
Основи гуманізму й цивілізації  

Анотація. Дисципліна «Основи гуманізму й цивілізації» знайомить студентів із 

різноманітними дослідницькими підходами, які визначають основи цивілізації та гуманізму 

як серцевини європейського культурного простору. В процесі навчання розглядається 

специфіка походження та використання понять «цивілізація» та «культура» у німецькій, 

французькій та британській інтелектуальних традиціях. Систематизуються теоретичні 

концепції цивілізацій (А. Тойнбі, О. Шпенглер, Ф. Бродель, І. Валлерстайн, С. Гантінгтон 

тощо). Крізь призму культурної антропології розглядаються особливості географічного 

простору, в якому виникають цивілізації. Виявляється зв’язок між «суспільством» та 

«цивілізацією». Спираючись на дослідження Ф. Броделя, з’ясовуються впливи економіки 

на розвиток цивілізацій. Аналізуються форми суспільної свідомості (моральна, релігійна, 

естетична, політична, правова) та їх вплив на цивілізації. Розкривається сутність цивілізацій 

крізь призму змін людської поведінки. Розглядаються універсальні структури цивілізацій, 

з’ясовуються причини їх трансформацій та змін цивілізаційного порядку (С. Гантінгтон). 

Особлива увага приділяється соціогенезу західноєвропейської цивілізації (Н. Еліас) та 

окресленню її самобутності, що виявляється у конкуренції, науці, власності, медицині, 

споживанні, праці (Н. Фергюсон). Розкривається роль і значення високого мистецтва в 

піднесені європейської цивілізації (К. Кларк). Аналізуються підвалини європейської 

цивілізації, квінтесенцією яких є наука, розум, гуманізм. Фокус уваги зсувається до 

гуманізму як засади європейського культурного простору. Розглядаються сучасні 

гуманістичні рухи та визначаються перспективи трансгуманізму.   

Кількість кредитів: 3 

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів компетентностей, які дозволять їм 

обґрунтовувати рішення щодо врегулювання відносин у сфері культури на основі розуміння 

специфіки соціокультурних процесів, зокрема основ гуманізму та сучасної європейської 

цивілізації. 

Попередні вимоги: 

Студент повинен знати: основні етапи та характеристики історико-культурного процесу;  

основні здобутки матеріальної  да духовної культури; історію становлення та розвитку  

мистецтва, особливості функціонування в системі культури певної  історичної епохи. 

Студент повинен вміти: збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ 

культури, культурних процесів та подій; володіти навичками наукового дослідження та 

управління інформацією.  

 

Основні теми курсу:  

– Соціогенез поняття «цивілізація» і «культура» 

– Теорії цивілізації 

– Цивілізації як географічні та культурні простори 

– Цивілізації як суспільні формації 

– Цивілізації як економічні уклади 

– Цивілізації як різноманітні колективні способи мислення 

– Цивілізації як способи людської поведінки 

– Цивілізації та їх структури. Зіткнення цивілізацій 

– Цивілізації за межами Європи: цивілізації та Цивілізація 



– Соціогенез та самобутність західноєвропейської цивілізації 

– Цивілізація як «високе» мистецтво 

– Розум, наука, гуманізм як основа європейської цивілізації 

– Сучасні гуманістичні рухи та асоціації. «Трансгуманізм». 

Мова викладання: українська. 

Термін вивчення: дисципліна вивчається на 4 курсі ОПП «Культурологія» в обсязі 90 

годин, у тому числі 32 годин аудиторних занять (22 год. – лекції, 10 - семінари), 58 години 

самостійної роботи 

Форма контролю: залік 

Викладач: д.ф.н., доц., завідувач кафедри етики, естетики та культурології Маслікова Ірина 

Ігорівна 

Інформація про викладача: http://philosophy.univ.kiev.ua/ua/view/prof_dep_e_e_k/51/23/8 
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