


  



1. Опис навчальної дисципліни 

 

 

2. Статус дисципліни: вибіркова  

 

3. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета викладання навчальної дисципліни «Культурологія» - сприяти 

розвитку наукового світогляду студентів шляхом вивчення поглибленого 

культуротворчого процесу та пізнавального ставлення людини до світу. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Культурологія» є:  

- формування системи знань про культуру як специфічний та унікальний 

феномен людства. У межах курсу відбувається розгляд культури у розвитку, 

в єдності та суперечності різноманітних процесів і тенденцій у ній; 

- ознайомлення студентів з понятійно-категоріальним апаратом і з 

основними дефініціями та концепціями культурологічної думки; 

- формування та вдосконалення у студентів навичок використання законів 

культурологічних процесів для фундаменталізації професійних знань і для 

подальшого розвитку творчого мислення. 

 

4. Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 
Вивчення дисципліни "Культурологія" надасть студентам можливість 

з'ясовувати соціокультурні детермінанти, що обумовлюють процес 

становлення людини та суспільства, розуміти логіку культуротворчого 

процесу, його стадійність, самостійно отримувати та формувати нові знання. 

 

Найменування показників 
Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

«Культурологія» 

Курс 1 1 

Семестр 1 1 

Обсяг кредитів 3 3 

Обсяг годин, в тому числі: 90 90 

Аудиторні 50 4 

Модульний контроль   

Семестровий контроль   

Самостійна робота 40 86 

Форма семестрового контролю Залік Залік 



Загальні компетентності: 

- здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 
цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 
закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 
знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 
технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 
активного відпочинку та ведення здорового способу життя; 

- здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями;  

- здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні; 

- здатність до соціальної взаємодії, до співробітництва й розв’язання 

конфліктів.  

- здатність забезпечувати дотримання нормативно-правових та морально-

етичних норм поведінки. 
 

5. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план для денної форми навчання 

 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1 «Основи загальної теорії культури» 

Тема 1. Предмет і завдання курсу. 

Історизм і соціальність культури. 

10 2 1 - - - 7 

Тема 2. Основи загальної теорії 

культури. Особистість і 

індивідуальність. Знакова природа 

культури. 

10 4 1 - - - 5 

Модульний контроль   

Разом 20 6 2 - - - 12 

Змістовий модуль 2 «Історія світової культури» 

Тема 3. Культура античності: 

Стародавня Греція і Стародавній 

Рим. 

10 4 2 - - - 4 



Тема 4. Культура християнського 

середньовіччя. 

10 4 2 - - - 4 

Тема 5. Культура християнського 

середньовіччя. 

10 4 2 - - - 4 

Модульний контроль   

Разом 30 12 6 - - - 12 

Змістовий модуль 3 «Нові тенденції розвитку культури 

 у XVII- ХХI ст.» 

Тема 6. Доба бароко. Наукова 

революція XVII ст. 

10 4 2 - - - 4 

Тема 7. Доба Просвітництва. 10 4 2    4 

Тема 8. Велика французька 

революція 1789–1794 рр. Романтизм 

10 4 2    4 

Тема 9. Культура XX- XXI ст. 

Постмодерн. 

10 4 2    4 

Модульний контроль   

Разом 40 16 8    16 

Усього 90 34 16 - - - 40 

 

 

Тематичний план для заочної форми навчання 

 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1 «Основи загальної теорії культури» 

Тема 1. Предмет і завдання курсу. 

Історизм і соціальність культури. 

10 1  - - - 9 

Тема 2. Основи загальної теорії 

культури. Особистість і 

індивідуальність. Знакова природа 

культури. 

10 1  - - - 9 

Модульний контроль   

Разом 20 2  - - - 18 

Змістовий модуль 2 «Історія світової культури» 

Тема 3. Культура античності: 10 2  - - - 8 



Стародавня Греція і Стародавній 

Рим. 

Тема 4. Культура християнського 

середньовіччя. 

