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Силабус курсу  

«МОРФОЛОГІЯ КУЛЬТУРИ»  

2020-2021 навчального року 

 

 

 

Назва курсу 

 

  

Морфологія культури 

Адреса викладання 

курсу 

Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. 

Університетська 1, кафедра теорії та історії культури, аудиторія 357 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

 

Філософський 

Кафедра теорії та історії культури 

 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

 

03, гуманітарні науки 

Спеціальність – 034, культурологія 

 

 

Викладачі курсу 
 

Ярошенко Т. М., канд. філос. наук, доцент кафедри теорії та історії культури 

 

 

Контактна 

інформація 

викладачів 

 

tetyana.yaroshenko@lnu.edu.ua 

yaroshent@gmail.com 

 https://filos.lnu.edu.ua/employee/yaroshenko-t-m 

 

 

Консультації по 

курсу відбуваються 

 

Місце і час: 

- кафедра, а-357; 

- консультації можливі в день проведення лекцій/семінарських занять  

(за попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації через 

Skype, ZOOM, Microsoft Teams або подібні ресурси. Для погодження часу он-

лайн консультацій слід писати на електронну пошту викладача  

 

 

Сторінка курсу 

 

https://filos.lnu.edu.ua/employee/yaroshenko-t-m 

 

Інформація про 

курс 

 

Дисципліна «Морфологія культури» є навчальною дисципліною з 

спеціальності «культурологія» для освітньої програми «бакалавр», що  

викладається в 5 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-

Трансферною Системою ECTS). 

 

 

Коротка анотація 

курсу 

 

«Морфологія культури» є логічним продовженням курсу «Культурна 

багатоманітність світу; моделі культури» з поглибленим вивченням 

теоретичних питань, філософько-культурологічним обгрунтуванням і 

поясненням природи і можливостей вивчення явищ культурної 

mailto:tetyana.yaroshenko@lnu.edu.ua
mailto:yaroshent@gmail.com
https://filos.lnu.edu.ua/employee/yaroshenko-t-m
https://filos.lnu.edu.ua/employee/yaroshenko-t-m
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багатоманітності. 

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, 

обов’язкові для того, щоб розуміти складну будову культури, вирізняти 

специфіку/функціональне значення кожного її складника для життя людини, 

суспільства; систематизувати, класифікувати великі масиви інформації про 

культуру, здійснювати компаративний аналіз. Тому у курсі представлено як 

огляд концепцій формування культури/морфологічного аналізу, так і процесів 

та інструментів, які потрібні для здійснення культурного моделювання. 

 

Мета та цілі курсу 

 

Мета - сформувати у студентів знання про складники, будову, форми, 

конфігурації та типи культури; сучасні особливості та можливості 

культурного моделювання; ознайомити з основними теоретико-

методологічними підходами до питання природи культурної багатоманітності 

 

Завдання 

- з’ясувати місце морфології культури в системі філософсько-

культурологічного знання, виділити основну проблематику, визначити 

базові поняття, категорії, методи дослідження; прослідкувати історичні 

етапи становлення, національні школи, акцентувати на досягненнях 

вітчизняних досліджень у сфері морфології культури; 

- розглянути культуру як складний феномен, розкрити різні 

підходи до питання її будови; 

- з’ясувати особливості феноменологічного, системного, 

структурно-функціонального, гуманістичного підходів до культури; 

- виділити та розкрити сутнісний зміст головних структурних 

компонентів культури, особливості  характеру їх взаємодії; 

- закцентувати і розкрити можливості методу культурного 

моделювання (етос-домівка); 

- окреслити та визначити різні підходи до систематизації та 

типологізації культури; розкрити її (культури) антропологічний, 

аксіологічний, дуалістичний, цивілізаційний, історичний, просторовий 

різновиди 

 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

 

Основна літ-ра 

 Гатальська С.М.  Морфологічний розділ. // Гатальська С.М. Філософія 

культури. Підручник. -  К., 2005. – С. 44-100.   

 Кармин А.С. Основы культурологии: морфология культуры. – СПб., 

1997. – 512 с. 

 Культурологія: енциклопедичний словник / [М. П. Альчук, Ф. С. 

Бацевич, І. М. Бойко]; за ред. д-ра філос. наук, проф. В. П. Мельника. – 

Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 508 с. 

 Культурологія: Навч. посіб. – К.: Вид. Дім “КМ Академія”, 2003. – 

316с.  

 Культурологія ХХ вік. Енциклопедія. – В 2-х тт.- С-Пб., - 1998. 

 Культурологія : Могилянська школа /  Ред. : Ю. В. Джулай, Д. О. 

Король, М. А. Собуцький. Київ : Вид-во О. Філюка, 2018. 297 с. 

