
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Факультет культури і мистецтв 

Кафедра соціокультурного менеджменту 

 

Затверджено 

на засіданні кафедри соціокультурного менеджменту 

Факультету культури і мистецтв 

Львівського національного університету  

імені Івана Франка 

(протокол № 1 від 31 серпня 2021 р.) 

 

Завідувач кафедри 
 

доц. Белінська Л. С. 

Гарант ОПП 

 

проф. Максимчук М. В. 

 

 

 

Силабус з навчальної дисципліни 

«Прикладне культурознавство», 

що викладається в межах ОПП «Менеджмент соціокультурної діяльності» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для здобувачів зі спеціальності  

028 Менеджмент соціокультурної діяльності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львів 2021 



 

 

 

 

Назва курсу Прикладдне культурознавство 

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 курсу Шевчук Андрій Володимирович, старший викладач кафедри філософії 

мистецтв 

Контактна 

інформація 

викладачів 

tas.as.1871@gmail.com, 

 м. Львів 

Консультації по 

курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за попередньою 

домовленістю). Також можливі он-лайн консультації. Для цього слід писати 

на електронну пошту викладача. 

Сторінка курсу https://kultart.lnu.edu.ua/course/prykladne-kul-turoznavstvo  

Інформація про 

курс 

 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Прикладне 

культурознавство” складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалавр напряму 02 «Культура і мистецтво», спеціальності 028 

«Менеджмент соціокультурної діяльності».  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є прикладні функції 

культурології та різноманітні факти культури, які мають фундаментальне 

значення для суспільства й людини.  

Об’єктом вивчення навчальної дисципліни є технології прогнозування та 

практичної регуляції культурних фактів і процесів у суспільстві. 

Міждисциплінарні зв’язки: дана дисципліна тісно пов’язана з такими 

навчальними курсами, як культурологія, антропологія культури, історія 

української культури, музеєзнавство, книгознавство та ін. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Прикладне культурознавство» є нормативною дисципліною з 

спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної діяльності для освітньо-

професійної програми «Менеджмент соціокультурної діяльності», першого 

(бакалаврського) рівня освіти, яка викладається у ІІI-му семестрі у 

загальному обсязі 4 кредити – 4 кредити у IІІ-му семестрі (за Європейською 

КредитноТрансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Мета – основною метою курсу є вивчення широкого кола питань, що 

нададуть студенту сформувати цілісне уявлення про шляхи розвитку 

культурологічних шкіл, пізнати складний та багатогранний процес розвитку 

сучасної культурології, розширити культурно-освітній кругозір, 

ознайомлення з основними культурологічними поняттями та категоріями. 

 

Завданням навчальної дисципліни є: 

закріплення теоретичної підготовки студента з менеджменту 

соціокультурної діяльності, оволодіння ним історичною і найновішою 

інформацією про наукові досягненнями у соціокультурній сфері та розкрити 

культурологічні дослідження в сфері соціалізації та інкультурації індивіда. 

Література для 

вивчення 

 Основна література:  

1. Про культуру : Закон України від 14.12.2010 р. // Відомості 

mailto:tas.as.1871@gmail.com
https://kultart.lnu.edu.ua/course/prykladne-kul-turoznavstvo


дисципліни Верховної Ради України. – 2011. – № 24. – Ст. 169. 

2. Кравець М. С., Семашко О. М., Піча В .М. та ін. Культурологія: 

навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів І-ІV 

акредитації / За ред. В. М. Пічі. – Львів: „Магнолія плюс”, 2003. – 235 с. 

3. Культурологія /За ред. Т. Б. Гриценка. – 2-е вид.– К.: Центр учбової 

літ., 2009.–392 с. 

4. Культурологія: теорія та історія культури: навч. посіб. / За ред. 

І.Тюрменка. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 368 с. 

5. Подольська Є.А., Лихвар В.Д., Погорілий Д.Є. Кредитно-модульний 

курс культурології: навч. посіб. – К., 2006.–368 с. 

6. Шевнюк О.Л. Культурологія : навч. посібн. – 3-тє вид., стер. – 

К.,2007. – 353с. 

