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«ВСТУП В КУЛЬТУРОЛОГІЮ»  

2021-2022 навчального року 

 

 

 

Назва курсу 

 

  

Вступ в культурологію 

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 

 

Галузь знань: 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 корпоративну пошту викладача  

tetyana.yaroshenko@lnu.edu.ua 

 

 

 

Сторінка курсу 

 

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

 

Інформація про 

курс 

 

Дисципліна «Вступ в культурологію» є нормативною дисципліною з 

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

викладається в 1 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-

Трансферною Системою ECTS). 

 

 

Коротка анотація 

курсу 

 

«Вступ в культурологію» є дисципліною, що фокусується на питаннях 

специфіки культурології як сфери наукового знання, загальних 

особливостей її історії зародження та розвитку; основного предметного,   

проблемного поля досліджень; головних наукових інструментів/засобів 

mailto:tetyana.yaroshenko@lnu.edu.ua
mailto:yaroshent@gmail.com
https://filos.lnu.edu.ua/employee/yaroshenko-t-m
mailto:tetyana.yaroshenko@lnu.edu.ua
https://filos.lnu.edu.ua/employee/yaroshenko-t-m
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(понять, категорій, методів, методології); завданнях на сучасному етапі 

розвитку людини, суспільства, світу 

 

 

Мета та цілі курсу 

 

Мета - сформувати у студентів найбільш загальне розуміння специфіки та 

можливостей культурології як сфери філософсько-гуманітарного знання; 

допомогти зрозуміти покликання культури, культурології та їх як майбутніх 

культурологів в часи сьогодення 

 

Завдання 

- дати визначення і обгрунтувати різні підходи до розуміння 

специфіки культурології; 

-  розкрити і обгрунтувати зв’язки культурології з різними 

сферами наукового знання; 

- виділити основне предметне поле її досліджень, наукову  

проблематику; 

- визначити поняття «культура», виділити основний науковий 

інтрументарій культурології; 

- простежити історичні етапи її становлення, національні школи, 

акцентувати на досягненнях українських культурологів, Львівської 

школи культурології; 

- сформувати розуміння питань «що таке культурологія?» і «хто 

такий культуролог?» 

 

 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

 

Основна літ-ра 

 

• 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. 

• Конверський А. Культурологія. – К., вид-во «Фоліо», 2013 – 862 с. 

• Сінкевич О.Б.  

 

Додаткова література 

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

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

Львів, 1995.  

• 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. 

•  
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Інтернет-джерела 

Ярошенко Тетяна. Культурологія і етика в характеристиках, викликах і 

відповідях сучасної доби / Тетяна Ярошенко // Глобальні трансформації у 

сфері культури: виклики сьогодення. Матеріали Міжнародної наукової 

конференції (м. Львів, 29-30 жовтня 2021 р.) Львів: Львівський національний 

університет імені Івана Франка, 2021. – С. 14-16. р. 0,3 др. арк.  

https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/materialy-konferentsiia-

2021.pdf 

•  

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 культурології, як сфери наукового, філософсько-

гуманітарного знання; 

• головний понятійний і методичний інструментарій культурології;  

• головні етапи зародження і розвитку культурології 

• імена родоначальників, головних представників світової, вітчизняної, 

львівської школи культурології 

• що таке культура, її смисли, цінності, функції; 

•  «хто такий культуролог?»  

 

 

вміти  

• простежувати зв‘язки культурології з іншими сферами знання 

• розрізняти культуру в широкому і вузькому значенні,  

• аналізувати «хто така «культурна людина» 

• виділяти культурологічну проблематику, феномени культури 

відшуковувати смислові значення культури,  

•  аналізувати історичне, соціальне, філософське покликання культури 

• самостійно давати відповідь на питання «хто такий культуролог» і «які 

завдання стоять перед сучасними культурологами»? 

 

Ключові слова 

 

 

 Культура, цінність, знання, моральність, художній смак, творчість, 

духовність, душевність, порядність  

 

Формат курсу Очний та дистанційний/онлайн  

 Проведення лекцій, лабораторних робіт та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Історія виникнення культурології як науки. 

Тема 2. Культурологія як особлива сфера знання; головні поняття і методи  

дослідження 

Тема 3. Культурологія в системі філософсько-гуманітарного знання. 

Тема 3. Культурологія в головних школах та іменах 
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Тема 4. Українська школа культурології. 

 

Тема 5. Змістовий модуль 2.  

Тема 1. Поняття культура 

Тема 2. Культура і людина. 

Тема 3. Культура і суспільство. 

Тема 3. Культуролог як фахова діяльність і життєве покликання  
 

 

Підсумковий 

контроль, форма 

 

 

іспит в кінці семестру 

усний  

 

Пререквізити 

 

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з історії, філософії, 

психології, етнології, мистецтвознавства, краєзнавства, дисциплін, достатніх 

для розуміння джерел виникнення і розвитку культурології, її предметного, 

проблемного поля досілджень та завдань, що стоять перед культурологами 

 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

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

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

орієнтоване навчання, дискусія 

 

*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 
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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. 