 Морфологія культури: тезаурус / за ред. проф. В. О. Лозового. – Х.: 

Право, 2007. – 384 с. 

 Морфология культуры. Структура и динамика. - М., 1994. 
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 Орлова Э. А. Морфология культуры : структура и динамика. Москва :  

Наука, 1994. 414 с. 

 Флиер А. Я. Морфология культуры: новое осмысление. Культура 

культуры. 2017. № 3. С. 2-12. 

 Ярошенко Т.М. Регіональна типологія культури: Навч. посібник. – 

Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 236 с. 

 

Додаткова література 

 Бадью А. Концепт моделі. Вступ до матеріалістичної математики. 

Переклад з франц. А. Репа. Київ: Ніка-Центр, 2009. – 232 с. 

 Бенедикт Рут. Образы культуры //Человек и социокультурная среда. – 

М., 1992. – 371 с. 

 Бодрияр Ж. Система вещей. –М., 1995. – С. 22-25; 38-41; 48-55. 

 Витгенштейн Л. Культура и ценность // Витгенштейн Л. Философские 

работы. – Ч. 1. – М., 1994. 

 Гердер Й.Г. Мова і національна індивідуальність // Націоналізм. 

Антологія. – К.: Смолоскип, 2000. – С. 37-46. 

 Гірц К. Інтерпретація культур. – К., 2001. – 542с. 

 Кребер А.Л. Избранное: Природа культуры / Пер. с англ. – М.: 

Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. – 1008 с. 

 Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук. – Мюнхен-

Львів, 1995. – С. 105-108. 

 Леві-Строс К. Структурна антропологія. – К.,1997. – 387с. 

 Левітін Деніел. Структуроване мислення. Ясний розум в 

інформаційному хаосі. – К.: Наш формат, 2020. – 456 с  

 Лотман Ю. М. К проблеме типологии культуры // Лотман Ю. М. Избр. 

Статьи: В 3 т. – Т.1. – Таллинн, 1992. 

 Смислова морфологія соціуму /За ред. Н. Костенко. – К.: Інститут 

соціології НАН України, 2012. – 422 с. 

 Тейлор Ч. Джерела себе. – К., 2005. – 696с. 

 Швейцер А. Культура и этика. – М., 1973. – С. 51-67; 78-97; 106-112; 

119-123. 

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

 Шюц А., Лукман Т. Структури життєпису. – К.: Український Центр 

духовної культури, 2004. – 506 с. 

 Фромм Э. Психоанализ и этика. – М., 1993. – С. 25-29; 45-61; 223-230; 

285-289. 

 Юнг К. Архетип і символ. – М.: Ренесанс, 1991. – 386 с. 

 Ярошенко Тетяна. Виклики сьогодення і проблема автентичної 

культури в дискурсі філософсько-етичних вчень А. Шопенгауера та С. 

К’єркегора / Тетяна Ярошенко // Тези звітної наукової конференції 

філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, Н. Жигайло. – 

Львів, 2020. – С. 211-214. 

 Ярошенко Т. М. Гібридна сучасність та спроби її осмислення / Т. М. 

Ярошенко // Quo vadis, humanitas? Ksiega Jubileuszowa dedykowana ks. 

prof. Jackowi Pawlikowi SVD, z okazji 65, rocznicy urodzin, O. Sinkiewicz, 

A. Kordonska, R. Kordonski (red.), Wydawnictwo VERBINUM, Warszawa 

– Lwow – Kijow 2017, 542 s. – С. 77 – 85. (1 д.а.)  
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 Ярошенко Тетяна. Морфологія культури та етика в проблемному 

дискурсі «сьогодення-сучасність»: модель, етос-домівка  / Тетяна 

Ярошенко // Духовність. Культура. Глобалізація. Матеріали 

Міжнародної конференції (м. Львів, 28 жовтня 2019 р.) – Львів : 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – С. 50-

54.  

 Ярошенко Т. М. Особливості морфологічного аналізу сучасної 

культури / Т. М. Ярошенко // Наука і цінності людського буття: 

колективна монографія; за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В. П. 

Мельника. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С.280 - 289.  

 Ярошенко Т. М. Особливості антропологічного підходу в морфології 

культури / Т. М. Ярошенко // Тези звітної наукової конференції 

філософського факультету. – Львів : видавничий центр ЛНУ імені Івана 

Франка, 2014. – С. 144 - 146.           

 Ярошенко Т. М. Феномен української культури. Джерельна база та 

методологічні засади її вивчення / Т. М. Ярошенко // Історія української 

культури / [ В. П. Мельник, М. В. Кашуба, А. В. Яртись]; за ред. проф. 

В. П. Мельника, М. В. Кашуби, проф. А. В. Яртися. – Львів : ЛНУ імені 

Івана Франка, 2012. – С. 11 - 45. 

