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Вступ 
Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни 

«Філософія культури» складено відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки бакалаврів галузей знань 

0201 – культура, 6.020101 – «культурологія», 6.020202 

хореографія, 6.020204 музичне мистецтво, 6.020201 

театральне мистецтво. 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є 

філософське дослідження культури як феномену і особливості 

його трансформації в сучасних умовах. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких 

змістових модулів: 
1. Культура в системі буття.  

2. Філософські проблеми вивчення історії культури. 

 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Ознайомлення студентів з існуючими підходами до 

вивчення природи, сутності та функцій культури, 

особливостями формування культурної специфіки у різні 

епохи, специфікою існування та розвитком міфологічних 

систем в європейській культурі; навчити студентів вільно 
оперувати теоретичними концепціями культури, аналізувати 

культурні явища та феномени, виділяти окремі аспекти 

розвитку культур та співвідносити їх із цілісним баченням 

культури.  

 

Основними завданнями вивчення дисципліни 
“Філософія культури” є:  

 освоєння студентами теоретичних положень та 
концептуальних тенденцій сучасної філософії культури;  

 ознайомлення студентів з основними проблемами 
сучасної культури;  

 розвиток здатності до самостійного аналізу основних 
тенденцій та міжгалузевої взаємодії між культурою та 

іншими сферами діяльності людини;  
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 визначення актуальних проблем сучасної культури у 
контексті технологічних та інформаційних змін.  

 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми 

студенти повинні: 

знати : 

 Головні філософські теорії культури; 

 Проблематику філософії культури та дослідників 
головних проблем; 

 Тенденції розвитку національних культур у різні 
періоди; 

 Специфіку та проблеми функціонування сучасної 
культури. 

вміти : 

 Ідентифікувати проблеми культури із 
представниками філософських напрямів та їх 

вченнями, співвідносити їх з етапами розвитку 

певної культури; 

 Аналізувати взаємовпливи різних філософських 
теорій між собою та їх вплив на розвиток 

європейської культури; 

 Аналізувати генезу та розвиток сучасної культури, 

співвідносно із розвитком національних культур; 

 Виокремлювати головні проблеми теорії та історії 
культури із філософського контексту чи 

філософського вчення; 

 Аналізувати філософські праці, виявляючи в них 
філософсько-культурологічну проблематику. 

 

Міжпредметні зв’язки: 
Нормативна навчальна дисципліна “Філософія культури” 

є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня “бакалавр” спеціальності 

“культурологія”, пов’язується з такими дисциплінами як 

“Філософія мови”, “Історія культури”, “Історія культурології”, 

“Естетика” тощо. 
 

Програма навчальної дисципліни 
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Змістовий модуль 1. Культура в системі буття 

 
Тема 1 Поняття культури: його виміри і особливості 

 

Етимологія терміну “культура”. Багатоманітність 

дефініцій культури. Класифікації концепцій культури.  

Культура як об’єкт дослідження в етнології, етнографії, 

культурній і соціальній антропології, культурології, соціології 
культури. Поняття культурфілософії. Специфіка філософії 

культури. Філософія та культурологія. Філософія культури та 

соціологія. 

 

Семінарське заняття на тему: «Філософія культури як 
галузь філософського знання» 

 

1. Визначення поняття культури.  

2. Історія розвитку дисципліни. 

3. Філософія культури та культурологія.  

4. Концепції культури.  
 

Самостійна робота на тему: «Культура та її академічні 

студії» 

 

1. Культурологія, історія культури та філософія культури. 
2. Глобальність осмислення культури. 

3. Складнощі філософської рефлексії культури. 

 
Література: 

1. Гатальська С.М. Філософія культури / С.М. 

Гатальська. – К., 2005. 
2. Гуревич П.С. Философия культуры / П.С. Гуревич. 

– СПб., 1994. 

3. Философия культуры. Сб. – Самара, 1993. 

 

 
Тема 2 Культура як феномен: проблема самобуття культури 
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Особлива модальність культури в порівнянні з 

природою, суспільством, людиною. Культура як 
багатовимірна цілісність. 

Основні елементи в системі культури. Матеріальна, 

духовна та художня культура, їх взаємозв’язок. Структурні 

компоненти духовної культури: міфологія, релігія, ідеологія, 

мораль, наука, філософія. Художня творчість як особливий 

елемент культури. 
 

Семінарське заняття на тему: «Специфіка 

культурного буття» 

 

1. Культура як друга природа.  
2. Форми культури.  