10   - - - 10 

Тема 5. Культура християнського 

середньовіччя. 

10   - - - 10 

Модульний контроль   

Разом 30 2  - - - 28 

Змістовий модуль 3 «Нові тенденції розвитку культури 

 у XVII- ХХI ст.» 

Тема 6. Доба бароко. Наукова 

революція XVII ст. 

10   - - - 10 

Тема 7. Доба Просвітництва. 10      10 

Тема 8. Велика французька 

революція 1789–1794 рр. Романтизм 

10      10 

Тема 9. Культура XX- XXI ст. 

Постмодерн. 

10      10 

Модульний контроль   

Разом 40      40 

Усього 90 4  - - - 86 

 

 

    6. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль I. «Основи загальної теорії культури» 

Лекція 1. Предмет і завдання курсу. Історизм і соціальність  

культури. 

Проблематика культурології. Походження і зміст терміна “культура”. 

Культура і природа. Арістотель про природу людини. Природні і культурні 

аспекти людського існування. Визначення культури за Е. Тайлором (1832–

1917) (“Первісна культура” (1871)). Культура і людське суспільство: 

соціальність культури. “Феномен Манглі”. Роль виховання і освіти в 

соціалізації людини. Культура і історія: історизм культури. Гегель про освіту. 

Біогенетичний закон Е. Геккеля (1834–1919) як біологічний аналог концепції 

Г. Гегеля. Періодизація європейської культури. 

 

Література [6; 8; 29; 31; 32; 36; 37; 54; 64] 

 

Семінарське заняття 1. Історизм і соціальність культури. 

Література [6; 8; 29; 31; 32; 36; 37; 54; 64] 

 



Лекція 2. Основи загальної теорії культури. Особистість  

і індивідуальність. Знакова природа культури. 

Єдність індивідуального і колективного начал у культурі. Сус-пільство, 

складене з індивідів і індивідуальності, об’єднані в суспільство. Людина в 

аспекті суспільного буття (persona, особистість) і людина в аспекті 

неповторної екзистенції (individuum (“неподіль-ність”), індивідуальність). 

Єдність і відмінність цих двох аспектів людського буття. Всезагальне і 

неповторне в бутті людини: риторика і екзістенція. Феномен риторичної 

культури за О. В. Михайловим і С. С. Авєрінцевим. Доба риторичної культури 

і її хронологічні межі. 

Знакова природа культури. Семіотика — наука про знаки. Символ і 

текст. Проблема інтерпретації тексту.  

 

Література [8; 9; 29; 31; 49; 54; 64] 

 

Семінарське заняття 2. Основи загальної теорії культури. Особистість  

і індивідуальність. Знакова природа культури.  

Література [8; 9; 29; 31; 49; 54; 64] 

 

Змістовий модуль ІІ. Історія світової культури. 

Лекція 3. Культура античності: Стародавня Греція і Стародавній Рим. 

Космоцентризм античної культури (О. Ф. Лосєв. 12 тез про антич-ну 

культуру). Поеми Гомера “Іліада” і “Одіссея” (“першотекст” античної 

культури, “Біблія греків”). Давньогрецький поліс. Виховний ідеал 

античності: пайдейя. Давньогрецька міфологія і пантеон богів Олімпу. Доба 

Перікла в Афінах: розквіт філософії і мистецтв. 

Імперія Александра Македонського (356–323). Елінізм як синтез еллінської 

та східної культур. 

Стародавній Рим. Спадкоємність і самобутність римської культури. Доба 

імператора Августа. Латинська поезія: Горацій, Вергілій, Овідій. 

Античність — основа європейської культури. 

 

Література [16; 25; 28; 29; 31; 32; 36; 37] 

 

Семінарське заняття 3. Культура античності: Стародавня Греція і 

Стародавній Рим. 

 

Література [16; 25; 28; 29; 31; 32; 36; 37] 

 

Лекція 4. Культура християнського середньовіччя. 

