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Назва курсу Елітарна культура 

Адреса викладання 

курсу 

м. Львів, вул. Валова, 18 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Факультет культури і мистецтв, кафедра філософії мистецтв 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

02 Культура і мистецтво, 028 Менеджмент соціокультурної діяльності 

Викладачі дисципліни Белінська Людмила Семенівна, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри філософії мистецтв 

Контактна інформація 

викладачів 

Ludmyla.belinska@gmail.com, м. Львів 

Консультації по курсу 

відбуваються 

щосереди, 10.10-11.30 год. (вул. Валова, 18, ауд. 14)  

Також можливі он-лайн консультації. Для цього слід писати на 

електронну пошту викладача. 

Сторінка курсу http://kultart.lnu.edu.ua/course/ 

Інформація про 

дисципліну 

Дисципліна «Елітарна культура» є вибірковою дисципліною з 

спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної діяльності для ОП 

бакалавр, яка викладається в3-4 семестрах в обсязі 6 кредитів 

Коротка анотація 

дисципліни 

Навчальну дисципліну «Елітарна культура» розроблено таким чином, 

щоб надати учасникам необхідні знання, обовʼязкові для того, щоб 

вони зрозуміли теорію, особливості та значення однієї з дефініцій 

культури – елітарної. Тому у дисципліні представлено як огляд 

концепцій елітарної культури, так і необхідних процесів та 

інструментів, в тому числі й порівняльний аналіз з масовою культурою.   

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Елітарна культура» є 

ознайомлення студентів із завданнями, необхідними для оволодіння 

сучасними підходами у сфері теорії культури, історії культурних 

практик; мережевої взаємодії між мистецькими інституціями та 

інституціями культури.  

Література для 

вивчення дисципліни 

 Основна література:  

1. Баранцева К. Еліта як духовно–інтелектуальний феномен 

(соціально– філософський аналіз) / автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук, Ін-т 

філософії ім. Г.С. Сковороди HAH України. К., 2001. 20с.; 

2. Данилюк A.I. «Еліта – маси»: історико–філософський аналіз 

проблеми. // Наукові записки з історії України. Збір. наук, праць. 

Випуск 7. – Київ, 1998, с. 145-451 

3. Дубин Б. Классическое, элитарное, массовое: начала 

дифференциации и механизмы внутренней динамики в системе 

литературы / Б. Дубин // Новое литературное обозрение. – 2002. 



– №57. – С. 223. 

4. Народна, елітарна та масова культура у соціальному дискурсі. 

Навч. Посібник. Белінська Л., Данилиха Л., Глушко М., Львів: 

Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2019, 280 с. (частка авт.0, 9 д. арк.) 

5. Ортега–і–Гасет X. Бунт мас. // Вибрані твори. – К.: Основи, 1994 

Інтернет-джерела. 

Лященко І. Елітарна культура ХХ століття: проблема визначення, 

соціокультурні передумови та основні етапи її формування і розвитку 

Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoafs_2011_8_16.pdf 

Обсяг курсу 96 годин аудиторних занять. З них 48 годин лекцій, 48годин 

практичних занять та 28 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

- Знати: основні теорії елітарної культури, її взаємодію з масовою 

культурою, види мистецтва з елітарною складовою 

- Вміти: самостійно аналізувати і розрізняти складові елітарної та 

масової культури у соціокультурному просторі України . 

Ключові слова Елітарна культура, масова, мистецтво для мистецтва  

Формат курсу Очний, он-лайн 

 Проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Детальніше у формі СХЕМИ КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в кінці 4 семестру 

письмовий 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з гуманітарних 

дисциплін, достатніх для сприйняття категоріального апарату елітарної 

культури, розуміння особливостей української і світової культури,  

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

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

тьюторство, студентська розробка есе), проєктно-зорієнтоване 

навчання, дискусія 

Необхідне обладнання Вивчення курсу потребує використання загально вживаних програм і 

операційних систем, доступу до мережі Інтернет. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співідношенням:  

• практичні: 30% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 30; 

• модулі: 20 семестрової оцінки; максимальна кількість балів 20; 

 • 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. 

Питання до заліку. 1.Дефініція культури. Народна, елітарна та масова культура  

2.Масова і елітарна культура: взаємодія та протистояння 

3.Поняття масової культури. 