3. Художня культура та її особливості.  

 

Самостійна робота на тему: «Форми культури як 

реакція на соціальні виклики» 

 
1. Духовна та матеріальна культура. 

2. Витоки культури та джерело творчості.  

3. Культура та цивілізація. 

 
Література: 

1. Каган М.С. Философия культуры / М.С. Каган. – СПб., 

1996. 

2. Философия культуры. Сб. – Самара, 1993. 

3. Гатальська С.М. Філософія культури / С.М. Гатальська. 

– К., 2005. 

 
 

Тема 3 Культура та суспільство: соціальні проблеми 

теорії культури 

 

Відмінність між системами “культура – природа” та 
“культура – суспільство”. Предметно-практичний та 

предметно-духовний аспекти взаємозв’язку суспільства та 

культури. Способи теоретичного осмислення проблеми 

“культура – суспільство”. Взаємодія соціальної та культурної 
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“субстанцій” в організаційній, ідеологічній та художній 

діяльності людей. 
Культура в системі суспільного виробництва. 

Взаємозв’язок між культурою та політикою. Політична 

культура.  

Культура та суспільство у вигляді соціокультурної 

реальності. Інтеріоризація культури та суспільства в людині. 

Соціалізація та окультурення індивіда. 
Взаємодія суспільства і культури в історичному процесі. 

Взаємовідносини суспільства і культури як двох відносно 

самостійних систем буття людства в первісний час. 

Підпорядкування культури суспільству в ранньокласових 

соціокультурних системах. Автономія культури від 
суспільства в добу Ренесансу. Принцип свободи як основа 

відносин культури і суспільства в Новий час. 

 

Семінарське заняття на тему «Особливості 

соціокультурної дійсності»:  

1. Суспільний вимір культури. 
2. Концепції суспільного та культурного розвитку. 

3. Соціалізація та окультурення як етапи становлення 

особистості.  

 

Самостійна робота на тему: «Культурні форми діяльності 
суспільства» 

 

1. Політика і культура.  

2. Історія автомізації культури від суспільства. 

3. Регламентація та свобода. Свобода і культуро 

творчість. 
 
Література: 

1. Общество и культура: проблемы множественности 

культур. Ч.ІІ. – М., 1988. 

2. Общество и культура: философское осмысление 
культуры. Ч.1. – М., 1988. 

3. Философия культуры. Становление и развитие. – 

СПб., 1998. 
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Тема 4 Культура та людина: антропологічні проблеми 
теорії культури 

 

Людина як біосоціокультурна істота. Основні рівні 

відносин між культурою та людиною. Проблема “культура – 

людина” в контексті різних масштабних планів існування 

людини. Людство і культура. Культура як багатовимірне поле 
культурних модифікацій (субкультур). Взаємозв’язок культури 

та окремої особистості. 

Людина як творіння культури. Входження людини в 

культуру в процесі її онтогенезу. Типологічний спектр 

культури особистості. Типи індивідуальної культури 
(М.С.Каган та Ч.Сноу). Сім’я та школа як основні ланки в 

формуванні культурної людини. 

 

Семінарське заняття на тему: «Людина між культурою 

та природою»  

 
1. Роль культурного суб’єкта.  

2. Взаємовплив культури та людини. 

3. Онтогенез та філогенез.  

4. Інститути соціалізації людини.  

 
Самостійна робота на тему: «Координати людини в 

суспільстві та культури» 

 

1. Психологія та філософія культурної творчості.  

2. Механізми збереження індивідуальності. 

3. Субкультури та контркультури як форми реалізації 
особи.  

 
Література: 

1. Проблема человека в западной философии. Сб. – 

М., 1988. 
2. Б.С. Социальная культурология / Б.С. Ерасов. 

Ч.1,2. – М., 1994. 

3. Ерасов  
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4. Бытие человека в культуре (опыт онтологического 

подхода). – К., 1992. 
 

 

 

Змістовий модуль 2. Філософські проблеми вивчення 

історії культури 

 
Тема 1. Культура і природа: екологічні проблеми теорії 

культури 

Взаємодія “природи” і “культури” на практичному, 

практично-духовному та духовно-теоритичному рівнях. М. 

Бердяєв про відношення “дух – природа”. Зміна уявлень про 
систему “природа – культура” в духовній історії людства. 

Поняття “другої природи”. Цивілізація та природа. Техніка як 

феномен. Суперечка про техніку в історії філософсько-

культурологічної думки. Філософія техніки. 