Християнство — основа середньовічної культури. Спадкоємність і 

протистояння античності і середньовіччя. Теоцентризм як основа 



середньовічного християнського світогляду. Символізм християнського 

мистецтва. Середньовічна скульптура і архітектура — “Біблія в камені”. 

Готичний собор — Всесвіт середньовіччя. “Вертікалізм” готики — символ 

злету християнської душі, що зринає з дольного світу в горній. 

“Ladivinacommedia” Данте Аліг’єрі і середньовічне уявлення про будову 

Всесвіту (геоцентризм, нерухомість, ієрархічна структура). 

 

Література [4; 21; 22; 28; 29; 31; 32; 44; 51; 54; 67; 69] 

Лекція 5. Антропоцентризм Відродження. Італійський Ренесанс. 

Північний Ренесанс. 

Відродження античності — основа ренесансної культури. Ренесанс як 

синтез (діалог) античності і середньовічного християнства (Л. М. Баткін). 

Класична країна Відродження — Італія: гегемонія Італії в духовному житті 

Європи XIV–XV ст. Гуманізм як ідейний рух і принцип культури 

Відродження. Studiahumanitatis. Антропоцентрична картина світу (Піко 

деллаМірандола. Про гідність людини). 

Гуманістична педагогіка: виховання творчої особистості. Створення 

себе самого як творче завдання індивідуальності. Проблема свободи 

особистості. Титанізм творчих геніїв доби Відродження. Зворотний бік 

титанізму (О. Ф. Лосєв. “Естетика Відродження”). 

Північний Ренесанс (Рабле, Монтень, Шекспір). Реформація і 

раціоналізація духовного життя Європи. 

 

Література [4; 6; 15; 28; 29; 31; 32; 40; 46; 54] 

 

Змістовий модуль III. Нові тенденції розвитку культури у XVII- ХХI ст. 

 

Лекція 6. Доба бароко. Наукова революція XVII ст. 

Наукова революція: М. Копернік (геліоцентризм), Дж. Бруно 

(нескінченність Всесвіту), Г. Галілей (дослідження руху), Декарт, І. Ньютон. 

Зміна картини світу: взаємопов’язані ідеї руху, нескінченності, єдності 

протилежностей. Раціоцентризм як принцип культури Нового часу. 

Стилістичний дуалізм мистецтва XVII ст.: бароко і класицизм. 

Контрреформація і середньовічне християнство як духовні основи стилю 

бароко; риси стилю (“зближення далеких ідей”, рухливість, театральність, 

патетика, ірраціоналізм, метафорізм), барочний синтез мистецтв. Античність 

і раціоналізм (картезіанство) як духовні основи стилю класицизм: 

класицистична ієрархія жанрів, відокремлення високих (піднесених) жанрів 

від низьких (корелят ієрархічної структури феодального суспільства). 

Французький класицизм XVII ст.: архітектура і садово-паркове мистецтво 

(Версаль), драматургія, проза. 

 

Література [25; 28; 29; 31; 32; 36; 37; 54; 55] 



Лекція 7.  Доба Просвітництва 

Раціоналізм Просвітництва як ілюзія всевладдя розуму. Гегемонія 

Франції в духовному житті Європи XVII — XVIII ст. Література і філософія 

французького Просвітництва. Енциклопедісти і Енциклопедія (Франція), 

англійська філософія XVII — XVIII ст.: ідеологіч-на основа буржуазної 

революції. Філософія І. Канта (“німецька теорія французької революції”): 

синтез раціоналізму і емпіризму. Завер-шення доби риторичної культури. 

Стильове розмаїття мистецтва XVIII ст.: бароко, рококо, класицизм, 

просвітницький реалізм, передромантизм. Попередники  

Романтизму: сентименталізм, художня творчість і філософія  

Ж.-Ж. Руссо, рух SturmundDrang в Німеччині. 

