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Вступ 

 

Курс „Філософія культури” є базовим курсом для студентів спеціальності "Філософія". 

Дана дисципліна викладається на ІІІ курсі 6 семестру в обсязі 126 годин (3,5 кредити), з 

них лекцій – 34 год., семінарських занять – 34 год., самостійна робота – 58 год. Форма 

підсумкового контролю – іспит. 

Філософія культури є комплексом теоретичних проблем пізнання культури, пов’язаних з  

розкриттям головних сучасних методологічних підходів до неї (феноменологічного, 

психоаналітичного, семіотичного, структурального). Без розуміння ключових 

методологічних настанов і онтологічних засад філософії культури неможливо збагнути 

теоретичний і практичний потенціал сучасного філософування для вирішення нагальних 

проблем як у самій філософії, так і в науці загалом. 

Мета і завдання навчальної дисципліни „Філософія культури” – спираючись на 

концепції представників філософської і наукової думки, поглибити знання студентів про 

науковий і філософський процес пізнання, а також розширити спектр їхніх пізнавальних 

можливостей для філософського і  наукового аналізу дійсності.  

Предмет навчальної дисципліни «Філософія культури» включає понятійну базу 

культур-філософського знання, методологічні засади (принципи і методи) сучасних 

методологій пізнання та головні культур-філософського концепції та ідеї.  

Після опанування курсу студент повинен знати: 

 основні категорії культур-філософського знання; 

 методологічні засади (принципи і методи) культур-філософського пізнання; 

 головні культур-філософського концепції та ідеї, а також їхніх представників.  

 Студент повинен вміти працювати з філософськими і науковими інформативними 

джерелами, тобто їх аналізувати і узагальнювати у відповідності до наукових критеріїв. 

Також використовувати набуті знання з навчальної дисципліни «Філософія культури» при 

вивченні філософських та інших гуманітарних дисциплін. 

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна 

«Філософія культури» - складова циклу професійної підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр», і є базовою для вивчення інших філософських 

дисциплін. 

Система контролю знань та умови складання заліку. Навчальна дисципліна 

«Філософія культури» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається 

з 2 модулів. 

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 – бальною шкалою.  



Форми поточного контролю: оцінювання домашніх самостійних завдань; виступів на 

практичних заняттях; контрольних робіт виконаних студентами; творчих самостійних 

робіт.  

Поточний контроль (ЗМ1) 

Вид роботи 

 

Мін. кількість 

балів за вид 

роботи 

Макс. 

кількість 

балів за 

вид роботи  

Макс. кількість 

балів за ЗМ   

Доповідь на семінарському 

занятті 

3 5 35 

Доповнення на 

семінарському занятті 

1 2 14 

Письмова самостійна робота 

(есе) 

20 30 30 

Модульна контрольна 

робота 

12 21 21 

ВСЬОГО 100 

 

Поточний контроль (ЗМ2) 

Вид роботи 

 

Мін. кількість 

балів за вид 

роботи 

Макс. 

кількість 

балів за 

вид роботи  

Макс. кількість 

балів за ЗМ   

Доповідь на семінарському 

занятті 

3 5 40 

Доповнення на 

семінарському занятті 

- 1 8 

Письмова самостійна робота 

(есе) 

20 30 30 

Модульна контрольна 

робота 

16 22 22 

ВСЬОГО 100 

 

 

За результатами семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, 

яка розраховується із оцінок за кожен з двох модулів у семестрі та оцінки за іспит 

відповідно до наступної формули: 

ПО= ЗМ1× k1 + ЗМ2 × k2  + Іспит× kісп 



 

-  

 

Модульний контроль: 2 модульні контрольні в кожному модулі. 

 

 Змістовний 

модуль 1 

(ЗМ1) 

Змістовний 

модуль 2 

(ЗМ2) 

Іспит 

 

Разом 

(підсумкова 

оцінка) 

Вагові 

коєфіцієнти 

(%) 

20% 

k1=0,2 

30% 

k2=0,3 

50% 

kзал=0,5 

100% 

Максимальна 

оцінка в балах 

100 100 100 100 

Оцінка (бали) 20 30 50 100 

 

Для того, щоб бути допущеним до іспиту студент має мати з врахуванням 

коефіцієнтів мінімум 10 балів! 

 

Шкала відповідності: 

 

За 100-бальною шкалою 

 

Оцінка за національною шкалою 

90 - 100 

 

 5 

 

відмінно 

 
85-89 

 

4 

 

добре 

 
75-84 

 

 

 

 

 
65-74 

 

3 

 

задовільно 

 
60-64 

 

 

 

 

 

35-59 

 

2 

 

незадовільно 

 

1-34 

 

 

 

 

 
 

 



НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

 

№ Назва теми 

Кількість годин 

лекції семінари 
самост. 

робота 

Змістовний модуль 1 

 

1 Вступ. Засади культур-філософського 

досвіду 

6 - 10 

2 Природа в культур-філософському досвіді 8 - 10 

3 Історія культур-філософських ідей - 14 17 

     

Модульна контрольна робота  2*   

Змістовний модуль 2 

 

5 Архаїчний досвід тіла. Онтологічний 

мимезис 

10 - 7 

6 Знакове тіло культури. Антропологічний 

мимезис 

10 - 7 

7 Культур-філософський досвід - 16 7 

Модульна контрольна робота   2*   

Всього 34 34 58 

 

 

Загальний обсяг – 126 год. 