Додаткова: 

 

1. Велика ілюстрована енциклопедія історії мистецтв. Пер. з англ. – К.: 

Махаон-Україна, 2007. –512 с.: іл.  

2. Кормич Л., Багацький В. Культурологія (історія і теорія світової 

культури XX століття) : навч. посіб. – К.: Одіссей, 2004. – 304 с. 

3. Культурологія: українська та зарубіжна культура: навч. посіб. / За 

ред. М.Заковича. – К.: Знання, 2004. – 567 с. 

4. Крвавич Д. П., Овсійчук В. А., Черепанова С. О. Українське 

мистецтво: Навч. посібн.: У 3 ч. – Львів: Світ, 2005. – Ч. 3. – 268 с. 

5. Бойко Ю. М. Культурологія: методичні матеріали з аудиторної та 

самостійної роботи студентів за модульною системою. – Вінниця, 2005. 

6. Європейська та українська культура в нарисах / За ред. Цехмістро І.З. 

– К., 2003. 

7. Історія української та зарубіжної культури/ − За ред. С.М. Клапчука, 

В.Ф. Остафійчука. − К.: Видавництво "Знання", 2002 - 351c. 

8. Історія української культури: Побут, письменство, мистецтво, театр, 

музика / За заг. ред. І.Крип'якевича. - К.: Либідь, 1994. - 651 с. 

9. Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура. – К., 2003. 

Тривалість курсу 64 аудиторні год.,   з них – 32 лекційних, 32 практичних. 

Обсяг курсу 120 год. 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

знати: 

- наукові засади організації, модернізації процесів у професійній галузі; 

- основні поняття і терміни; 

- критичне та вичерпне розуміння предметної області культурології; 

- теоретичні основи культурних явищ і процесів; 

- розуміння феномену сучасної культури у різноманітті її мистецьких, 

соціальних і економічних проявів; 

- історію, теорію та практику музеєзнавства та пам’яткознавства; 

- історичні та культурні процеси у національному та європейському 

контексті; 

- особливості впливу соціокультурних та політичних чинників на стан та 

розвиток професійної галузі. 

вміти: 

- розрізняти соціокультурні норми сучасного суспільства; 



- визначати особливості та закономірності розвитку культурно-історичного 

процесу; 

- визначати головні цінності в культурі; 

- критично відноситися до соціокультурних стереотипів; 

- здатність системно аналізувати культурні процеси та явища із залученням 

історико-культурного та соціального контекстів; 

- комплексно розглядати культуру в усіх її проявах та на різних етапах; 

- описувати генезис інституцій, їх хронологічну, просторову, етнічну 

специфіку, інституцію як соціокультурний організм; 

- досліджувати культурні феномени та процеси їх трансформації в контексті 

теоретико-методологічного апарату сучасної культурології; 

- володіти аналітичним, синтетичним, критичним мисленням. 

Ключові слова Культура, мистецтво, культурологічні школи, міжкультурна комунікація, 

культурна спадщина, культурні процеси. 

Формат курсу Очний, онлайн 

 Проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Тема 1 Історія та методологія вивчення культури. 

Тема 2 Сучасні проблеми прикладного культурознавства.  

Тема 3 Теорія та практика міжкультурних комунікацій.  

Тема 4 Нормативно-правова база діяльності в сфері культури.  

Тема 5 Теорія та практика збереження культурної спадщини.  

Тема 6 Проектна діяльність в сфері культури.  

Тема 7 Медіакультура: теорії, практики, технології.  

Тема 8 Культурні процеси суспільства.  

Детальніше у формі СХЕМИ КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит в кінці семестру, 

змішаний 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з гуманітарних 

дисциплін, достатніх для сприйняття категоріального апарату всесвітньої 

історії, розуміння джерел зарубіжних культур, СКД, народної культури, 

мистецтвознавства. 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Презентація, лекції, аудіо прослуховування, дискусія 

Необхідне 

обладнання 

Вивчення курсу потребує використання аудіоапаратури, фонозаписів, 

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 іспиту 1. Методи дослідження культури та культурних процесів: історичний 

підхід в культурології (історико-генетичний, історико-порівняльний), 

структурно-функціональний, семіотичний, методи феноменології та 

філософської герменевтики в культурології, системний та 

інформаційний підхід в дослідженні культури.  