Екологічна криза як наслідок протиріччя розвитку 

техніки та природи. Проблема історичних причин екологічної 
кризи (Л.Уайт та Р.Атфілд). Екологічна етика. А.Швейцер. 

“Культура та етика”: світогляд благоговіння перед життям. 

Екологія та екологічна культура. Принципи екологічної 

культури. 

 
Семінарське заняття на тему «Природа та культура як 

ландшафти буття людини»: 

 

1. Доповнюваність духу і природи.  

2. Традиційне відношення людини до природи. Міф. 

3. Екологічна парадигма і зміна культури.  
4. НТР та природа. Поняття техногенної культури.  

 

Самостійна робота на тему «Культура як терраформінг»: 

 

1. Свідомість людини та сприйняття ландшафтів.  
2. Види впорядкування природи та зразки 

терраформінгу.  

3. Екологічні організації як форма культурної реакції.  
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Література: 

1. Губман Б.Л. Западная философия культуры ХХ 
века / Б.Л. Губман. – Тверь, 1997. 

2. Бытие человека в культуре (опыт онтологического 

подхода). – К., 1992. 

3. Проблема человека в западной философии. Сб. – 

М., 1988. 

 
 

 

Тема 2. Елітарна та масова культура 

Поняття елітарної та масової культури. Еліта та 

культура. К.Мангейм про культуру еліти. Концепція елітарної 
культури Х.Ортега-і-Гасета.  

Масова культура як феномен. Поняття “масового 

суспільства”. Критика масової культури в сучасній філософії. 

Конформізм як вияв маскультури. 

Розповсюдження і сприйняття культури засобом 

тиражування. Поняття “індустрія культури”. Механізм 
сублімації. Механізм проекції. 

 

Семінарське заняття на тему «Феномен масової 

культури»: 

 
1. Елітарна та масова культури.  

2. Теорії та критика масової культури. 

3. Культура як простір індустрії розваг.  

4. Споживальництво як визначальна функція масової 

культури.  

 
Самостійна робота на тему «Філософські студії масової 

культури»: 

 

1. Масова культура та поп-культура. 

2. Епоха кітчу.  
3. Інформаційне суспільство та медіапростір.  

 
Література: 
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1. Гуревич П.С. Философская антропология. – М., 

1997. 
2. Кризис современной цивилизации. Сб. обзоров. – 

М., 1992. 

3. Попович М. Модерн і постмодерн: філософія і 

політика // Дух і Літера. – №9–10. – К., 2002. 

 

 
 

Тема 3. Криза культури. Тема кризи культури в історії 

філософської думки 

 

 
Європейська культура як наслідок кризового стану. 

Християнство як криза античної культури. Виявлення кризи 

в “Занепаді Європи” О.Шпенглера. 

Кризові процеси в культурі як переоцінка ціннісних 

орієнтацій. 

Самовідчуття людини в культурі як визначальний 
фактор кризи в культурі. “Криза європейського людства та 

філософії” Е.Гуссерля. Концепція К.Ясперса. 

Криза в культурі як критерій самовизначення культури. 

Криза культури як наслідок внутрішніх протиріч між 

складовими культури. 
Криза культури як наслідок дії зовнішніх факторів. 

 

Семінарське заняття на тему «Філософія кризи та 

філософія культури»: 

 

1. Концепції кризи культури. 
2. Європейська філософія та визначення кризи. 

3. Криза у контексті стадіальності розвитку культури.  

 

Самостійна робота на тему «Криза культури та шляхи її 

подолання»: 
 

1. Криза як завершальна стадія розвитку культури.  

2. Фаустівський дух та пошуки нової парадигми. 

3. Форми кризи та галузі знання людини. 
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4. Цінності та культурна криза.  

 
Література: 

1. Проблемы философии культуры: опыт историко-

матеариалистического анализа. Сб. – М., 1984. 

2. Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопросы 

философии. – 1990. – №3. 

3. Мень А. Культура и духовное возрождение. – М., 
1992. 

4. Маркузе Г. Одномерный человек: Исследования 

идеологии развитого индустриального общества. – М., 

1994. 