В тому числі: 

Лекції – 34 год. 

Семінари – 34 год. 

Самостійна робота – 58 год. 

 

Модуль 1 оцінюється за сумою балів, які студент отримав за кожен вид виконаної роботи. 

*Модульна контрольна робота проводиться на семінарському занятті. 



ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ 

 

Філософія культури 

 

Змістовний модуль 1. 

 

Тема 1. Вступ. Засади культур-філософського досвіду. (6 год.) 

 

Лекція 1-2: Очищення культур-філософського ґрунту від метафізики і культурологічного 

емпіризму. 

 

Конфігурація дискурсивного поля метафізики. Опозиція емпіричного і сутнісного досвіду 

в історії філософії. Апорії метафізичного мислення: чуттєве/надчуттєве, 

одиничне/загальне, випадкове/необхідне, суб’єкт/об’єкт, внутрішнє/зовнішнє. Критика 

метафізики у філософії М.Гайдеґера. Суб’єкт і уявлення. Воля і цінність. Тотожність 

проти відмінності. "Механізм" уявлення: тотожність поняття, опозиція предиката, 

аналогія судження, подібність сприйняття.  

Поява гуманітарного знання. Належність культурології до сфери гуманітарних наук. 

Методологічна змішаність і онтологічна вторинність, релятивізм гуманітарного знання. 

Метод розуміння. Проблема репрезентації. Схожість програм гуманітарних наук: від 

емпірії до теоретичної моделі. Аналіз (М.Блок [див. "Апология истории"]). Пріоритет 

аналізу над синтезом. "Густе (щільне) письмо" (К.Гірц [див. "Итерпретация культур"]). 

Фундаментальність емпіричного досвіду. Поняття емпіричної події. Документ і свідчення. 

Поняття факту. Структура і модель (К.Леві-Строс [див. "Структурная антропология"]). 

Цілісність дослідження і наратив. Презентація. 

 

 

Лекція 3: Феноменологічний фундамент культур-філософського досвіду. 

 

Філософія культури як сфера філософського знання. Методичне оновлення. 

Феноменологічний поворот Е.Гусерля. І сутнісне пізнання, і емпіричне. Поняття 

феномена. Критика натуралізму і релятивізму. Генетичний метод. Повернення назад до 

речей, до начал, до життєсвіту. 

Онтологічний поворот М.Гайдеґера. Пріоритет онтологічних питань у філософії культури. 

Установлення онтологічної відмінності між буттям і сущім. Буття/ось-буття (Sein/Dasein). 

Екс-зистенція. Звернення до екзистенціальної фактичності. Daseinanalyse як герменевтика 

фактичності. Структура "буття-в": налаштованість, розуміння, мовлення. Ситуативність. 

Турбота і часові екстази. Жах і буття-до-смерті. Закинутість і проект. Буття як горизонт 

можливостей будь-яких проектів. Від Wesen (сутності) до Wesung (сутнювання). 

Sein/Seyn. Ereignis (подія, просвоєнність). 

 

Тема 2. Природа в культур-філософському досвіді. (8 год.) 

 

Лекція 4-5: Природа як становлення. Фюзис. 

 

Три мовні основи буття (М.Гайдеґер [див. "Введение в метафизику"]): 1) *es – життя; те, 

що, виходячи з нього самого, стоїть і спочиває у собі – самобутнє (Eigenständige). 2) *bhu 

– сходити; володарювати, виходячи з нього самого, приходити в стан і у ньому 

залишатись. Пов'язування - з -, тому  є тим, що сходить до світла (світити, 

виднітися, являтися). 3) *wes – жити, перебувати, проживати, в значенні при-сутності чи 

від-сутності – тривання як теперішнього, а не щойності. 



Етимологічний вимір:   (,  (мед.) – народжувати, народитись на світ, 

явитись, виявитись, розкритись =  – з'являтись, становитись, народжуватись) =  

*gna, *gen, (g)natus, natura). Форми перфекта: , ; аориста 2: , 

отримали значення теперішнього часу: уродитись, бути таким-то від народження, за 

природою;  – "бути таким-то". Грецький корінь  походить від індоєвропейського 

*bhu зі значенням "пробиватися", "проростати", "розгортатись", "розпускатись". Приклади 

з європейських мов: латина – fu, французька – je fus, англійська – to be, німецька – ich bin, 

українська – бути.  

Досвід є способом знаходження у світі як відповідь на виклик буття через запитання. Так 

утворюється ситуація існування, що вимагає свого рішення. Таким рішенням є 

продовження тривання життя, а точніше його оновлення, яке відбувається через 

орієнтування в просторі і часі. Таким чином буття і досвід зв’язані стосунком оновлення. 

(М.Гайдеґер: буття – ось-буття).  