 

Література [25; 28; 29; 31; 32; 36; 54; 56; 69; 70] 

Лекція 8.  Велика французька революція 1789–1794 рр. Романтизм 

Європа початку XIX ст.: Велика французька революція, наполеонівські 

війни, Реставрація у Франції. Вплив революції 1789 р. і Реставрації на генезу 

Романтизму. 

Романтизм в Німеччині: ієнський і гейдельбергський гуртки. Романтизм 

в Англії і Франції. Романтизм як світогляд: ірраціоналізм і чуттєвість, культ 

генія, індивідуалізм (унікальна особистість як мікрокосм — “безодня душі”), 

трагічна розбіжність ідеалів і реальної дійсності, песимізм, синтез мистецтв, 

свобода творчості (естетична цінність новації), історизм і проблема 

народності (національна специфіка мистецтва). “Екзістенціальний”, 

особистісний характер культури Романтизму. Романтизм в опозиції 

класицизму: романтична іронія, зближення піднесеного і низького в 

мистецтві, скасування жанрової ієрархії (подібно до того, як Французька 

революція скасувала суспільну нерівність і владу походження, проголосивши 

рівність). 

 

Література [6; 12; 25; 28; 29; 31; 32; 36; 37; 54; 56] 

 

Семінарське заняття 4. Велика французька революція 1789–1794 рр. 

Романтизм 
 

Література [6; 12; 25; 28; 29; 31; 32; 36; 37; 54; 56] 

 

Лекція 9.  Культура XX- XXI ст. Постмодерн 

Руйнація ідеалів гуманістичної культури. Антагонізм “технічної” і 

“гуманітарної” культур. Криза раціоцентризму і гуманізму. Проблема 

відчуження людини від культури: стандартизація особистості. Зворотний бік 

раціональності. Концепція єдиної істини, її вплив на виникнення світових 

воєн. Принциповий плюралізм постмодерну. 

Науково-технічна революція. Глобальні проблеми сучасності: екологія, 

демографія, політика. “Масова культура” і елітарна культура. Вплив засобів 



масової інформації на особистість. Феномен молодіжних субкультур. Діалог і 

взаємозбагачення культур Заходу і Сходу. 

 

Література [6; 25; 28; 29; 31; 32; 36; 37; 54–56; 63; 69] 

 

7. Контроль навчальних досягнень 

 

7.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 2 2 3 3 4 4 

Відвідування семінарських 

занять 

1 1 1 3 3 4 4 

Відвідування практичних занять - - - - - - - 

Робота на семінарському 

занятті 

5 1 5 3 15 4 20 

Робота на практичному занятті - - - - - - - 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

10 1 10 1 10 1 10 

Виконання модульної роботи 15 1 15 1 15 1 15 

Виконання ІНДЗ - - - - - - - 

Разом -  33  46 - 53 

Максимальна кількість балів:  132 

132:100=1,32. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,32 = 

загальна кількість балів. 

 

 

 

7.2. Завдання для самостійної роботи студентів, критерії їх оцінювання 

 

Самостійна робота 1 (обсяг 10 годин). 

Підготувати доповідь (на власний вибір) про одного з діячів культури 

Відродження.  

 

Самостійна робота 2 (обсяг 20 годин). 

 

Скласти таблицю на тему: «Постмодернізм: характерні риси, 

представники, твори мистецтва». 



 

 

Самостійна робота 3 (обсяг 15 годин).  

 

Підготувати доповідь про один із стилів (напрямів) мистецтва: 

 візантійський стиль 

 романський стиль 

 готичний стиль 

 бароко 

 рококо 

 ампір 

 класицизм 

 модерн 

 футуризм 

 романтизм 

 символізм 

 сюрреалізм 

 абстракціонізм 

 імпресіонізм 

 

 

Критерії оцінювання: 

- змістовність – 8 балів 

- відповідність темі та стилю оформлення – 2 бал. 

 

7.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 
Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування. 

Студентами пропонуються тестові завдання у кількості 25 питань.  

