О.Тоффлера. 
2. Розуміння С.Лемом принципу гомеостазису культури. 
3. Обгрунтування С.Хантінгтоном нової цивілізаційної парадигми 
(“неоконсерватиська хвиля” 70-80р. ХХст.). 
 

Література 
 

1. Володин А.И. Утопия и история. – М,, 1976. 
2. Вольфсон Л.Ф. Теория постиндустриального общества Д.Белла. – М.,1975.   
3. ТоффлерО. Смещение власти. – М., 1991. 
4. Баталов Э.Я. В мире утопии. – М., 1989. 
5. Шацкий Е. Утопия и традиція. – М., 1990. 
6. Чернов И. Три модели культури. - Тарту., 1972. 
 
  



 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

для підготовки до семінарських занять 
та самостійної роботи студентів 

 
Основна література 

 
 

1. Аверинцев С.С. Культурология Й.Хейзинги. – ВФ., №3, 1969. 
2. Аверкиева Ю.П. Историко-философские взгляды Л.Уайта. Этнография за 

рубежом. – М.,1979.Работы Л.Уайта по культурологи. – М., 1996. 
3.  Автономова Н.С. Философские проблеми структурного анализа в 

гуманитарных науках. – М.,1977. 
4.  Антология культурной антропологи. Хризантема и меч. – М.,1998. 
5.  Антология культурной антропологии. Модели культуры. – М.,1998. 
6. Барт Р. Мифологии. - М., 2000. 
7. Белик А.А. Культурология. – М.,1999. 
8. Беспалов В.Е.Введение в функционалистику. - Свердловск,1991. 
9. Вебер М. Социология религии.  Вебер М. Избранное. Образ общества. -М., 

1990. 
10.  Гейзинга Й. Homo ludens. – М.,1992. 
11. Гірц.К. Інтерпретація культур. – К., 1993. 
12. Голосовкер Я. Логика мифа. - М., 1987. 
13. Грецкий М.Н.Французский структурализм. – М., 1971. 
14.  Гумилёв Л.Н. Этносфера: история людей и история природы. – М., 1993.  
15. Зейгарник Б.В. Теории личности в зарубежной психологии. – М., 1982.  
16.  Иванов Вяч.Вс. К.Леви-Стросс и структурная теория этнографии. М.,1962. 
17. К.Леви-Стросс. Структурная антропология. – М.,1985. 
18. Кессиди Э.Д. От мифа к логосу. – М.,1981. 
19.  Кон И.С. М.Мид и этнография детства. – М., 1988. 
20.  Кошелев А.Д. К общему определению игры. – М., ВФ № 6, 2006.  
21.  Лейбин В.М. Фрейд, психоаналіз и современная западная философия. – М., 

1990.  
22. Лосев А. Диалектика мифа // Лосев А. Философия.                                                                      

Мифология. Культура. - М., 1990. 
23.  Малиновский Б. Теория культуры.- М.,1991. 
24.  Мид.М. Культура и мир детства. – М., 1988. 
25. Родный Н.И., Соловьёв Ю.И. В.Оствальд. – М.,1969. 
26. Сборник. Магический кристалл. – М.,1992. 
27. Семёнов Ю.Н. Социальная философияА.Тойнби. – М., 1980. 
28. Тавризян Г.М.О.Шпенглер, Й.Хейзинга: две концепции кризиса культуры. – М., 

1989. 
29. Тойнби А. Постижение истории. – М., 
30.  Токарев С.А. Разграничительные и объединительные функции культуры. – 

М., 1973. 



31. Туровский М.Б. Философские основания культурологи. – М., 1997. 
32. Фрэзер Дж. Золотая ветвь. - М., 1994. 
33. Хюбнер К. Истина мифа. - М., 1996. 
34.  Шпенглер О. Закат Европы. – М., 1993. 
35. Элиаде М. Аспекты мифа. – М., 1995. 

 
 

Додаткова література 

1. Парахонський Б.О.. Методологічні аспекти культурології.  Культурологія. 
Навчальний посібник. - К., 2003. 

2. Культурология: от прошлого к будущему. Отв. ред. К.Разлогов. - М., 2002. 
3. Рождественский Ю.В. Введение в культуроведение. - М., 2000. 
4. Флер А.Я. Культурология для культурологов. - М, 2000. 
5. Культурология. Учебное пособие и хрестоматия. Отв. ред. Г.Драч. - Ростов-

на-Дону., 1995. 
 
 


