
Провідні тенденції сучасної культури 

Семестр: ___________ 
                                                                                           

                                      

Обсяг дисципліни:  

 загальна кількість годин - __90____ (кредитів ЄКТС - _3__); 

  аудиторні години - _30____ (лекції - 15 , семінарські -15) 

Лектор:   доц. Ліщинська О.І. (ел. адреса  kafedra_kultury@ukr.net ) 

Результати навчання: 

 знати:  

 особливості та специфіку культурного розвитку доби постмодерну,  

 характерні тенденції культури постмодернізму,  

 тенденції соціально-економічного виміру культури,  

 соціально-політичні та гендерні проблеми соціокультурного життя,  

 духовні аспекти соціокультурного розвитку сьогодення,  

 основні концепції культури ост. тр. ХХ – поч. ХХІ ст.; 

 вміти:  

 аналізувати типові риси соціокультурного розвитку сучасності,  

 порівнювати основні концептуальні підходи щодо соціально-економічних, політичних, 

гендерних, духовних тенденцій культури сьогодення, прогнозувати тенденції подальшого 

соціокультурного розвитку людства. 

 

Анотація  навчальної   дисципліни:  

Навчальна дисципліна має та меті  

 проаналізувати й осмислити основні тенденції соціокультурного розвитку сучасності, 

 охарактеризувати постмодернізм як загальнокультурне явище сучасності, 

 простежити провідні економічні, політичні, соціальні аспекти сучасного культурного 

розвитку (консьюмеризм, лібералізм, комунітаризм, фемінізм та гендерні студії, 

віртуальність, транскультурність, глобалізм),  

 прогнозувати тенденції подальшого культурного розвитку. 

Рекомендована література: Антологія феміністичної філософії / За ред. Елісон М. Джагер, Айрйис 

Меріон Янг. – К., 2006; Берлин И. Философия свободы. – М., 2001; Бжезінський З. Велика шахівниця. 

– Івано-Франківськ, 2000; Бодрийяр Ж. Общество потребления. – М., 2006; Гелд Д., Макгрю Е. Глобальні 

трансформації. Політика, економіка, культура. – К., 2003; Енциклопедія постмодернізму / За ред. В. Тейлора. 

– К., 2003; Этциони А. От империи к сообществу: новый поход к международным отношениям. – М., 

2004. Лібералізм : Антологія. / Упор. О. Проценко, В. Лісовий. – К., 1128 с. Фукуяма Ф. Великий крах. – Львів, 

2005.  

 

Форми та  методи навчання: Лекції, семінарські заняття, консультації, самостійна робота 

Форма  звітності:  Залік                                                                                                  

Мова навчання:              українська   

Розглянуто  на  засіданні кафедри «10 » грудня 2015р.      Протокол № 6  

 

Завідувач кафедри            ________________________            _____________________  
                                                                                              (підпис) 

Затверджено на  Вченій раді  факультету  «16 » грудня  2015  р.      Протокол №191/7   

 

Декан                ________________________                  ___________________________  
 

 


