
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Факультет філософський 

Кафедра теорії та історії культури 

 

                        Затверджено 

                                                                                 На засіданні кафедри теорії та історії культури 

                                              філософського факультету  

                                                                      Львівського національного університету  

                                  імені Івана Франка 

                                                                  (протокол № 6 від 4 лютого 2021 р.) 

                                                                                                           В.о. завідувача кафедри  Дарморіз О.В.  

 

 

Силабус з навчальної дисципліни «Історія культурології», 
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Формат: очний (і у зв’язку з COVID-19: онлайн) 
 

Пререквізити: бажані базові знання з філософії 

та культурологічних дисциплін. 
 

Курс передбачає передусім роботу з текстами. 

Основним критерієм оцінювання є активність та 

ґрунтовність у аналізі та обговоренні проблем 

та текстів, що розглядаються впродовж курсу. 
 

Остаточний результат буде відображено в 

оцінці за 100-бальною шкалою. 

 

6 ECTS 

(180 год.)                 034 культурологія 
 

І семестр 2020 -2021 н.р 

3 ECTS ауд.: 

в тому 
числі СР всього 

лек. сем. 

к-ть год. в сем. 48 16 32 42 90 

к-ть год. в тиж. 3 1 2 2,6  

 

ІІ семестр 2020-2021 н.р 

3 ECTS ауд.: 

в тому 
числі СР всього 

лек. сем. 

к-ть год. в сем. 48 16 32 42 90 

к-ть год. в тиж. 3 1 2 2,6  

 

Підсумковий контроль: іспит 

 
 

 

Мета: Ознайомлення студентів з основними поняттями історії культурології, з існуючими 

концепціями культури в ході історичного розвитку людства, з особливостями взаємовпливу та 

розвитку концепцій культури. Прояснення різних підходів до пояснення поняття культури, а 

відповідно й самого феномена культури. 

 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: історію виникнення та розвитку ідеї 

культури через різні концепції культури, а також основні значення поняття культури у розвитку 

історії; знати концепції культури в їх історико-філософському та культурному контексті; основні 

проблеми та питання, які представлені мислителями в їх концепціях культури; вміти: 

аналізувати різні концепції культури; порівнювати, зіставляти, а також піддавати критиці 

підходи пояснення культури, що представлені в різних концепціях культури; виділяти основні 

проблеми культури і бачити їх підґрунтя та взаємозв’язок. 
  
Ключові слова: культура, природа, цивілізація, суспільство, гуманізм, моральність, розум.  
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ІСТОРІЯ КУЛЬТУРОЛОГІЇ – частина 1 

 

 

[10.02] (с) 

[16.02] (с) 
 

Вступні семінари 
 

[19.02] (л) 

[24.02] (с) 

[02.03] (с) 
 

1. КУЛЬТУРОЛОГІЯ ТА ПОНЯТТЯ КУЛЬТУРИ 
       - Культурологія. Термін та його значення 
       - Поняття культури. Походження терміна 
       - Поняття культури та цивілізації 
Текст на обговорення: 

― Левінас Е. Філософське визначення ідеї культури 
 

[05.03] (л) 

[10.03] (с) 

[16.03] (с) 

 

2. КОНТЕКСТ ЗАРОДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ КУЛЬТУРИ: ІТАЛІЙ-СЬКЕ (ВІКО) ТА 

ФРАНЦУЗЬКЕ (РУССО) ПРОСВІТНИЦТВО 

– ПРОБЛЕМА ЦИВІЛІЗАЦІЇ ТА ПРИРОДИ В РУССО 
        - природна людина та людина цивілізації 
        - теза «назад до природи» 
– ПОНЯТТЯ КУЛЬТУРИ У ВІКО 
        - Розуміння історії 
        - Три епохи: богів, героїв, людей 
Тексти на обговорення: 

― Руссо. Міркування про походження і підстави нерівності між людьми 

― Віко. Нова наука 
 

[19.03] (л) 

[24.03] (с) 

[30.03] (с) 

 

3. ПОНЯТТЯ КУЛЬТУРИ У НІМЕЦЬКОМУ ПРОСВІТНИЦТВІ. КАНТ І ГЕРДЕР 

– ПОНЯТТЯ КУЛЬТУРИ ТА ЦИВІЛІЗАЦІЇ У КАНТА 
        - Розрізнення культури та цивілізації 
        - Культура та поняття моральності 
        - Кантове розуміння Просвітництва 
– ПОНЯТТЯ КУЛЬТУРИ У ГЕРДЕРА 
        - Культура та історія 
        - Поняття гуманності 
Тексти на обговорення: 