2. Міждисциплінарний характер культурологічних досліджень. 

3. Сучасна культурологія: тенденції, школи, концепції.  

4. Основні характеристики сучасної світової культури: модернізація, 

глобалізація, інформатизація.  

5. Типологія культур. 

6.  Актуальні проблеми вивчення традиційних культур.  

7. Проблеми і перспективи сучасної масової культури.  

8. Культурна динаміка. 

9. Культура і комунікація: моделі аналізу.  

10. Теорія міжкультурної комунікації: структура, об’єкт, предмет, 

основні поняття. Історія становлення міжкультурної комунікації.  

11. Поняття комунікативної компетентності.  

12. Знакова комунікація.  

13. Прикладний аспект міжкультурної комунікації. 

14. Нормативно-правова база України в сфері культури.  

15. Державна система управління сфери культури України: структура і 

функції.  

16. Правові основи діяльності міжнародних культурних організацій.  

17. Міжнародний досвід в сфері законодавства, яке регламентує питання 

культурної політики. 

18. Культура як важливий фактор соціально-економічних змін.  

19. Проектний підхід в системі управління сферою культури: культурна 

експертиза, законодавство, менеджмент.  



20. Теоретико-методологічні основи проектної діяльності в сфері 

культури, стратегії та практики реалізації культурних проектів.  

21. Проблеми, тенденції та перспективи соціокультурного проектування. 

22. Структура та типологія медіа: аналіз складових медіапростору.  

23. Соціокультурні функції медіа, їх роль в житті суспільства.  

24. Характеристики аудиторії та механізми взаємодії з нею.  

25. Особливості формування інформаційних процесів у суспільстві.  

26. Взаємовідносини культури та технологій: різні бачення проблеми. 

27. Зміни між станами культурних систем і об’єктів.  

28. Типові моделі взаємодії між людьми та соціальними групами. 

29.  Процеси інновацій у вигляді технологій та знання в культурній 

сфері.  

30. Перетворення культурних форм в зразки, норми та правила 

поведінки.  

31. Формування етнокультурних систем. 

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 

викона

ння 

1 / 

2020/ 

4 год 

Тема 1 Історія та 

методологія вивчення 

культури. 

Методи дослідження 

культури та культурних 

процесів: історичний 

підхід в культурології 

(історико-генетичний, 

історико-порівняльний ), 

структурно-

функціональний, 

семіотичний, методи 

феноменології та 

філософської 

герменевтики в 

культурології, 

системний та 

інформаційний підхід в 

лекція   Кравець М. С., 

Семашко О. М., Піча 

В .М. та ін. 

Культурологія: 

навчальний посібник 

для студентів вищих 

навчальних закладів І-

ІV акредитації / За 

ред. В. М. Пічі. – 

Львів: „Магнолія 

плюс”, 2003. – 235 с. 

   

Культурологія /За ред. 

Т. Б. Гриценка. – 2-е 

вид.– К.: Центр 

учбової літ., 2009.–392 

с. 

   

Культурологія: теорія 

та історія культури: 

навч. посіб. / За ред. 

  



дослідженні культури. 

Міждисциплінарний 

характер 

культурологічних 

досліджень 

І.Тюрменка. – К.: 

Центр навчальної 

літератури, 2005. – 

368 с. 

 

Подольська Є.А., 

Лихвар В.Д., 

Погорілий Д.Є. 

Кредитно-модульний 

курс культурології: 

навч. посіб. – К., 

2006.–368 с. 

 

Шевнюк О.Л. 

Культурологія : навч. 

посібн. – 3-тє вид., 

стер. – К.,2007. – 353с. 

2 / 

2020 

/ 4 

год. 

Тема 1 Історія та 

методологія вивчення 

культури 

практич-

не заняття 

 Підготувати 

доповідь до 

Теми 1: 

Історія та 

методологія 

вивчення 

культури  

 

3 / 

2020/ 

4 год 

Тема 2  

Сучасні проблеми 

прикладного 

культурознавства.  
Сучасна культурологія: 

тенденції, школи, 

концепції. Основні 

характеристики сучасної 

світової культури: 

модернізація, 

глобалізація, 

інформатизація. 