4.Масова культура як динамічний процес 

5.Перетікання масової та елітарної культури 

6. Структура і соціальні функції масової культури  

7. Характерні особливості масової культури. 

8. Споживач масової і елітарної культури 

9. Х. Ортега -і- Гасет про людину масової культури 

10. Мистецтво консюмеризму та оцінка масової культури вченими 

11.А.Шопенгауер, Ф. Ніцше про людину маси  



12. Мистецтво споживання культурного продукту 

13. Ідеологічні та зовнішні атрибути субкультур 

14.  Теоретичне підгрунтя елітарної культури 

15.Шопенгауер А., Ніцше Ф. про людину волі. 

16.  Аполонійський тип культури 

17. Х.Ортега-і-Гасет про людину обовʼязку 

18. Поняття «Мистецтво заради мистецтва» 

19. Основні риси елітарної культури 

20.Інтелектуальна складова елітарної культури 

21. Некомерційний характер елітарної культури 

22. Виховання у становому суспільстві. 

23.Виховання креативних особистостей у соціокультурному просторі  

24.Кадри та їх підготовка у сфері елітарної культури 

25. Інтелігенція як споживач елітарної культури 

26.Тяглість шляхетського виховання у етосі інтелігенції. 

27.Елітні види спорту. 

28. Висока мода «от кутюр» 

30. Висока кухня 

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

завершенню курсу. 

 

СХЕМА КУРСУ 

 

Тиж. 

/ дата 

/ 

год.- 

Тема, план, короткі 

тези 

Форма 

діяльності 

(заняття) 

(лекція, 

самостій-

на, 

дискусія, 

групова 

робота)  

Література. Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, 

год 

Термін 

виконан

ня 

 4 

год 

Тема 1. Дефініція 

культури. Народна, 

елітарна та масова 

культура 

1.Народна культура як 

лекція 1.Баранцева К. Еліта як 

духовно–

інтелектуальний 

феномен (соціально– 

філософський аналіз) / 

  



основа традиційної 

культури 

2.Підходи до 

вивчення 

національних 

культурних стратегій 

3. Традиційна 

культура українців 

автореферат дисертації 

на здобуття наукового 

ступеня кандидата 

філософських наук, Ін-т 

філософії ім. Г.С. 

Сковороди HAH 

України. К., 2001. 20с.; 

2. Данилюк A.I. 

«Еліта – маси»: 

історико–філософський 

аналіз проблеми. // 

Наукові записки з історії 

України. Збір. наук, 

праць. Випуск 7. – Київ, 

1998, с. 145-451 

3. Дубин Б. 

Классическое, 

элитарное, массовое: 

начала дифференциации 

и механизмы внутренней 

динамики в системе 

литературы / Б. Дубин // 

Новое литературное 

обозрение. – 2002. – 

№57. – С. 223. 

4. Народна, елітарна 

та масова культура у 

соціальному дискурсі. 

Навч. Посібник. 

Белінська Л., Данилиха 

Л., Глушко М., Львів: 

Вид-во ЛНУ ім. І. 

Франка, 2019, 280 с. 

(частка авт.0, 9 д. арк.) 

5. Ортега–і–Гасет X. 

Бунт мас. // Вибрані 

твори. – К.: Основи, 1994 

 4 

год. 

Тема 1. Дефініція 

культури. Народна, 

елітарна та масова 

культура 

 

практич 

не заняття 

 Написання 

есе про 

традиційну 

культуру 

українців 

на поч. ХХ 

ст  

 



 4 

год 

Тема 2. Масова і 

елітарна культура: 

взаємодія та 

протистояння. 

1.Поняття масової 

культури. 

2.Наукові підходи до 

вивчення масової 

культури 

3.Масова культура як 

динамічний процес 

4.Перетікання масової 

та елітарної культури 

 

лекція 1.Дубин Б.Классическое, 

элитарное, массовое: 

начала дифференциации 

и механизмы внутренней 

динамики в системе 

литературы / Б. Дубин // 

Новое литературное 

обозрение. – 2002. – 

№57. – С. 223. 

2.Народна, елітарна та 

масова культура у 

соціальному дискурсі. 

Навч. Посібник. 

Белінська Л., Данилиха 

Л., Глушко М., Львів: 

Вид-во ЛНУ ім. І. 

Франка, 2019, 280 с. 