 Ясперс К. Психологія світоглядів. – К.: Юніверс, 2009 . – 464 с. 

 

 

Інтернет-джерела 

 Морфологія культури: тезаурус 

http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/241/3/Tezaurus_K_2007.pdf  

 Кармін С. Культурологія. Морфологія культури  

https://ukrdoc.com.ua/text/33687/index-1.html?page=3 

  

Тривалість курсу 90   год. 

 

Обсяг курсу 32 годин аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 16 годин практичних 

занять та 58 годин самостійної роботи 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде  

 знати:  

 специфіку предмету, завдань Морфології культури; її наукові і 

практичні можливості;  

 головний понятійний і методичний інструментарій морфології 

культури (явище культури, культурна форма, будова культури, 

культура як система, структура культури, модель культури, етос-

домівка, стиль, характер, код культури, культурна  ідентичність, 

патерн, тип, конфігурація культури; тощо); 

 змістовне наповнення і визначення різних смислових форм 

предметного буття культури, особливості їх функціонування на рівні 

людини, суспільства; 

 особливості феноменологічного, системного, структурно-

функціонального, релятивістського, холістичного, типологічного та 

інших підходів до культурного моделювання;  

 специфіку аксіологічної, антропологічної, дуалістичної, історичної,  

цивілізаційної, просторової моделей культури та особливості їх     

http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/241/3/Tezaurus_K_2007.pdf
https://ukrdoc.com.ua/text/33687/index-1.html?page=3
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формотворення;  

 

вміти  

 розрізняти різні ділянки, царини, форми культури (наука, релігія, 

філософія, мораль, право, мистецтво), розуміти їх специфіку та складну 

будову  

 визначати зв’язки, характер, спільну основу культурного багатоманіття, 

особливості формування і функціонування у супільстві; розуміти їх 

значення у житті людини;  

 застосовувати на практиці навички компаративного аналізу, виділяти 

відмінне і спільне в  життєвому дискурсі культури (етос-домівка); 

 використовувати методи культурного моделювання, застосовувати 

типологічний, системний, структурно-функціональний, 

феноменологічний, антропологічний, цивілізаційний тощо підходи в 

аналізу явищ повсякдення з метою розуміння явищ культурного 

багатоманіття, поліфонії, мультикультуралізму та інтеркультурності. 

 

Ключові слова 

 

 

 Будова, архітектоніка, структура, складник, форма, патерн, конфігурація, 

модель, стиль, код, тип, конструкт, стереотип культури 

 

Формат курсу Очний та дистанційний/онлайн  

 Проведення лекцій, лабораторних робіт та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Предмет і завдання морфології культури. 

Тема 2. Зміст і форми культури. 

Тема 3. Багатоманіття складників культури; проблема будови культури. 

Тема 3. Особливості культурного моделювання. 

Змістовий модуль 2.  

Тема 1. Типологія культури; головні підходи до класифікації. 

Тема 2. Антропологічні класифікації культури. 

Тема 3. Часові, просторові, цивілізаційні моделі культури. 

 
 

 

Підсумковий 

контроль, форма 

 

 

іспит в кінці семестру 

усний  

 

Пререквізити 

 

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з «Основ/Вступ в  

культурологію»,  «Історія культурології», «Релігієзнавство», «Міфологія», 

«Філософія», «Психологія», «Мистецтвознавство», «Етнологія», «Культурна 

багатоманітність світу; моделі культури» дисциплін, достатніх для сприйняття 

категоріального апарату Морфології культури, розуміння та аналізу явищ 

культури, джерел виникнення і розвитку базового напрямку культурології, її 

інститутів та культурних практик сьогодення 

 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові проекти, 

спільні розробки, тьюторство* ,  навчальні спільноти і т. д.) проектно-

орієнтоване навчання, дискусія 
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використовуватися 

під час викладання 

курсу 

 

*Завдання тьютора – побудова освітнього простору як простору прояву 

пізнавальних ініціатив та інтересів студентів і створення індивідуальної 

освітньої траєкторії. Тьютор встановлює зі студентами партнерські стосунки, 

забезпечуючи психологічну підтримку під час навчання, організовує їх 

освітню діяльність, представляє академічні інтереси студентів на факультеті. 

Тьюторський супровід, націлений на реалізацію принципу індивідуалізації в 

освіті, сприяє найбільш повному розкриттю особистісного потенціалу 

студента за умови встановлення суб’єктних відносин, в яких кожна сторона 

бере на себе відповідальність за свій вибір. 