Таке онтологічне оновлення скрізь несе із собою суттєву подвоєність існування для 

істоти, що тримається досвіду. Ця подвоєність вкорінена у фундаментальне повернення, 

без якого неможливе жодне опертя (ґрунт), щоб зайняти місце у світі. Оскільки саме 

повернення упорядковує (ви-світлює) усе між початком і кінцем як суще (у світі). Таким 

поверненням, що впорядковує, є physis (природа). Саме простір і час є способами 

буттєвого висвітлення будь-якого сущого як феномена, яке тепер стає орієнтувальним 

порядком як горизонтом. (Річ шукає свого місця і часу.) Але таке висвітлення було би 

неможливим, якби повернення повністю вдавалося, і початок з кінцем збігалися, або, 

навпаки, повністю не збігалися. Тому що у першому випадку нічого би не мінялося, а, 

отже, було сталим і фіксованим, таким, що не могло із себе бути чимось, а у другому – все 

було би не тим, чим є, тобто порожнечею, нічим.  

 

Лекція 6-7: Подвоєність існування. Зворотній бік. 

 

Повернення містить подвоєність неповторності і повторюваності, яка призводить до 

зсуву, розриву, складки, зустрічного руху, що засвідчує себе даром існування (es gibt). Так 

з'являється досвід, по-перше, як зустріч з власною межею (невпізнавання) у відкритті 

віддаленості чужого (Fremde) через запитання, по-друге, як засвідчення дару (визнавання) 

через зворотну відповідь. Він існує, тільки дотримуючись дистанції між початком і 

кінцем. Отже, для досвіду буттєве повернення є завжди оновленням, яке відкриває 

невідповідність, що притаманна становленню сущого у світі. Отож physis у межах досвіду 

постає культурно-історичним світом там, де з'являються розлами, зсуви, складки. ("Війна 

– батько всього" Геракліт.)  

Тому відповідно досвідові культурно-історичні феномени займають подвоєне становище 

між впорядкованим і позапорядковим. Таке становище характеризує культуру як поле, 

рілля (novalis), вкрите розламами, зсувами, складками, де речі сходять (сходити – схід – 

орієнт – орієнтуватись), стають, займають власне місце у просторі і часі (висвітлюють 

власний novum у novatio досвіду). Момент історичності є інтерпретувальним збиранням 

дозрілого, засвідченням буттєвого дару (події). Отже, можна сказати, що повернення 

physis у досвіді є культурним повторенням (вторення як подвоєння), яке має миметичний 

характер (культура як наслідування природи).  

В культурі повторюється неповторне, яке залишає онтологічний ґрунт у повторюваному 

як порядок того, що може бути відтворюваним. Але цей порядок завжди є негативним 

(онтичним) щодо первинного неповторного буття physis (онтологічне). Він завжди 

супроводжується нестачею достеменного як слід або траєкторія і сповнюється бажанням 

сповнення, завершення, яке складає зміст людського існування (ціль і доцільність). Через 

це культурний порядок не може мати свого завершення, але формує можливості свого 

доцільного виповнення у межах горизонту досвіду (обмеженість відкриває можливості). 

Отже, культуру можна визначити як досвідний мимесис природи, що відбувається як 



оновлення через відтворення і творення порядку. А порядок щодо цього як 

відтворення невідтворюваного у досвідній подвоєності, яке створює світовий 

орієнтувальний ґрунт людського існування. Тому порядок носить структурний характер. 

Структура є виявлення константного (невідтворюваного) початку у релятивному 

(відтворюваному) кінці. 

По-перше, якщо для культури визначальним є досвідний мимесис природи, то саме він є 

предметом дослідження філософії культури, тому що водночас виступає онтологічною 

умовою можливості її появи (онтологічне), а сама поява культури є антропологічною 

умовою людського існування (онтичне). Тому, по-друге, у дослідження також 

включається культурна трансформація онтологічного мимесиса природи у 

антропологічний. Для первинного мимесису визначальними є тілесність і мовність, а для 

вторинного – дія і пізнання, при чому обидва мимезиси пов’язані між собою подвоєністю 

існування у світі. По-третє, філософія культури має простежити цей зв'язок, тобто 

стосунок онтологічного і антропологічного в культурі. 

 

Тема 3. Архаїчний досвід тіла. Онтологічний мимезис. (8 год) 

 

Лекція 8: Тіло як медіум буття. Складка. 

Онтологічний мимесис, який виступає ґрунтом для культури, втілюється у досвіді. Тому 

тіло постає способом укорінення у physis (природі), в наслідок чого відбувається 

трансформація стихійного (земля, небо, повітря, вода) у світове, у те, що феноменально 

висвітлює суще орієнтувальним горизонтом. Цей процес втілення керується часом і 

простором, що перманентно ситуюють тіло у світі через мінімальні (дейксичні) 

фундаментальні буттєві запитання : "коли?" та "де?", які виводять на максимальні – "хто?" 

і "що?". Дейксичне запитання переносить буттєвий зсув, складку (подію) нездоланною 

подвоєністю, суперечливістю, часу, що несе з собою відставання "до" і випередження 

"після", та простору, що вносить визначеність "тут" і невизначеність "там". Ця 

подвоєність є способом явлення істини буття (алетейя), яка, відкриваючись, приховується, 

а, приховуючись, відкривається. Вирішальним для такого уподібнювального перенесення і 

створення світового контексту є здатність тіла до миметичного резонансу до 

самоподвоєння, естетичного входу в час і простір. Саме цей резонанс роздвоює тіло на 

двотіло (Leibkörper), що здатне відсторонюватись від себе, будучи тим самим (повернення 

нетотожного як тотожного), тобто тримати дистанцію і в такий спосіб існувати 

(Б.Вальденфельс (B.Waldenfels) [див. "Ortsverschiebungen, Zeitverschiebungen…(Місцеві 

зсуви, часові зсуви…)"]).  