Типологія культур. 

Актуальні проблеми 

вивчення традиційних 

культур. Проблеми і 

перспективи сучасної 

масової культури. 

Культурна динаміка. 

лекція   Кравець М. С., 

Семашко О. М., Піча 

В .М. та ін. 

Культурологія: 

навчальний посібник 

для студентів вищих 

навчальних закладів І-

ІV акредитації / За 

ред. В. М. Пічі. – 

Львів: „Магнолія 

плюс”, 2003. – 235 с. 

   

Культурологія /За ред. 

Т. Б. Гриценка. – 2-е 

вид.– К.: Центр 

учбової літ., 2009.–392 

с. 

   

Культурологія: теорія 

та історія культури: 

навч. посіб. / За ред. 

І.Тюрменка. – К.: 

Центр навчальної 

літератури, 2005. – 

368 с. 

 

Подольська Є.А., 

Лихвар В.Д., 

Погорілий Д.Є. 

Кредитно-модульний 

  



курс культурології: 

навч. посіб. – К., 

2006.–368 с. 

 

Шевнюк О.Л. 

Культурологія : навч. 

посібн. – 3-тє вид., 

стер. – К.,2007. – 353с. 

4 / 

2020/ 

4 

год. 

Тема 2. Сучасні 

проблеми прикладного 

культурознавства.  

 

практич-

не заняття 

 Підготувати 

презентацію 

до Теми 2 

Сучасні 

проблеми 

прикладного 

культурозна

вства.  

 

 

5 / 

2020/ 

4год. 

Тема 3 Теорія та 

практика 

міжкультурних 

комунікацій.  

Культура і комунікація: 

моделі аналізу. Теорія 

міжкультурної 

комунікації: структура, 

об’єкт, предмет, основні 

поняття. Історія 

становлення 

міжкультурної 

комунікації. Поняття 

комунікативної 

компетентності. Знакова 

комунікація. 

Прикладний аспект 

міжкультурної 

комунікації. 

лекція   Кравець М. С., 

Семашко О. М., Піча 

В .М. та ін. 

Культурологія: 

навчальний посібник 

для студентів вищих 

навчальних закладів І-

ІV акредитації / За 

ред. В. М. Пічі. – 

Львів: „Магнолія 

плюс”, 2003. – 235 с. 

   

Культурологія /За ред. 

Т. Б. Гриценка. – 2-е 

вид.– К.: Центр 

учбової літ., 2009.–392 

с. 

   

Культурологія: теорія 

та історія культури: 

навч. посіб. / За ред. 

І.Тюрменка. – К.: 

Центр навчальної 

літератури, 2005. – 

368 с. 

 

Подольська Є.А., 

Лихвар В.Д., 

Погорілий Д.Є. 

Кредитно-модульний 

курс культурології: 

навч. посіб. – К., 

2006.–368 с. 

 

Шевнюк О.Л. 

Культурологія : навч. 

посібн. – 3-тє вид., 

  



стер. – К.,2007. – 353с. 

6 / 

2020/ 

4 

год. 

Тема 3 Теорія та 

практика міжкультурних 

комунікацій.  

 

Практичн

е заняття 

 Підготувати 

реферат до 

Теми 3: 

Теорія та 

практика 

міжкультурн

их 

комунікацій 

 

7 / 

2020/ 

4 

год. 

Тема 4 

Нормативно-правова 

база діяльності в сфері 

культури.  
Нормативно-

правова база України в 

сфері культури. 

Державна система 

управління сфери 

культури України: 

структура і функції. 

Правові основи 

діяльності міжнародних 

культурних організацій. 

Міжнародний досвід в 

сфері законодавства, яке 

регламентує питання 

культурної політики. 

 

лекція   Кравець М. С., 

Семашко О. М., Піча 

В .М. та ін. 

Культурологія: 

навчальний посібник 

для студентів вищих 

навчальних закладів І-

ІV акредитації / За 

ред. В. М. Пічі. – 

Львів: „Магнолія 

плюс”, 2003. – 235 с. 