Види тестових завдань: 

 Із вибором однієї правильної відповіді; 

 На встановлення відповідності запропонованих наборів тверджень; 

 Завдання на розпізнавання та відтворення правильної відповіді по 

пам’яті; 

 Завдання на відтворення правильної відповіді (формулювань понять) 

по пам’яті; 

Завдання відкритого типу, що передбачає розгорнуту відповідь. 

Критерії оцінювання:  

- виконання тестових завдань – максимум 15 балів. 

 

7.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Залік. 

 

Характерні риси  Представники Твори мистецтва 

   



7.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного 

контролю.  
 

1. Що є предметом культурології? 

2. Чим відрізняється культурологія від культури? 

3. Яке місце посідає культурологія в системі наук? 

4. Чи існують знання, які не можна передати словами? 

5. Які теологічні концепції культури Вам відомі? 

6. Історична типологія культури. 

7. Регіональна типологія культури. 

8. Глобальні проблеми сучасної культури. 

9. Чому глобальні проблеми виникли тільки в XX ст.? 

10. Які варіанти розв’язання глобальних проблем існують? 

11. Культура і культурність — це тотожні чи різні поняття? 

12. Які існують теорії походження мистецтва? 

13. Які функції мистецтва Ви вважаєте найголовнішими і чому? 

14. Які, на Вашу думку, елементи творчого процесу піддаються вихованню? 

15. Як Ви вважаєте, чому зараз прихильників кінематографу значно більше, 

ніж прихильників театру? 

16. Чи існує зв’язок між глобалізацією і модернізацією у сфері культури? 

17. Які соціальні причини формування субкультур? 

18. Які ознаки характеризують субкультуру? 

19. Які ознаки притаманні сучасним молодіжним субкультурам? 

20. Яку роль виконує мистецтво в організації субкультур? 

21. Якими ознаками характеризується контркультура? 

22. У чому полягає соціальне значення культурної спадщини? 

23. Які функції в житті суспільства виконують збережені культурні цінності? 

24. Що таке національна самоідентифікація людини? Яку роль у цьому 

відіграє культурна спадщина? 

25. Чи можливі обгрунтовані прогнози в царині культури? 

26.Сутність культури, етимологія терміну «культура». 

27.Предмет та метод культурології. 

28.Типи та види культур. 

29.Суб’єкт культури та рушійні сили культуро творення.  

30.Концепції походження культури. 

31.Місце культури у структурі людської життєдіяльності.  

32.Основні функції культури. 

33.Принцип інварінтності та принцип неповторності культур. 

34.Джерела вивчення культури.  

35.Духовна і матеріальна культура. 

36.Універсалії в культурі та проблема „архетипів національної культури”  

37.Міфологеми та  аксиологемияк базові елементи світових культур. 

38.Біосфера, етносфера, ноосфера: особливості взаємовпливу.  

39.Феномен культури у працях українських мислителів і митців.  

40.«Київське філософське коло»: ідея «інстинкту культури». 



41. Особливості розвитку культури у XX ст. 

42. Чим визначається особлива роль кіномистецтва в культурі ХХ ст.? 

43. Поняття художності. 

44. Мистецтво — уособлення художності. 

45. Функції мистецтва. 

46. Види і жанри мистецтва. 

47. Походження мистецтва. 

48. Декоративно-прикладне, ужиткове мистецтво. 

49. Синкретичний характер архаїчної культури.  

50. Виникнення письма, його види. 

51. Становлення танцю, музики, співів. 

52. Основні джерела мистецтва. 

53. Релігія як світоглядна система. 

54. Релігія як культурний комплекс. 

55. Причина виникнення релігії. 

56. Язичництво. 

57. Монотеїзм. 

58. Характеристика монотеїстичних релігій. 

59. Вплив релігії на види та форми культури. 

60. Дохристиянські вірування українців. 

61. Прийняття християнства на Русі та його значення для розвитку культури. 