Такий дейксичний резонанс тіла утворює будову тіла, тілесну естетичну схему, яка, по 

суті, стає тілом культури і джерелом культурних порядків, культури тіла. Ця тілесна 

схема в резонуючій подвоєності утворює симетричні єдності асиметричного, що 

відповідають феноменальній симетрії (дихотомії) тіла: дві руки, два ока, два вуха, дві губи 

тощо. Тілесна подвоєність як фундаментальна інтерсуб’єктивність. (Г.Блюменберґ [див. 

"Zu den Sachen und zurück (До речей і назад)"]). 

Час тримає в собі безґрунтовність, безодню (Abgrund) подвоювального розрізнення, яка 

тримається повторенням, ритмом, що пронизує тіло як ритуал засинання-просинання, 

починання-завершення. Тобто неповторним для часу є безодня, яка відчувається як 

раптовість і випадковість у жаху: прискорення і зменшення серцебиття. Існування є 

ризикованим, просякненим тривогою зникнення і  надією на відновлення. 

Фундаментальна роль жаху в людському існуванні. 

Простір несе з собою віддалений горизонт, ґрунт стійкого подвоювального розрізнення на 

відстані (дистанції), що супроводжує засвідчення. Тому що відповідь на запитання має 

зберігати те, що дарується. Дар отримує той, хто може його втримати. Але тримання є 

супроводженням, вислизаючим переміщенням, переносом в русі між місцем зустрічі "тут" 



та віддаленим горизонтом засвідчення "десь". Засвідчення відкриває ландшафт зустрічі в 

горизонті. Екзистенція постає свідком, що є близьким на відстані до події дарування. 

Свідок відповідає питанням: "Де?", відкриваючи орієнтувальний рух тіла у світі 

просторовим дейксисом, який завжди є реакцією на подію, співучастю, супроводженням. 

Дейксичний резонанс упорядковує двотіло в тілесну схему, яке стане джерелом усіх 

культурних структурних порядків. Така тілесна схема, яка формує тіло як тіло з усіма його 

особливостями саме антропоморфного існування, є складкою.  

 

Лекція 9-10: Атмосфера і доторк. 

Тілесний досвід буттєвого часо-просторового зсуву постає водночас досвідом 

сепарованого існування. 

Мінімальний резонанс, який є базовим для всіх інших, є гаптичним (доторковим), він 

формує конфігуративний край самого тіла, його межу. У доторку дуже важко розрізнити 

те, що торкається, і те, до чого торкаються. Роль шкіри у формуванні стосунків зі світом 

(Д.Анзьє [див. "Le Moi-peau (Я-шкіра)"]). Резонанс, перебування у єдності "між", на рівні 

доторку формується відповідно до сукцесивної подвоєності часової охопленості зустрічі в 

запитуванні, яка відчувається як раптове "перед" непередбачуваного "es gibt", що вимагає 

запізнілого "після" відповіді засвідчення дару в симультанній подвоєності просторового 

місця внутрішнього ("в") і зовнішнього ("поза").  

Динамічне формування тілесного краю демонструє діалектичне перетинання стихій на 

кінці тіла, дику плоть тіла і світу, що стають елементами природи придатної для 

заселення. Плоть і є елементом світу, що у доторковій щільності невичерпної глибини 

прихованого розподіляється як поверхня універсального горизонту розрізнення стихій: 

земля постає землею, вода – водою, повітря – повітрям, вогонь – вогнем (Протагор: 

людина міра усіх речей; К.Юнґ, Ґ.Башляр – архетипи, М.Мерло-Понті – поняття плоті). 

Таким чином тілесний край в складці на зовнішньому боці світу складається стихіями у 

ландшафт, але відповідно на внутрішньому – відкривається як настрій, який виражає 

захоплення світом.  

Плоть у настрої розподіляє універсальне внутрішнє на сенсорні поля через тримання у 

розрізненні нерозрізненного як перебування у ввігнутості атмосферичного, резонуючим 

настроєм схоплюється як асиметричне коливання між присутнім і відсутнім. Таке 

атмосферичне коливання настрою виражає пасивний синтез як приведення до присутності 

через аналог, коли відоме зчіплюється з невідомим в асоціацію формуючи через плоть 

міру, що вводить розрізнення цілого і частини (велике – мале), створюючи тіло як 

організмічне переплетення (хіазм), єдність непоєднуваного (М.Мерло-Понті [див. 

"Видимое и невидимое"]. В аналозі відоме виступає як архетипічне знання стихій. 

Архетип належить атмосферичному дну внутрішнього, без якого неможлива асоціація як 

формування психофізичної єдності тіла як організму, з якого видаються органи чуттів. 

Таким чином тілесна схема подвоєння втілюється асоціацією як формування органів 

чуттів в хіазмічній єдності організму, що вже орієнтується у світі через архетипічне 

знання стихій (первинна універсальність – дно внутрішнього відповідає поверхні глибини 

зовнішнього). 