 
 

 

Тема 4. Сучасна культурна ситуація: тенденції 

подальшого розвитку культури 

 

Поняття “постмодернізму”. Філософське осмислення 
культурної ситуації постмодернізму в працях П. Клоссовські, 

Ж. Бодріяра, Ж. Дельоза, Ж. Дерріда, М. Фуко, Ю. Крістевої, 

Ж. Лакана, Ж.-Ф. Ліотара. Поява нових галузей наукового 

дослідження: культурних студій, семіотичних студій, 

ґендерних студій, постколоніальної теорії тощо. 
Всепроникність постмодерну: постмодерн в галузі 

психології, права, мистецтва, політики. Критика 

постмодернізму: В. Фаріа, П. де Ман, М. Ліла, К. Норіс, Н. 

Хомський. 

 

Семінарське заняття на тему «Постмодернізм та 
постпостмодернізм»: 

 

1. Епоха кризи та хаосу. 

2. Армія постмодернізму та реакція на неї. 

3. Життя після постмодернізму.  
 

Самостійна робота на тему «Фактор Хаосу»: 

 

1. Теорія хаосу та культурне середовище. 



13 

 

2. Критика засад раціоналізму.  

3. Постмодернізм у філософії, релігії, економіці, політиці 
тощо.  

 
Література: 

1. Енциклопедія постмодернізму / За ред.. Ч. Вінквіста 

та В. Тейлора. – К., 2003. 

2. Козловски П. Современность постмодернизма // 
Вопросы философии. – 1995. – №10. 

3. Философия эпохи постмодерна. – Минск, 1996. 
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Розширений перелік питань для самостійної роботи, 
що виносяться на семінарські заняття 

 

1. Поняття культури та складність його дефініції.  

2. Особливості становлення філософії культури та її 

функції. 

3. Філософія культури як культурософія.  
4. Розуміння культурних феноменів у різні історичні 

епохи.  

5. Філософи Античності про культуру.  

6. Філософи Середньовіччя про культуру.  

7. Новий час та розуміння культури.  
8. Просвітницька парадигма і культура.  

9. Романтизм та відновлення ролі ірраціонального в 

культурі. 

10. Філософія культури та філософська антропологія: 

взаємоперетин площин. 

11. Діалог культур Сходу та Заходу.  
12. Колоніалізм та проблема европоцентризму.  

13. Криза культури та її основні аспекти.  

14. Кінець історії та культура.  

15. Культурна реальність людини після світових війн.  

16. Бомбардування Хіросіми та Нагасакі як виклик 
філософії.  

17. Екологічна свідомість в сучасну епоху.  

18. Просвітницька програма культури у ХХІ ст. – в 

очікуванні Годо.  

19. Грецьке поняття «пайдея» та ліберальні цінності.  

20. Еволюційна теорія та філософія культури. 
21. Психоаналіз Фройда та філософія культури.  

22. Концепція культури О.Шпенглера та ХХІ ст.  

23. Культура як гра.  

24. Проблема глобалізації та втрати ідентичності.  

25. Антиглобалістський рух.  
26. Інформаційна культура.  

27. Постлюдина: виклики культури майбутнього.  

28. Космічні польоти та проблема терраформінгу.  

29. Культура як живий організм: цикли життя.  
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30. Проблема взаємодії традиційної та глобальної культур.  

31. Феномен Ф.Фукуями.  
32. Світ конфліктів С.Гантінгтона.  

33. Світ без обмежень: лібертаріанство.  

34. Філософія культури та постмодернізм.  

35. Симулякри Делеза та Бодріяра: спільне та відмінне.  

36. Людина перед викликом долі: екзистенціалісти про 

культуру.  
37. Арт-хауз кінематограф та постмодерне бачення 

культури.  

38. Соціалізація та культурація людини.  

39. Проблема свободи вибору та детермінізму у філософії 

культури. 
40. Художня культура та популярна її форма у ХХ ст.  

 

Теми реферативних доповідей 

1. Специфічні підходи до визначення культури. 

2. Дослідження культури філософською антропологією. 

3. Філософсько-історичне обґрунтування культури. 
4. Соціальна природа культури. 

5. Культура та людина. 

6. Культура та природа. 

7. Культура та суспільство. 

8. Онтологічний статус культури. 
9. Техніка як феномен. 

10. Природа і техніка. 

11. Людина як косміург. 

12. Перспективи Мегамашини. 

13. Філософія техніки як область дослідження. 

14. Техніка і людське буття. 
15. Культурні цикли і технічний прогрес. 

16. Філософія культури А.Швейцера. 

17. Особливості культурного способу існування людської 

спільноти. 

18. Культура та політика. 
19. Принцип свободи як основа відносин культури і 

суспільства. 

20. Поняття соціокультурної реальності. 

21. Сім’я та школа в процесі окультурнення людини. 
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22. Окультурнення та цивілізація. 