Необхідне 

обладнання 

 

Із урахуванням особливостей навчальної дисципліни 

 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 

наступним співідношенням:  

• практичні/самостійні тощо : 25% семестрової оцінки; максимальна кількість 

балів 25 

• контрольні заміри (модулі): 25% семестрової оцінки; максимальна кількість 

балів 25 

 • іспит/залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50 

Підсумкова максимальна кількість балів 100 

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт (есе, вирішення кейсу). Академічна доброчесність: 

Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи 

міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування 

джерел, списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не 

обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення 

ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою 

для її незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. Студенти мають 

інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому 

випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для 

виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся 

література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана 

викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. 

Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, 

яких немає серед рекомендованих. 

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на поточному 

тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При цьому 

обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність студента під 

час практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; 

користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 

пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 
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Питання до 

екзамену. 

1. Історія формування Морфології культури як самостійного наукового 

напрямку. 

2. Проблемне поле Морфології культури; предмет і завдання. 

3. Морфологія культури як сфера філософсько-культурологічного знання. 

4. Леон Фрообеніус як засновник наукового напрямку «Морфологія 

культури». 

5. Морфологія культури в головних поняттях/категоріях. 

6. Проблема методів та методології дослідження Морфології культури. 

7. Вітчизняна школа Морфології культури. 

8. Поняття «форма культури». 

9. Модель і тип культури. 

10. Культура як система. 

11. Різні підходи до питань будови культури. 

12. Проблема ціннісно-смислових критеріїв/мірил культури. 

13. Холізм як принцип організації культури. 

14. Релятивізм в питаннях Морфології культури. 

15. Мультикультуралізм як предмет дослідження Морфології 

культури. 

16.  Феномен інтеркультуралізму в дослідженнях Морфології культури 

(Ч. Тейлор). 

17. Полікультурність як поняття та проблема Морфології культури. 

18. Культурна багатоманітність світу як цінність та проблема. 

19. Багатство смислових значень культури. 

20. Лінгвістичне багатоманіття культур та класифікацій. 

21. Проблема єдності і багатоманітності світу у вченні Г. С. Сковороди. 

22. Проблема національної багатоманітності культури в творчості Д. 

Чижевського. 

23. Арістотелеве вчення про ентелехію в сучасній Морфології культури. 

24. Символ як елемент/феномен культури (визначення, приклади). 

25. Символічний світ культури Г. С. Сковороди. 

26. Аксіологічна модель культури; поняття вартості/цінності. 

27. Філософія як системний складник культури. 

28. Релігія як складник культури; особливості релігійної моделі культури. 

29. Наука і культура; науковий компонент в системі культури. 

30. Особливості моральної культури; проблема співвідношення моралі і 

культури. 

31. Право як складник культури; функціональні особливості. 

32. Мистецтво в системі культури; особливості та багатство форм 

художньої культури. 

33.  Музика, поезія, фотографія, театр, ... (одне за вибором) – як особлива 

форма культурної творчості. 

34. Типологія культури як поняття та проблема Морфології культури. 
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35. Антропологічний підхід до класифікації культури.  

36. Цивілізаційний підхід до типологізації культури. 

37. Дуалістична класифікація культури. 

38. Діахронний та синхронний (час, простір) підходи до типологізацій 

культури. 

39. Часові моделі культури. 

40. Європоцентрична схема історії; типологічний аналіз. 

41. Регіональний підхід до культурного моделювання. 

42. Морфологія як сфера наукового знання у праці А. Шопенгауера «Світ 

як воля і уявлення» 

43. Проблеми типології культури у творчому доробку Леслі А. Уайта. 

44. Поняття «культурна модель»/»патерн, «стиль» у філософсько-

культурологічних поглядах Альфреда Л. Кребера.  

45. Конфігурації культури у поглядах Альфреда Л. Кребера.  

46. Типологія культури Джеймса Фейблмана («Типи культур») 

47. Проблеми типології культури  у творчості Е. Фрома. 

48. Психологічні типи культури у доробку Б. Рут (в контексті праці Рут 

Бенедикт «Психологічні типи в культурах Південного Заходу США») 

49. Вчення М. Бубера про епохи «домашні і бездомні». 

50. Проблема генерацій поколінь в філософії культури Х. Ортега-і-Гасета. 

(«Тема нашої доби»). 

51. Проблеми Морфології культури О. Шпенглера («Занепад (сутінки) 

Європи»). 

52. Хвилеподібна схема історії культури Д.Чижевського («Культурно-

історичні епохи»). 

53. Поняття «культурно-історична епоха» (Чижевський Д.) 

54. Особливості цивілізаційної моделі культури за працями У. Леслі Уайта. 

«Держава-Церква: її форми і функції» та «Економічна структура 

високих  культур». 

55. Проблеми Морфології культури за твором Гантінгтона «Протистояння 

(зіткнення/конфлікт) цивілізацій .... ». 

56. Проблеми Морфології культури за працею О. Кульчицького 

«Основи філософії та філософічних наук»; характер, вартості. 

 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню 

курсу. 
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