(частка авт.0, 9 д. арк.) 

3.Ортега–і–Гасет X. Бунт 

мас. // Вибрані твори. – 

К.: Основи, 1994 

 

Вивчення 

практичног

о досвіду 

львівських 

будинків 

творчості, 

туристични

х агенцій, 

фестивалів. 

(10 год) 

 

4 

год. 

Тема 2. Масова і 

елітарна культура: 

взаємодія та 

протистояння. 

 

практич-

не заняття 

   

 4 

год. 

Тема 3. Структура і 

соціальні функції 

масової культури  

1. Соціальні функції у 

сфері культури 

2. Характерні 

особливості масової 

культури. 

3. Споживач масової 

культури 

4. Х. Ортега і Гасет 

про людину масової 

культури 

лекція 1.Данилюк A.I. «Еліта – 

маси»: історико–

філософський аналіз 

проблеми. // Наукові 

записки з історії 

України. Збір. наук, 

праць. Випуск 7. – Київ, 

1998, с. 145-451 

2.Дубин Б.Классическое, 

элитарное, массовое: 

начала дифференциации 

и механизмы внутренней 

динамики в системе 

литературы / Б. Дубин // 

Новое литературное 

обозрение. – 2002. – 

№57. – С. 223. 

3.Народна, елітарна та 

масова культура у 

  



соціальному дискурсі. 

Навч. Посібник. 

Белінська Л., Данилиха 

Л., Глушко М., Львів: 

Вид-во ЛНУ ім. І. 

Франка, 2019, 280 с. 

(частка авт.0, 9 д. арк.) 

4.Ортега–і–Гасет X. Бунт 

мас. // Вибрані твори. – 

К.: Основи, 1994 

 

4 

год. 

Тема 3.Структура і 

соціальні функції 

масової культури 

 

групова 

робота 

 Підготуват

и виступи 

на теми: 

«Соціальні 

функції 

масової 

культури»  

 

4 год Тема 4. Мистецтво 

консюмеризму та 

оцінка масової 

культури вченими 

1.А.Шопенгауер, Ф. 

Ніцше про людину 

маси  

2.Х. Ортега і Гасет 

про людину масової 

культури 

3. Мистецтво 

споживання 

культурного продукту 

 

лекція 1.Данилюк A.«Еліта – 

маси»: історико–

філософський аналіз 

проблеми. // Наукові 

записки з історії 

України. Збір. наук, 

праць. Випуск 7. – Київ, 

1998, с. 145-4511. 

2.Дубин Б.Классическое, 

элитарное, массовое: 

начала дифференциации 

и механизмы внутренней 

динамики в системе 

литературы / Б. Дубин // 

Новое литературное 

обозрение. – 2002. – 

№57. – С. 223. 

3.Народна, елітарна та 

масова культура у 

соціальному дискурсі. 

Навч. Посібник. 

Белінська Л., Данилиха 

Л., Глушко М., Львів: 

Вид-во ЛНУ ім. І. 

Франка, 2019, 280 с.  

3.Ортега–і–Гасет X. Бунт 

мас. // Вибрані твори. – 

К.: Основи, 1994 

  



 

4 год Тема 4. Мистецтво 

консюмеризму та 

оцінка масової 

культури вченими 

 

практичн

е 

 Підготуват

и виступи 

на теми: 

«Мистецтв

о 

консюмери

зму і 

масова 

культура» 

 

4 

год. 

Тема 5. Пріоритети 

масової культури. 

1.Аксіологічні 

цінності у сфері 

культури 

2.Культурні індустрії і 

арт-ринок в Україні 

 

лекція 1.Дубин Б.Классическое, 

элитарное, массовое: 

начала дифференциации 

и механизмы внутренней 

динамики в системе 

литературы / Б. Дубин // 

Новое литературное 

обозрение. – 2002. – 

№57. – С. 223. 

2.Народна, елітарна та 

масова культура у 

соціальному дискурсі. 

Навч. Посібник. 

Белінська Л., Данилиха 

Л., Глушко М., Львів: 

Вид-во ЛНУ ім. І. 

Франка, 2019, 280 с. 

(частка авт.0, 9 д. арк.) 

3.Ортега–і–Гасет X. Бунт 

мас. // Вибрані твори. – 

К.: Основи, 1994 

 

  

4 

год. 

Тема 5. Пріоритети 

масової культури  

. 