Отже, через доторк, в якому резонує час і простір, є початком будівництва оселі в світі, 

тому що формується архетипічне знання стихій як первинне організмічне орієнтування. 

 

Лекція 11: Зір, фантазм і уява. 



Зір виявляється тілесним досвідом розриву par excellence, сепарованого буття, що 

розгортається одночасно і у напрямку фантазматичного долання втрати (канібалізм 

оральної стадії та Fort/Da у З.Фройда), розпочинаючи феноменологію відсутності, і у 

напрямку опанування дистанції у практичних проектах тілесного руху. Фройдова 

метафора психіки як проектора схоплює фантазматичний характер існування останньої.. 

Перша (архаїчна) ідентичність є первинним нарцисизмом (Ж.Лакан – стадія дзеркала). 

Таким чином уявне функціонує між реальним і символічним (пор. зі схемою: Воно – Я – 

Над-Я). Образне формування поверхні речей. Бінарність зору формує вісь бачення: 

проекцію для дії і глибину як "духовний" вимір. Проективність погляду. Зір як досвід 

дистанції і спосіб перенесення гаптичного досвіду. Зір як засіб сублімації (око як орган, 

що не самозбуджується). Око і дух. Народження у погляді видимого буття. Досвід 

художника. (М.Мерло-Понти [див. "Око і дух"]). Буття-під-поглядом. Зір і 

об’єктивація.(Ж.П.Сартр [див. "Буття і ніщо"]). Зір, пізнання та істина. 

 

Лекція 12: Слух, голос, Інший. 

Слух є тілесним досвідом Іншого par excellence. Подвоєність слухання-говоріння. Раптова 

захопленість Іншим. Чужість Іншого і моя власна чужість. Поняття респонзивності у 

Б.Вальденфельса. Незримість Іншого: "спина і потилиця". Завершення Іншим повноти 

самості. Голос та ієрархія. Поняття Едипова комплексу (З.Фройд) і символічної інстанції 

(Ж.Лакан).  Символічність слухового досвіду. Поняття символу. Символічне заміщення 

втрати об’єкту/речі. Крик і травма. Відмова (Verleugnung) і заперечення (Verneinung). 

Досвід відсутності. Гра, слово і об’єкт. Письмо як зв'язок слова і об’єкта (П.Федида). 

Метафора Ф.Понжа – objet/objeu. Порожнеча і дихання (П.Федида [див. "L'absence"]). 

Еротичність горлянки. Метафора серця. Усне слово і створення духовної субстанції 

(Ж.Дерида). Поняття духу. Дух як мовне існування. 

Тема 4. Знакове тіло культури. Антропологічний мимезис.(10 год.) 

Лекція 13-14: Знак і мова. 

Мова як інституція. Сосюрова модель мови: синхронія і діахронія. Розрізнення langue, 

langage, parole, discours.  Сосюрова модель знаку: означник (signifiant) і означуване 

(signifié). Означник як "звуковий образ". Означуване як "поняття". Єльмлева модель мови: 

план виразу і план змісту. Субстанція і форма в мові. Цінність/значимість знаку. 

Якобсонове розділення мови на парадигму і синтагму. Основна відмінність англо-

американської традиції (Дж.Лок, Ч.Пірса) від європейської традиції (Ф.де Сосюр, 

Л.Єльмслев, Р.Якобсон та ін.). 

Філософія Ч.Пірса як семіотична трансформація трансцедентальної філософії. Зв'язок 

семіотики і феноменології (“фанероскопії”) Ч.Пірса з прагматикою. Семіотика Пірса як 

семіотика досвіду. Феноменологія Пірса – феноменологія знаку. Вчення про три 

універсальні категорії (первинність, подвійність і потрійність). Знак як тріадичне 

відношення. Структура семіозису (знак, об‘єкт, інтерпретанта). Інтерпретанта як інший 

знак. Типологія знаків (знаки-індекси, знаки-ікони, знаки-символи).  Семіотика абдукції. 

Прикладні аспекти семіотики Ч.Пірса. Внесок Ч.Пірса в семіотику тексту і семіотику 

літератури. 

Семіотика Ч.Моріса: інтерсуб'єктивність знаку. Прагматика, семантика і синтактика. 

Антропологізація семіотики: пошук універсальних концептів. 

Лекція 15-17: Наративність культури: міф, література та історія. 



Поняття наративу. Наративна функція – це дієслово плюс відповідні актанти (речення). 

Канонічна наративна схема: договір/маніпуляція – випробування перше: компетенція – 

випробування друге: рішення – випробування третє: санкція. Актантна наративна схема 

(А.Ж.Ґреймас): 

 

адресант(2) об’єкт(1) адресат(2) 

помічник(3) суб’єкт(1) опонент (3) /антисуб'єкт 

 

Три опозиційні актантні пари задають логіку пошуку, дії. Елементарна структура 

значення. Поняття семіотичного квадрату: 

S1 S2 

-S2 -S1 

 

Роль модальностей у функціонуванні наративу. Поняття модального семіотичного 

квадрату: 

S1:мусити (devoir faire) S2:могти (pouvoir faire) 

-S2:знати (savoir faire) -S1:хотіти (vouloir faire) 

 

Ідентичність і наратив. Наративне реальне знаходження себе (А.Макинтайер). Наративне 

фіктивне винаходження себе.  