62. Суспільна свідомість, її чинники. 

63. Взаємодія культур. 

64. Протистояння культур і його наслідки. 

65. Взаємовплив культур. 

66. Християнська культурна традиція як найхарактерний взірець «векторного 

типу» 

67. Спіральна модель культурного розвитку.  

68. Декаданс в культурі, його причини.  

69. «Філософії підозри»: три варіанти нового тлумачення культури. 

70. Постмодернізм у сучасній світовій культурі. 

71. Масова та елітарна культури. 

72. Основні тенденції розвитку світової культури ХХ ст.  

73. Інформаційне суспільство («третя хвиля»): роль засобів масової 

інформації. 

74. Проблема прогнозування розвитку культури.  

75. Культурологічна футурологія: принципи діалогу культур.  

76. Умови можливості та принципи плідності культурних перехрещень.  

77. Проблеми глобалізації культурного розвою.  

78. Прогностичні моделі Ф.Фукуями  та С.Хайтінгтона.  

79. Форми  самозбереження та трансмутацій культур у сучасному світі. 

80. ХХI століття: проблеми і перспективи. 

81. Загальні етапи розвитку української культури.  

82. Національний характер — феномен культури. 

83. Форми та види національної свідомості. 



84. Самосвідомість — осягнення своєї ідентичності, самобутності. 

85. Національна ідея як державна доктрина. 

86. Загальна характеристика сучасного стану культури в Україні. 

87. Спадковість у традиціях європейської культури. 

88. Тенденції у сучасній світовій культурі. 

89. “Масова культура” та її вплив на українську культуру. 

90. Криза культури ХХ-ХХ1 століття. 
 

 

7.6. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 69-74 

Достатньо 60-68 

Незадовільно 0-59 
 

 

 

8. Рекомендована література 

 

Основна 

1. Берестовская Д.С. Мыслители ХХ века о культуре: [сб. ст.] /                              

Д.С. Берестовская. -Симферополь: АРИАЛ, 2010. -149 с. 

2. Герчанівська П.Е. Культурологія: Навч. посіб./ За наук. ред.                                

В.І. Панченко. — 2-ге вид., випр.. і допов. - К.: Університет «Україна», 2006. 

—323 с. 

3. Герчанівська П.Е. Українська народна культура: християнський вимір : 

[монографія] / П.Е. Герчанівська. - К.: Університет «Україна», 2011. - 426с. 

4. Зайцев М.О. Культурологія: навч. посіб. / М.О. Зайцев. - К.: Персонал, 2010. - 

127 с. 

5. Іваненко В.В. Історія української культури: навч. посіб. / В.В. Іваненко, Г.Г. 

Кривчук. — Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. — 99 с. 

6. Історія української культури : курс лекцій / Анучина Л.В.,                           

Бурлука   О.В., Лисенко О.А. та ін. — Х.: ФІНН, 2010. — 407 с. 

7. Культурологія: навч.-метод. посіб. / Г. В. Гіоргадзе. —  Л. : ЗУКЦ, 2011. — 

135 с. 

8. Культурологія: слов.-довід. / О.М.  Голікова. — Х.: ХНАУ, 2011. — 127 с. 

 

9. Культурологія: навч. посіб. / В.В. Павленко та ін. — К. : КНТ : ЦУЛ, 2010. —

220 с. 

10. Культурологія: теорія та історія культури: навч. посіб. / І.І. Тюрменко              

[та ін.]. — Вид. 3-тє, перероб. та доп. — К.: Центр учбової літератури, 2010. 

— 369 с. 



11. Культурологія. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. /                    

М.М. Закович [та ін.]. — 5-те вид., стер. — К.: Знання, 2010. — 589 с.  

12. Культурологія. Хрестоматія: Навч. посібник / Б.І. Білик (авт.-уклад.). — К.: 

КНТЕУ, 2006. —238 с. 