практич-

не заняття 

 Фестиваль

на 

культура та 

мистецьки

й 

менеджмен

т 

 

4 

год. 

Тема 6. Субкультури 

як складова масової 

культури. 

1.Ідеологічні та 

зовнішні атрибути 

субкультур 

лекція 1.Дубин Б. 

Классическое, 

элитарное, массовое: 

начала дифференциации 

и механизмы внутренней 

динамики в системе 

литературы / Б. Дубин // 

  



2.Субкультура як 

контркультура 

Новое литературное 

обозрение. – 2002. – 

№57. – С. 223. 

2.Народна, елітарна та 

масова культура у 

соціальному дискурсі. 

Навч. Посібник. 

Белінська Л., Данилиха 

Л., Глушко М., Львів: 

Вид-во ЛНУ ім. І. 

Франка, 2019, 280 с. 

(частка авт.0, 9 д. арк.) 

3.Ортега–і–Гасет X. Бунт 

мас. // Вибрані твори. – 

К.: Основи, 1994 

 

4 год Тема 6. Субкультури 

як складова масової 

культури. 

 

практичн

е 

 Есе на тему 

«Ідеологіч

ні та 

зовнішні 

атрибути 

субкультур

» 

 

 

4 

год. 

Тема 7. Теоретичне 

підгрунтя елітарної 

культури 

1.Шопенгауер А., 

Ніцше Ф. про людину 

волі. Аполонійський 

тип культури 

2. Х.Ортега-і-Гасет 

про людину обовʼязку 

3.Мистецтво заради 

мистецтва 

лекція 1.Дубин Б. 

Классическое, 

элитарное, массовое: 

начала дифференциации 

и механизмы внутренней 

динамики в системе 

литературы / Б. Дубин // 

Новое литературное 

обозрение. – 2002. – 

№57. – С. 223. 

2.Народна, елітарна та 

масова культура у 

соціальному дискурсі. 

Навч. Посібник. 

Белінська Л., Данилиха 

Л., Глушко М., Львів: 

Вид-во ЛНУ ім. І. 

Франка, 2019, 280 с. 

(частка авт.0, 9 д. арк.) 

3.Ортега–і–Гасет X. Бунт 

мас. // Вибрані твори. – 

  



К.: Основи, 1994 

 

4 

год. 

Тема 7. Теоретичне 

підгрунтя елітарної 

культури 

  

  

практичн

е 

1. 

 

Есе на тему 

«Вчені-

теоретики 

про чисте 

мистецтво» 

 

 

4 

год. 

Тема 8. Основні риси 

елітарної культури 

1.Інтелектуальна 

складова елітарної 

культури 

2. Некомерційний 

характер елітарної 

культури  

лекція 1.Дубин Б.Классическое, 

элитарное, массовое: 

начала дифференциации 

и механизмы внутренней 

динамики в системе 

литературы / Б. Дубин // 

Новое литературное 

обозрение. – 2002. – 

№57. – С. 223. 

2.Народна, елітарна та 

масова культура у 

соціальному дискурсі. 

Навч. Посібник. 

Белінська Л., Данилиха 

Л., Глушко М., Львів: 

Вид-во ЛНУ ім. І. 

Франка, 2019, 280 с. 

(частка авт.0, 9 д. арк.) 

3.Ортега–і–Гасет X. Бунт 

мас. // Вибрані твори. – 

К.: Основи, 1994 

 

  

4 год Тема 8. Основні 

характеристики 

елітарної культури 

 

практичн

е 

 Доповіді 

«Інтелекту

альна 

складова 

елітарної 

культури» 

«Некомерц

ійний 

характер 

елітарної 

культури» 

 

4 

год. 

Тема 9. Мистецтво у 

елітарній культурі 

1.Театральне 

лекція 1. Лященко І. 

Елітарна культура 

ХХ століття: 

проблема 

  



мистецтво та його 

елітарні складові. 

Опера, балет 

2.Елітарна література 

3.Елітарна музика 

4. Живопис 

визначення, 

соціокультурні 

передумови та 

основні етапи її 

формування і 

розвитку Режим 

доступу: 

http://nbuv.gov.ua/j

-

pdf/Nznuoafs_201

1_8_16.pdf 

2. Народна, елітарна 

та масова 

культура у 

соціальному 

дискурсі. Навч. 