― Кант. Відповідь на питання: Що таке Просвітництво 

― Кант. Антропологія з прагматичної точки зору 

― Гердер. Ідеї до філософії історії людства 
 

[02.04] (л) 

[07.04] (с) 

[13.04] (с) 

 

4. КОНЦЕПЦІЯ КУЛЬТУРИ У ШІЛЛЕРА 

        - Поняття природи та культури у філософії Шіллера 
        - Шіллер про крайності людського занепаду: дикунство та знесилення 
        - Культура як розділення людських сил (чуттєвості та розуму) 
        - Роль грецької культури за Шіллером 
Текст на обговорення: 

― Шіллер. Листи про естетичне виховання 
 

[16.04] (л) 

[21.04] (с) 

[27.04] (с) 

 

5. КОНЦЕПЦІЯ КУЛЬТУРИ У ШЛЕҐЕЛЯ 

        - Культура як боротьба свободи та природи у філософії Шлеґеля 
        - Мета культури: встановити єдність між пізнанням та діяльністю 
        - Теза Шлеґеля: пізнання має не владарювати над культурою, а направляти її 



        - Шлеґель: природна та штучна (мистецька) культури 
        - Дві системи культури: колообігу та поступального руху 
        - Грецька культура як прообраз людства та єдина можлива основа сучасної 
культури 
Тексти на обговорення: 

― Шлеґель. Про цінність вивчення греків та римлян 
 

[30.04] (л) 

[05.05] (с) 

[11.05] (с) 

 

6. ГЕҐЕЛЕВЕ РОЗУМІННЯ КУЛЬТУРИ 

        - Вживання терміна «культура» у Геґеля 
        - Культура та суспільство 
        - Культура та держава 
        - Франкфуртська школа 
Тексти на обговорення: 

― Геґель. Філософія права 
 

[14.05] (л) 

[19.05] (с) 

[25.05] (с) 

 

7. ПОНЯТТЯ КУЛЬТУРИ У ФІЛОСОФІЇ НІЦШЕ 

        - Тлумачення міфу про Едіпа в «Народженні трагедії» 
        - Тлумачення міфу про Прометея в «Народженні трагедії» 
        - Роль Евріпіда та Сократа в грецькій трагедії. 
        - Тип теоретичної людини. 
        - Відмінність теоретичного та трагічного світорозуміння. 
        - Грецька веселість: трагічна, александрійська. 
        - Образ cатира vs образ пасторального пастушка 
        - Сократична, мистецька, трагічна культури 
        - Образ Фауста 
        - Пранедуга модерної культури 
        - Мистецтво метафізичної втіхи 

Текст на обговорення: 

― Ніцше. Народження трагедії 
 

[28.05] (л) Підсумкове заняття 

 

 

Література для 1-го семестру 
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– Проблема цивілізації та природи в Руссо 

     - природна людина та людина цивілізації 

     - теза «назад до природи» 

– Поняття культури у Віко 

     - Розуміння історії 

     - Три епохи: богів, героїв, людей 

– Поняття культури та цивілізації у Канта 

     - Розрізнення культури та цивілізації 

     - Культура та поняття моральності 

     - Кантове розуміння Просвітництва 

– Поняття культури у Гердера 

     - Культура та історія 

     - Поняття гуманності 

– Поняття природи та культури у філософії Шіллера 

     - Шіллер про крайності людського занепаду: дикунство та знесилення 

     - Культура як розділення людських сил (чуттєвості та розуму) та розділення праці 

     - Роль грецької культури за Шіллером 

– Культура як боротьба свободи та природи у філософії Шлеґеля 

     - Мета культури: встановити єдність між пізнанням та діяльністю 

     - Теза Шлеґеля, що пізнання має не владарювати над культурою, а направляти її 

     - Шлеґель: природна та штучна (мистецька) культури 

     - Дві системи культури: колообігу та поступального руху 

     - Грецька культура як прообраз людства та єдина можлива основа сучасної культури 

– Вживання терміна «культура» у Геґеля 

     - Культура та суспільство 

     - Культура та держава 

– Розуміння культури у Ніцше 

     - Тлумачення міфу про Едіпа в «Народженні трагедії» 

     - Тлумачення міфу про Прометея в «Народженні трагедії» 

     - Роль Евріпіда та Сократа в грецькій трагедії. 

     - Тип теоретичної людини. 

     - Відмінність теоретичного та трагічного світорозуміння. 

     - Грецька веселість: трагічна, александрійська. 

     - Образ cатира vs образ пасторального пастушка 

     - Сократична, мистецька, трагічна культури 

     - Образ Фауста 

     - Пранедуга модерної культури 

     - Мистецтво метафізичної втіхи 