Пропозиція та ситуація міфу в просторі культури. Визначеність етико-міфічного ядра 

культури подіями-первообразами (архе). Світові цивілізації як творці етичних цінностей. 

Міф як  філософська проблема. Теорії міфу: лінгвістична етнографічна і власно 

філософська традиція. Усвідомлення міфу як священного слова (Платон). Міфологічна 

концепція Ф.Шелінґа. Міф як автономна символічна форма що має вирішальне значення 

серед інших форм духовної культури в концепції Е.Касирера. 

Структура і логіка міфу. Сутність структурного методу в дослідженні міфу. К.Леві-Строс 

про міф як логічний інструмент для подолання суперечностей. Міф як  комунікативна 

система (Р.Барт). 

Функції міфу як сакральної історичної оповіді. М.Еліаде про формування “моделей-

взірців” людської поведінки як головну функцію міфу. 

Міфологія  як універсальна риса культури об‘єктивний зріз будь-якого і кожного 

історичного типу мислення в концепції О.Ф.Лосєва. Відносна та абсолютна міфологія. 

Міф і феномен священного.  

Ритуал як діяльністний вимір міфу (практика). Поняття символічної дії (К.Гирц). Ритуал 

як символічна комунікація (Ліч). Обряд як парадигмальний вимір міфу, спрямований на 

володіння знанням (теорія). 

Наративна трансформація часу: від буттєвого часу до культурного часу (П.Рикер). 

Стосунок між літературою і історією. Історія і письмо. Поняття дискурсу. Дискурс і 

історія (М.Фуко). Поняття епістеми як історичної конфігурації дискурсивного поля. 

History як story. Тропологічне розуміння історії (Г.Вайт). 

 

 

 

 

 



Практичні заняття 

 

1 модуль: Історія культурфілософських ідей 

 

Заняття 1 (2 год) 

1. Просвітницька парадигма культури: 

- програма культивування розуму; 

- опозиція природи и культури; 

- культурно-історичний процес. 

2. Автономізація філософії культури як особливої галузі гуманітарної творчості. 

 

Література [] 

Гатальська С.М. Філософія культури. – К., 2005. 

Каган М.С. Философия культуры. – СПб1996. 

Межуев  В.М. Идея культуры .Очерки по философии культуры. – М.: Прогресс-Традиция , 

2006. 

Лосев А.Ф. Философия культуры // Дерзание духа. – М., 1989. 

Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций. – М., 1994. 

Кассирер Э. Философия Просвещения. – М., 2004. 

Лотман Ю.М. Статьи по семиотике и топологи культуры.// Лотман Ю.М. Избранные 

статьи в 3-х томах. Т.1. – Таллин, 1992. 

Лотман Ю. Слово и язык в культуре  Просвещения // Лотман Ю.М. Избранные статьи: в 3-

х тт.  -Т.1. – Таллин, 1992. 

Руссо Ж.-Ж. Рассуждения о науках и искусствах //  Избр.соч. –Т.1.. –М, 1961. 

Философия культуры: Становление и развитие.  (Под ред М.С.Кагана ) - СПб 2001. 

 

Заняття 2 (2 год) 

1. Романтична філософія культури (Гердер). 

2. Неоромантичне трактування культури “філософією життя”. 

3. Ф.Ніцше про аполонівське та діонісійське начала в європейській культурі. 

4. Міфологізм Ф.Ніцше. Ідея вічного повернення того ж самого. 

 

Література [] 

Гатальська С.М. Філософія культури. – К., 2005. 

Каган М.С. Философия культуры. – СПб1996. 

Межуев  В.М. Идея культуры. Очерки по философии культуры. – М.: Прогресс-Традиция , 

2006. 

Лосев А.Ф. Философия культуры // Дерзание духа. – М., 1989. 

Габитова Г.М. Философия немецкого романтизма. – М., 1978. 

Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. –М., 1977. 

Иванов Вяч. Дионис и прадионисийство. – СПб, 1994. 

Манн Т. Философия Ницше  в свете нашего опыта // Манн Т. Собр. соч. – Т.10., -М., 1981. 

Ницше Ф. Рождение трагедии или эллинство и варварство // Ницше Ф. Соч. в 2-х тт. – М.,  

1990. 

Ницше Ф. Так говорил Заратустра. // Ницше Ф. Сос. В 2-х тт. – Т.1, -М., 1990. 

От философии жизни к философии культуры: Сборник статей / Под ред В.П.Визгина – 

СПб, 2001. 

Философия культуры: Становление и развитие.  (Под ред М.С.Кагана ) - СПб 2001. 

 

Заняття 3 (2 год) 

1.Поняття центральної ідеї культурної епохи (Зимель) 

2.Зимель: вчення про нескінченну зміну культурних форм. 



3.Зимель про конфлікт життя і культури. 

 

Література [] 

Арон Р. Избранное: Введение в философию истории. – М., СПб., 2000. 

Гатальська С.М. Філософія культури. – К., 2005. 

Зиммель Г. Конфликт современной культуры // Зиммель Г. Избранное. – Т.1 Философия 

культуры. – М., 1996. 