23. Культура особистості. 
24. Типологічний спектр культури особистості в концепції 

Ч.Сноу. 

25. Проблема культурного онтогенезу. 

26. Ідея безсмертя в філософії культури. 

27. Людина як культурогенний суб’єкт. 

28. Основні етапи окультурнення людини. 
29. Сім’я як модель людської спільноти. 

30. Спілкування і комунікація. 

31. Феномен гри в “Homo ludens” Й. Гейзінги. 

32. Феномен свободи в філософії культури. 

33. Мистецтво як культурний феномен. 
34. Мистецтво як гра. 

35. Мистецтво як форма самосвідомості культури. 

36. Культура і культ. 

37. Художня творчість як елемент культури. 

38. Міфологія, релігія, ідеологія як форми світогляду. 

39. Наука та філософія. 
40. Співвідношення культурного і біологічного в людській 

тілесності. 

41. Естетична та утилітарна якості речей. 

42. Проблема престижності речей. 

43. Життя речей в мистецтві. 
44. Тіло як носій інформації. 

45. Людина як творіння культури.  

46. Родова організація як перша форма соціальної 

організації. 

47. Наука як об’єктивно істинне знання. 

48. Місце знання в творчій діяльності. 
49. Філософське знання як духовна предметність культури. 

50. Первісний міф як модель. 

51. Футурологія: за і проти. 

52. Ідеал та проект. 

53. Художній образ в культурі. 
54. Культура та її символи. 

55. Слово, знак, символ. 

56. Проблема мови в структуралізмі. 

57. Ритуал. Символ. Міф. 
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58. Семіотична модель культури. 

59. Знакові системи в культурі. 
60. Проблема мови та мовлення в філософії культури ХХ ст. 

61. Аксіологія – філософська теорія культури. 

62. Культура як система цінностей. 

63. Філософія як аксіологічна форма свідомості. 

64. Цінності релігійної свідомості. 

65. Цінності буденної свідомості. 
66. Мистецька цінність та цінність естетична. 

67. Художна цінність мистецького твору. 

68. Цінності первісної доби. 

69. Цінності доби цивілізації. 

70. Типологія людських потреб у Е.Фрома. 
71. Концепція А.Фаржа. 

72. Культура, субкультура, контркультура. 

73. Концепція націоналізму Д.Донцова. 

74. Концепція націоналізму М.Бердяєва. 

75. Особливості сучасних форм маргінальності. 

76. Ідентичність, ідентифікація та ідентизація. 
77. Механізм персоніфікації. 

78. Етноцентризм як форма культурної ідентичності. 

79. Образи культур в О.Шпенглера. 

80. Давні міфологічні культури. 

81. Концепція “осьового часу” К.Ясперса. 
82. Культурно-історичні типи: концепція Н.Я. 

Данилевського. 

83. Універсальність історії. 

84. Проблема глобалізму в культурі. 

85. Концепція космополітизму. 

86. Ідея форумності культур. 
87. Механізми елітарної культури. 

88. Культурологічні концепції “масового суспільства”. 

89. Феномен “маси” в філософії культури ХХ ст. 

90. Феномен масової культури. 

91. Проблема масовості в культурі. 
92. Концепція елітарної культури Х.Ортеги-і-Гасета. 

93. Проблема елітарного мистецтва.  

94. Християнство як відображення кризи античної 

куультури. 
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95. Європейська культура як наслідок кризового стану. 

96. Криза і осьовий час людства. 
97. Криза сучасного раціоналізму. 

98. Шляхи подолання сучасної кризи. 

99. Кризові явища та народження нової культури. 

100. Загибель культури чи її криза.  

101. Феномен елліністичної вченості як ставлення до 

культури в епоху Античності. 
102. Письмо як рушій культурного розвитку. 

103. Урбаністична культура як прояв європейської культури. 

104. Несхожість, оригінальність та новизна як риси 

модерністичного світогляду. 

105. Східна та Західна культури як втілення традиційності 
та креаціонізму. 

106. Роль друкованої книги в розвитку європейської 

культури та формуванні людини “нового” типу. 

107. Сучасне мистецтво як образна самосвідомість культури. 

108. Модерна та постмодерна парадигми в культурі: точки 

дотику. 
109. Жіночі студії в філософії постмодерну. 

110. “Шизоаналіз” як метод дослідження культури. 

111. Бриколаж як практика постмодерністського театру. 

112. Кіно в постмодерних дослідженнях. 