   

Культурологія /За ред. 

Т. Б. Гриценка. – 2-е 

вид.– К.: Центр 

учбової літ., 2009.–392 

с. 

   

Культурологія: теорія 

та історія культури: 

навч. посіб. / За ред. 

І.Тюрменка. – К.: 

Центр навчальної 

літератури, 2005. – 

368 с. 

 

Подольська Є.А., 

Лихвар В.Д., 

Погорілий Д.Є. 

Кредитно-модульний 

курс культурології: 

навч. посіб. – К., 

2006.–368 с. 

 

Шевнюк О.Л. 

Культурологія : навч. 

посібн. – 3-тє вид., 

стер. – К.,2007. – 353с. 

  

8 / 

2020/ 

4 

год. 

Тема 4 Нормативно-

правова база діяльності в 

сфері культури 

практич-

не заняття 

 Підготувати 

доповідь до 

Теми 4: 

Нормативно

-правова 

база 

діяльності в 

 



сфері 

культури 

9 / 

2020/ 

4 

год. 

Тема 5 Теорія та 

практика збереження 

культурної спадщини.  
Культурна спадщина 

як об’єкт охорони 

(теоретико-

методологічні 

аспекти). Основні 

етапи формування 

сучасних наукових 

уявлень про 

збереження культурної 

спадщини. Культурна 

спадщина як об’єкт 

дослідження. Досвід 

вивчення та 

збереження пам’яток 

культури. Сучасні 

проблеми охорони 

пам’яток історії та 

культури.  
 

лекція   Кравець М. С., 

Семашко О. М., Піча 

В .М. та ін. 

Культурологія: 

навчальний посібник 

для студентів вищих 

навчальних закладів І-

ІV акредитації / За 

ред. В. М. Пічі. – 

Львів: „Магнолія 

плюс”, 2003. – 235 с. 

   

Культурологія /За ред. 

Т. Б. Гриценка. – 2-е 

вид.– К.: Центр 

учбової літ., 2009.–392 

с. 

   

Культурологія: теорія 

та історія культури: 

навч. посіб. / За ред. 

І.Тюрменка. – К.: 

Центр навчальної 

літератури, 2005. – 

368 с. 

 

Подольська Є.А., 

Лихвар В.Д., 

Погорілий Д.Є. 

Кредитно-модульний 

курс культурології: 

навч. посіб. – К., 

2006.–368 с. 

 

Шевнюк О.Л. 

Культурологія : навч. 

посібн. – 3-тє вид., 

стер. – К.,2007. – 353с. 

  

10 / 

2020/ 

4 

год. 

Тема 5 Теорія та 

практика збереження 

культурної спадщини.  

 

практич-

не заняття 

 Підготувати 

презентацію 

про об’єкти 

культурної 

спадщини, 

сучасні 

проблеми 

збереження 

та охорони 

культурних 

пам’яток 

культури. 

 

11 / 

2020/ 
Тема 6 Проектна 

діяльність в сфері 

лекція   Кравець М. С., 

Семашко О. М., Піча 

 

 

 



4 

год. 
культури.  
Культура як важливий 

фактор соціально-

економічних змін. 

Проектний підхід в 

системі управління 

сферою культури: 

культурна експертиза, 

законодавство, 

менеджмент. 

Теоретико-

методологічні основи 

проектної діяльності в 

сфері культури, 

стратегії та практики 

реалізації культурних 

проектів. Проблеми, 

тенденції та 

перспективи 

соціокультурного 

проектування.  

 

В .М. та ін. 

Культурологія: 

навчальний посібник 

для студентів вищих 

навчальних закладів І-

ІV акредитації / За 

ред. В. М. Пічі. – 

Львів: „Магнолія 

плюс”, 2003. – 235 с. 

   

Культурологія /За ред. 

Т. Б. Гриценка. – 2-е 

вид.– К.: Центр 

учбової літ., 2009.–392 

с. 

   

Культурологія: теорія 

та історія культури: 

навч. посіб. / За ред. 

І.Тюрменка. – К.: 

Центр навчальної 

літератури, 2005. – 

368 с. 