Зиммель Г. Философия культуры // Зиммель Г.Избранное. Т.1, -М, 1996. 

От философии жизни к философии культуры: Сборник статей / Под ред В.П.Визгина – 

СПб, 2001. 

 

Заняття 4-5 (4 год) 

1.Культурфілософська традиція неокантіанства Баденської школи (Виндельбанд, Рикерт). 

2.Культурфілософська концепція Касирера. 

3. Проект Geistwissenschaften (наук про дух) Дильтая. 

4. Герменевтика як метод розуміння культурних феноменів в концепції Дильтая. 

5. В.Дильтей про взаємообумовленість культури та життя. 

 

Література [] 

Арон Р. Избранное: Введение в философию истории. – М., СПб., 2000. 

Виндельбанд В. Избранное: Дух и история. – М.1994. 

Виндельбанд В. Философия культуры // Культурология. ХХ век . Антология.  – М., 1995. 

Виндельбанд В. Философия в немецкой духовной жизни Х1Х ст. – М.,1993. 

Гатальська С.М. Філософія культури. – К., 2005. 

Дильтей В. Введение в науки о духе. Опыт   полагания основ для изучения общества и 

истории. /Пер Малахова В.С.// Дильтей В. Собр.соч.в 6 тт. –Т.1. – М., 2000. С.272-728. 

Дильтей В. Построение исторического мира в науках о духе.// Дильтей В.Собр.соч.в 6 тт. 

–Т.3. – М., 2000.  – М., 2004. – 419 с. 

Каган М.С. Философия культуры. – СПб1996. 

Кассирер Э. Введение и постановка проблемы // Философия символических форм. Т.1. – 

М., СПб.: Университетская книга, 2002. 

Кассирер Э. Лекции по философии культуры // Культурология. ХХ век. Антология. – М., 

1995. 

Лосев А.Ф. Философия культуры // Дерзание духа. – М., 1989. 

От философии жизни к философии культуры: Сборник статей / Под ред В.П.Визгина – 

СПб, 2001. 

Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. – М., 1998. 

 

Заняття 6 (2 год)  

1. Шпенґлер і Й.Гейзинґа: дві концепції кризи культури. 

2. Критика у Шпенґлера європоцентризму та панлогізму  як методів пізнання історії та 

культури. 

3. Культура і цивілізація в концепції Шпенґлера. 

4. Природа гри як явища культури  в концепції  Гейзинґи. 

5. Ігровий елемент сучасної культури. 

 

Література [] 

Анкермит Ф.Р. Возвышенный исторический опыт./ Пер. с англ. – М.: Издательство 

"Европа", 2007. 

Гатальська С.М. Філософія культури. – К., 2005. 

Свасьян К. Освальд Шпенглер и его реквием по Западу // Шпенглер О. Закат Европы. Т.1 

– М., 1991. 



Тавризян Г.М. О.Шпенглер и Й.Хейзинга: две концепции кризиса культуры. -М1989. 

Хейзинга Й. Homo Ludens. В тени завтрашнего дня. - М 1992. 

Шпенглер О. Закат Европы. Т.1. - М 1991. 

 

Заняття 7 (2 год) 

1. Феноменологічна концепція кризи культури. 

2. Криза як забуття життєсвіту (Гусерль). 

3. Криза як забуття буття (Гайдеґер). 

 

Література [] 

Гуссерль Э. Кризис наук как выражение радикального жизненного кризиса европейского 

человечества // Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. Введение 

в феноменологическую философию. – СПб., 2004. – С.17-37. 

Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия // Логические исследования. 

Картезианские размышления. Кризис европейских наук и трансцендентальная 

феноменология. Кризис европейского человечества и философия. Философия как строгая 

наука. – Мн., М., 2000. – С.625-667. 

Хайдеггер М. Время картины мира // Время и бытие. Статьи и выступления. – М.: 

Республика, 1993. – С.41-63. 

Хайдеггер М. Европейский нигилизм // Время и бытие. Статьи и выступления. – М.: 

Республика, 1993. – С.63-177. 

 

ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 1 

1. Просвітницька парадигма культури. 

2. Автономізація філософії культури як особливої галузі гуманітарної творчості. 

Контрольні запитання до змістовного модуля 1. 

1. Просвітницька парадигма культури (Русо) 

2. Автономізація філософії культури як особливої галузі гуманітарної творчості 

3. Романтична філософія культури (Гердер) 

4. Неоромантичне трактування культури “філософією життя” 

5. Ф.Ніцше про аполонівське та діонісійське начала в європейській культурі 

6. Міфологізм Ф.Ніцше. Ідея вічного повернення того ж самого 

7. Поняття центральної ідеї культурної епохи (Зимель) 

8. Зимель: вчення про нескінченну зміну культурних форм 

9. Зимель про конфлікт життя і культури 

10. Культур-філософська традиція неокантіанства Баденської школи (Виндельбанд, 

Рикерт) 

11. Культурфілософська концепція Касирера 

12. Проект Geistwissenschaften (наук про дух) Дильтая 

13. Герменевтика як метод розуміння культурних феноменів в концепції Дильтая 

14. В.Дільтей про взаємообумовленість культури та життя 

15. Шпенґлер і Й.Гейзинґа: дві концепції кризи культури 

16. Критика у Шпенґлера європоцентризму та панлогізму  як методів пізнання історії 

та культури 

17. Культура і цивілізація в концепції Шпенґлера 

18. Природа гри як явища культури  в концепції  Гейзинґи 

19. Ігровий елемент сучасної культури 

20. Феноменологічна концепція кризи культури 

21. Криза як забуття життєсвіту (Гусерль) 

22. Криза як забуття буття (Гайдеґер) 



 

Практичні заняття 

 

2 модуль: Культур-філософський досвід. 