13. Культурология. Интегративний курс: учеб. пособие / И.Е. Волошко                      

[и др.]. — К. : КНЭУ, 2009. — 383 с. 

14. Культурология. Энциклопедия: в 2 т./ С.Я. Левит (гл. ред. и авт. проекта). — 

М. : РОССПЭН, 2007. — Т.1. — 2007. — 1391 с. 

15. Культурология. Энциклопедия: в 2 т./ С.Я. Левит (гл.ред. и авт. проекта). — 

М. : РОССПЭН, 2007. — Т.2. —2007. — 1183 с. 

16. Культурологія: термін. словник / В.І. Антофійчук. — Вид. 2-ге, випр.            і 

доп. — Чернівці : Книги-ХХІ, 2007. — 159 с. 

17. Культурологія: навч.-посібник / Н.Д. Пальм [та ін.]. — Х.: ХНЕУ, 2008. — 

284 с. 

18. Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: підруч. / М.В. Кордон. — 3-

те вид. — К.: Центр учб. л-ри, 2010. —575 с. 

19. Пальм Н.Д. Проблемытрансформации феномена интеллигенции в 

современномобществеВісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна.-№ 1029 - 1. - Харків, 

2012. - С.176 -181. -8 с. 

20. Пальм Н.Д., Гетало Т.Е. Історія української культури: навчальний посібник. - 

Харків: Вид. ХНЕУ, 2013. - 296с. 

Пальм Н.Д., Старовойт В.С. Человек в зеркал многовековой мудрости. -3-е 

узд., дополн. –Х.: ИД «ИНЖЕК», 2011. - 96с. 
 

 

Додаткова: 

 

1. Іванова К.А. Зміни в культурі як глобальна проблема / К.А. Іванова. — Х.: 

Золоті сторінки, 2010. — 223 с. 

2. Кононенко Б.И. Большой толковій словар по культурологии /                         

Б.И. Кононенко. — М. : Вече : АСТ, 2003. — 510 с. 

3. Культурно-цивілізаційний простір Європи і України: особливості 

становлення та сучасні тенденції розвитку :[кол. моногр.] / кер. авт. кол.  і 

наук. ред. А.І. Кудряченко. — К.: Ун-т «Україна», 2010. — 404 с. 

4. Лебедев В.О. Анатомія масової культури: монографія / В.О. Лебедев. —Х. : 

Форт, 2010. — 164 с. 

5. Попович М.В. Культура: ілюстр. енцикл. України / М.В. Попович. — К. : 

Балтія-Друк, 2009. — 182 с. 

6. Вячеславова О.А. Українська культура у вимірах постмодерну : навч. посіб. / 

О.А. Вячеславова, А.Д. Чаус. — Луганск: Ноулідж, 2011.— 308 с. 

7. Белик А.А. Культурология: Антропологическиетеории культур: Учеб. пособ./ 

А.А. Белик.— М.: Российскийгос. гуманит. ун-т., 2000. — 240 с. 

8. Бердяев Н.А. Философиянеравенства / Н.А. Бердяев. — М.: Има-пресс,1990. 

— 288 с. 

9. Бердяев Н.А. Философиятворчества, культуры и искусства : В 2 т./               



10. Н.А. Бердяев. — М.: Искусство, 1994. — Т.1. —  542 с. 

11. Бердяев Н.А. Философиятворчества, культуры и искусства : В 2 т. /             

Н.А. Бердяев. — М.: Искусство, 1994. —  Т.2. —  509 с. 

12. Борзова Е.П. Историямировойкультуры = Thehistoryofworldculture: Учебн. 

пособ. для студ. вузовискусств и культуры / Е.П. Борзова; Санкт-

Петербургскийуниверситеткультуры и искусств. — СПб.: Лань, 2001. — 672 

с. 

13. Вебер М. Протестанська етика і дух капіталізму: Пер. з нім.                              

О. Погорелова / Макс  Вебер. — К.: Основи, 1994. — 261 с. 
 

 

 