Посібник. 

Белінська Л., 

Данилиха Л., 

Глушко М., Львів: 

Вид-во ЛНУ ім. І. 

Франка, 2019, 280 

с. 

4 

год. 

Тема 9. Мистецтво у 

елітарній культурі 

 

практич-

не заняття 

 Підготуват

и доповіді 

про 

Львівську 

Оперу.  

 

4 

год. 

Тема 10. Кадрова 

політика у сфері 

елітарної культури 

1.Виховання у 

становому 

суспільстві. 

2.Виховання 

креативних 

особистостей у 

соціокультурному 

просторі  

3.Кадри та їх 

підготовка у сфері 

елітарної культури 

лекція 1.Лященко І. Елітарна 

культура ХХ століття: 

проблема визначення, 

соціокультурні 

передумови та основні 

етапи її формування і 

розвитку Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/Nznuoafs_2011_8_16.

pdf  

2.Народна, елітарна та 

масова культура у 

соціальному дискурсі. 

Навч. Посібник. 

Белінська Л., Данилиха 

Л., Глушко М., Львів: 

Вид-во ЛНУ ім. І. 

Франка, 2019, 280 с. 

  

4 Тема 10. Кадрова 

політика у сфері 

групова    

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoafs_2011_8_16.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoafs_2011_8_16.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoafs_2011_8_16.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoafs_2011_8_16.pdf
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http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoafs_2011_8_16.pdf


год. елітарної культури 

 

робота 

4 

год. 

Тема 11. Інтелігенція 

як споживач елітарної 

культури 

1.Поняття та 

становлення 

інтелігенції. 

2.Тяглість 

шляхетського 

виховання у етосі 

інтелігенції. 

лекція Лященко І. Елітарна 

культура ХХ століття: 

проблема визначення, 

соціокультурні 

передумови та основні 

етапи її формування і 

розвитку Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/Nznuoafs_2011_8_16.

pdf 

Реферати 

та довіді на 

тему 

«Вихованн

я 

аристократ

ів, шляхти 

та 

інтелігенції

» 

 

4 

год. 

Тема 11. Інтелігенція 

як споживач елітарної 

культури 

 

практичн

е  

 Моральні 

авторитети 

нації у 

визвольних 

змагання 

поч. ХХ ст. 

 

4 

год. 

Тема 12. Висока мода 

як складова елітарної 

культури. 

лекція Лященко І. Елітарна 

культура ХХ століття: 

проблема визначення, 

соціокультурні 

передумови та основні 

етапи її формування і 

розвитку Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/Nznuoafs_2011_8_16.

pdf 

  

4 

год. 

Тема 12. Висока мода 

як складова елітарної 

культури. 

практичн

е 

 Доповіді 

про 

відомих 

кутюрʼє 

 

4 

год. 

Тема 13. Елітарні 

види спорту 

1. Кінний спорт 

2. Фехтування 

3. Гольф 

4. Великий теніс 

5. Аеродинамічні 

види спорту 

лекція Лященко І. Елітарна 

культура ХХ століття: 

проблема визначення, 

соціокультурні 

передумови та основні 

етапи її формування і 

розвитку Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/Nznuoafs_2011_8_16.

pdf 

  

4 

год. 

Тема 13. Елітарні 

види спорту 

практичн

е 

 Доповіді 

про 

елітарні 

 



види 

спорту: 

кінний 

спорт, 

фехтування

, гольф, 

великий 

теніс 

 Тема 14. Висока кухня 

1.Ресторанна 

індустрія сучасності 

2.Молекулярна кухня 

та її особливості 

3.Зміна у підходах до 

харчування ХХІ ст.  

4. Кінематограф та 

кухня 

лекція Лященко І. Елітарна 

культура ХХ століття: 

проблема визначення, 

соціокультурні 

передумови та основні 

етапи її формування і 

розвитку Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/Nznuoafs_2011_8_16.

pdf 

2.Народна, елітарна та 

масова культура у 

соціальному дискурсі. 

Навч. Посібник. 

Белінська Л., Данилиха 

Л., Глушко М., Львів: 

Вид-во ЛНУ ім. І. 

Франка, 2019, 280 с. 

  

 Тема 14. Висока кухня практичн

е 

 Доповіді 

про 

елітарне 

харчування 

та 

молекуляр

ну кухню. 
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