113. Постмодернізм та комунікаційні студії. 
 

 

Опрацювання першоджерел 

 

1. Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. – 

М., 1989. 
2. Гейзінга Й. Homo ludens. – К., 1994. 

3. Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и 

философия // Культурология, ХХ век: Антология. – М., 

1994. 

4. Делез Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и 
шизофрения. – Екатеринбург, 2007. 

5. Клоссовски П. Культура постмодерна. – М., 1997. 

6. Кристева Ю. Самі собі чужі. – К., 2004. 
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7. Мак-Люєн М. Галактика Гуттенберга. Становлення 

людини друкованої книги. – К., 2001. 
8. Маркузе Г. Одномерный человек: Исследования 

идеологии развитого индустриального общества. – М., 

1994. 

9. Ницше Ф. Антихрист. Проклятие христианству // 

Ницше Ф. Соч.: В 2т. – М., 1990. – Т.2. 

10. Печчеи А. Человеческие качества. – М., 1985. 
11. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – 

М.,1992. 

12. Фромм Э. Бегство от свободы. – М., 1994. 

13. Швейцер А. Культура и этика. – М., 1973. 

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

Методи контролю 

 

Навчальна дисципліна “Новітні релігійні течії та рухи” 

оцінюється за модульно-рейтинговою системою, яка 

складається з 2 модулів. 
1 модуль проводиться на 10 тижні І семестру. 

2 модуль – 18 тиждень І семестру. 

 

Оцінювання відбувається за такими формами 

контролю: 
Поточний контроль, модульний контроль, залік. 

 

 

Розподіл балів, що присвоюється студентам 

 

Поточний контроль:  
Усна відповідь – 5 балів 

Реферативна доповідь – 5 балів 

Доповнення – 3 бали 

Презентація – 5 балів 

Домашня письмова робота (реферат, есе тощо) – 5 балів 
/одна в семестр/ 

 

Модульний контроль: 
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Контрольна робота, колоквіум або тестові завдання – 2 

змістових модулі протягом семестру, один із них включений 
до залікового тестування. 

 

За кожен змістовий модуль – 10-15 балів.  

За результатами кожного семестру студент отримує 

підсумкову оцінку – до 50 балів, яка розраховується як 

накопичувальна оцінка за кожен із змістових модулів та 
сумарний бал поточного контролю. Загальна оцінка за курс 

визначається за формулою: 50 балів за поточний контроль + 

50 балів за залік (з яких 20 балів – тестові завдання, 30 балів 

– усне опитування).  

 
Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю 

студент отримав середнє арифметичне за підсумковий 

контроль менше, ніж 25 балів, то студент не допускається до 

заліку і вважається таким, що не виконав усі види робіт, які 

передбачаються навчальним планом з дисципліни “Новітні 

релігійні течії та рухи”.  
 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-

бальною шкалою (для екзаменів і заліків). 

 максимальна кількість балів при оцінюванні 

знань студентів з дисципліни, яка 
завершується екзаменом, становить за 

поточну успішність 50 балів, на екзамені – 

50 балів; 

 при оформленні документів за 

екзаменаційну сесію використовується 

таблиця відповідності оцінювання знань 
студентів за різними системами. 
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Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 
 

Оцін

ка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна 

оцінка, оцінка з 

диференційованого 

заліку 

 

Залі

к 

А 90 – 100 5 
Відмінно 

 

 

Зар

ахо

ван

о 

В 81-89 
4 

Дуже добре  

С 71-80 Добре 

D 61-70 
3 

Задовільно  

Е  51-60 Достатньо 
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Зразок тестового завдання 

 
1. Що не є об’єктом дослідження філософії культури? 

1) світ опредмеченої культури;  

2) творчі здатності людини;  

3) релігійна практика людини.  

 
2. Яке із понять грецької філософії є аналогом латинської 

«культури»?  

1) агапе; 2) пайдея; 3) логос.  

 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Bod_SisV/index.php
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Bod_SisV/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/girc/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/girc/index.php
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/gas_voss/index.php
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/gas_voss/index.php
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3. Ідеалом, до якого повинна прагнути людина, згідно із 

греками Античності є:  
1) Бог; 2) Космос; 3) Розум.  

 

4. Хто був засновником психоаналітичної теорії культури?  

 

5. Опишіть особливості «ігрової» теорії культури Й. Гайзінги. 

(не менше 6 речень) 
 

6. Які основні проблеми ставить перед культурою екологічна 

криза у ХХ ст.? 
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