 

Подольська Є.А., 

Лихвар В.Д., 

Погорілий Д.Є. 

Кредитно-модульний 

курс культурології: 

навч. посіб. – К., 

2006.–368 с. 

 

Шевнюк О.Л. 

Культурологія : навч. 

посібн. – 3-тє вид., 

стер. – К.,2007. – 353с. 

12 / 

2020/ 

4 

год. 

Тема 6 Проектна 

діяльність в сфері 

культури.  

 

практич-

не заняття 

 Підготуват

и доповідь 

до Теми 6:  

Проектна 

діяльність 

в сфері 

культури.  

 

 

13 / 

2020/ 

4 

год. 

Тема 7 

Медіакультура: 

теорії, практики, 

технології.  

Структура та 

типологія медіа: 

аналіз складових 

медіапростору. 

Соціокультурні 

функції медіа, їх роль 

лекція   Кравець М. С., 

Семашко О. М., Піча 

В .М. та ін. 

Культурологія: 

навчальний посібник 

для студентів вищих 

навчальних закладів І-

ІV акредитації / За 

ред. В. М. Пічі. – 

Львів: „Магнолія 

  



в житті суспільства. 

Характеристики 

аудиторії та механізми 

взаємодії з нею. 

Особливості 

формування 

інформаційних 

процесів у суспільстві. 

Взаємовідносини 

культури та 

технологій: різні 

бачення проблеми.  

 

плюс”, 2003. – 235 с. 

   

Культурологія /За ред. 

Т. Б. Гриценка. – 2-е 

вид.– К.: Центр 

учбової літ., 2009.–392 

с. 

   

Культурологія: теорія 

та історія культури: 

навч. посіб. / За ред. 

І.Тюрменка. – К.: 

Центр навчальної 

літератури, 2005. – 

368 с. 

 

Подольська Є.А., 

Лихвар В.Д., 

Погорілий Д.Є. 

Кредитно-модульний 

курс культурології: 

навч. посіб. – К., 

2006.–368 с. 

 

Шевнюк О.Л. 

Культурологія : навч. 

посібн. – 3-тє вид., 

стер. – К.,2007. – 353с. 

14 / 

2020/ 

4 

год. 

Тема 7: 

Медіакультура: теорії, 

практики, технології. 

 

практич-

не заняття 

 Підготувати 

доповідь/пре

зентацію до 

Теми 7: 

Медіакульту

ра: теорії, 

практики, 

технології. 

 



15 / 

2020/ 

4 

год. 

Тема 8  

Культурні процеси 

суспільства.  

Зміни між станами 

культурних систем і 

об’єктів. Типові моделі 

взаємодії між людьми 

та соціальними 

групами. Процеси 

інновацій у вигляді 

технологій та знання в 

культурній сфері. 

Перетворення 

культурних форм в 

зразки, норми та 

правила поведінки. 

Формування 

етнокультурних систем. 

 

лекція   Кравець М. С., 

Семашко О. М., Піча 

В .М. та ін. 

Культурологія: 

навчальний посібник 

для студентів вищих 

навчальних закладів І-

ІV акредитації / За 

ред. В. М. Пічі. – 

Львів: „Магнолія 

плюс”, 2003. – 235 с. 

   

Культурологія /За ред. 

Т. Б. Гриценка. – 2-е 

вид.– К.: Центр 

учбової літ., 2009.–392 

с. 

   

Культурологія: теорія 

та історія культури: 

навч. посіб. / За ред. 

І.Тюрменка. – К.: 

Центр навчальної 

літератури, 2005. – 

368 с. 

 

Подольська Є.А., 

Лихвар В.Д., 

Погорілий Д.Є. 

Кредитно-модульний 

курс культурології: 

навч. посіб. – К., 

2006.–368 с. 

 

Шевнюк О.Л. 

Культурологія : навч. 

посібн. – 3-тє вид., 

стер. – К.,2007. – 353с. 

  

16 / 

2020/ 

4 

год. 

Тема 8 Культурні 

процеси суспільства. 

групова 

робота 

 Підготувати 

доповідь/пре

зентацію до 

Теми 8: 

Культурні 

процеси 

суспільства. 

 

 

 

 

 