 

Питання до 

екзамену. 
 

Екзаменаційні питання з дисципліни «Вступ в  

культурологію» 

 

1. Історичні передумови виникнення і формування культурології як 

науки. 

2. Інтегративний, міждисциплінарний характер культурології. 

3. Предмет і завдання культурології як науки. 

4. Основні розділи культурології. 

5. Головні поняття, методи дослідження культурології. 

6. Культурологія як теорія та історія культури. 

7. Культурологія як вчення про багатоманітний світ культури/культурне 

різноманіття людства. 

8. Культурологія як вчення про ціннісно-смисловий світ людини. 

9. Культурологія як вчення про будову і форми культури. 

10. Культурологія і філософія. 

11. Культурологія і антропологія. 

12. Культурологія та психологія. 

13. Культурологія та історія. 

14. Культурологія та соціологія. 

15. Леслі Уайт як один з родоначальників культурології як науки. 

16. Вітчизняна школа культурології в історії України. 

17. Культурологічні осередки/школи в сучасній Україні. 

18. Розвиток культурології у Львівському національному університеті 

імені Івана Франка (див. сайт філософського факультету та кафедри 

теорії та історії культури ЛНУ імені Івана Франка). 

19. Культурологічна проблематика у дослідженнях української діаспори  
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20. Проблема етимології терміну «культура». 

21. Еволюція поглядів на культуру. 

22. Культура і цивілізація 

23. Культура і світогляд. 

24. Культура як світ смислів, сенсів, симолів і значень. 

25. Світ феноменів культури. 

26. Культура як творчий процес. 

27. Культура і техніка. 

28. Соціальні функції культури. 

29. Аксіологічний підхід до культури/цінності/вартості. 

30. Людина «культурна», «духовна», «душевна», порядна, .... 

31. Біографічний/автобіографічний метод у вивченні культурологічної 

проблематики («Мій шлях в культурологію; особливості творчого 

пошуку і зростання»). 

32. Етичне обгрунтування культури (А. Швейцер «Культура і етика»). 

33. Зародки культурологічної компаративістики у творчості М. 

Костомарова / «Дві руські народності».  

34. Філософське обгрутнування культури у напрацюваннях О. 

Кульчицького «Основи філософії та філософічних наук». 

35. Особливості культурологічного вивчення української історії культури. 

36.    
37. Проблема людини, культури, духовності в культурологічних поглядах 

М. Шлемкевича / «Загублена українська людина».  

38. Аксіологічне обгрунтування культури / вчення про вартості (О. 

Кульчицький).  

39. Культурне різноманіття і методи його дослідження у 

культурологічному доробку /Д. Чижевський «Нариси з історії філософії 

на Україні».  

40. Проблеми характерології, ментальності в доробку української діаспори. 

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

курсу. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Бокань В. Культурологія: Навч. посібник для вищих навчальних закладів. – К.,2000. 

2. Гуревич П. Культурология: Учебник. – М.: Гардарики, 2003. 

3. Кармин А., Новикова Е. Культурология. – СПб.: Питер, 2004. 
4. Кравченко А. Культурология: Учеб. пособие для вузов. – М., 2001. 

5. Культурологія. Курс лекцій / За ред. А. Баканурського, Г. Краснокутського, Л. Спуленко. – К., 

2004. 

6. Культурология: Учебник / Под ред. Ю. Солонина, М. Кагана. – М.: Юрайт-Издат, 2005. 

7. Культурологія / Під заг. ред. Горбача Н. – Львів, 2005. 

8. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Навч. посібник. Вид.2-ге. / За ред. А. Яртися , В. 

Мельника. – Львів: Світ, 2005. 
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9. Оганов А., Хангельдиева И. Теория культуры: Учеб. пособие для вузов. – М., 2001. 
10. Петрова М. Культурология. Конспект лекций. – СПб., 2000. 

11. Подольська Є., Лихвар В., Іванова І. Культурологія: Навч. посібник. – К.: Центр навч. л-ри, 

2003. 

 Допоміжна 

1. Культурология. Хрестоматия / Сост. П.Гуревич. – М., 2000. 

2. Хрестоматия по культурологии. Учеб. пособие / Под. ред. А.Радугина. – М., 1998. 

  

14. Інформаційні ресурси 

15. Короткий енциклопедичний словник з культури / За ред. М.Корінного, В. Шевченка. – К., 2003. 

16. Культурология. ХХ век. Словарь. – СПб., 1997. 

17. Культурология. ХХ век. Энциклопедия. В 2 т. – СПб., 1998. 

18. Энциклопедический словарь по культурологии / Под. ред. А.Радугина. – М., 1997 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