 

Заняття 8-9 (4 год) 

1. Стосунок між фюзисом і культурою на Гайдеґеровому прикладі храму: 

- творіння і фюзис 

- суперечка між Землею і Світом. 

2. Стихії і культура. Психоаналіз стихій Ґ.Башляра: 

- розуміння поетичної уяви 

- стихія, образ, метафора. 

3. Жах і культура: 

- онтологічне тлумачення Гайдеґера 

- психоаналітичні міркування Фройда. 

4. Насилля як ґрунт культури (Р.Жерар): 

- поняття жертвоприношення 

- категоріальна пара "чисте/брудне". 

5. Межевість живого і культура. (Плеснер): 

- поняття позиціональності 

- експресивність і ексцентричність людського існування. 

6. Тіло і плоть. (Мерло-Понті): 

- тіло і світ 

- поняття тілесної схеми. 

 

Література [] 

Башляр Г. Поэтика грезы // Избранное: поэтика грезы. – М.: РОССПЭН, 2009. – С.7-185. 

Башляр Г. Введение. Воображение и подвижность // Грезы о воздухе. Опыт о 

воображении движения. / Пер. с фр. – М.: Издательство гуманитарной литературы, 1999. – 

С.14-36. 

Башляр Г. Предисловие // Психоанализ огня. / Пер. с фр. – М.: Прогресс, 1993. – С.10-18. 

Башляр Г. Введение. Воображение и материя // Вода и грезы. Опыт о воображении 

материи. / Пер. с фр. – М.: Издательство гуманитарной литературы, 1998. – С.10-22. 

Башляр Г. Предисловие // Земля и грезы о покое. / Пер. с фр. – М.: Издательство 

гуманитарной литературы, 2001. – С.6-9. 

Большаков В.П. Искушение стихиями // Башляр Г. Вода и грезы. Опыт о воображении 

материи. / Пер. с фр. – М.: Издательство гуманитарной литературы, 1998. – С.6-10. 

Вдовина И.С. Феноменология во Франции (историко-философские очерки). – М.: Канон+ 

РООИ "Реабилитация", 2009. 

Гатальська С.М. Філософія культури. – К., 2005. 

Жирар Р. 1. Жертвоприношение // Насилие и священное. / Пер. с фр. – М.: Новое 

литературное обозрение, 2000. – С.7-52. 

Мерло-Понти М. Переплетение – хиазма // Видимое и невидимое. – Мн.: Логвинов, 2006. 

– С.189-227. 

Мерло-Понти М. Тело // Феноменология восприятия. / Пер. с фр. – СПб.: "Ювента 

"Наука", 1999. – С.137-205. 

Плеснер Х. Ступени органического и человек: Введение в философскую антропологию. / 

Пер. с нем. – М.: РОССПЭН,  2004. 

Фрейд З. Двадцать пятая лекция. Страх // Введение в психоанализ: Лекции. / Пер. с нем. – 

СПб.: Питер, 2007. – С.226-238. 

Хайдеггер М. Творение и истина // Исток художественного творения. – М.: Академический 

проект, 2008. – C.133-173. 



Хайдеггер М. Что такое метафизика? // Время и бытие. – М.: Республика, 1993. – С.16-27. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1.Звязок між тілом і пізнанням у філософії Е.Касірера. 

2. Роль тіла у стосунку між матерією і духом у концепції А.Берґсона. 

3. Поняття втіленого буття в екзистенціалізмі Ґ.Марселя. 

 

Література [] 

Бергсон А. Материя и память // Собрание сочинений. Т1. / Пер. с фр. – М.: "Московский 

клуб", 1992. – С.160-317. 

Кассирер Э. Философия символических форм. Т.3. Феноменология познания. / Пер. с нем. 

– М.; СПб.: Университетская книга, 2002. 

Марсель Г. Воплощенное бытие как центральная точка отсчета метафизической 

рефлексии // Опыт конкретной философии. / Пер. с фр. – М.: Республика, 2004. – С.9-31. 

 

Заняття 10-11 (4 год) 

1. Зоровий досвід. Феноменологічна психологія уяви (Ж.-П.Сартр): 

- образ і його "сімейне" розмаїття 

- роль образу у психічному житті 

- уявне життя. 

2. Лаканове тлумачення уявного: 

- три інстанції психічного (реальне, уявне, символічне) 

- поняття оптичної схеми. 

3. Слух і досвід Іншого: 

- концепція поліфонії М.Бахтіна 

- концепція Чужого у філософії Б.Вальденфельса. 

 

Література [] 

Бахтин М.М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках. 

Опыт философского анализа. // Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. – 

С.281-308. 

Вальденфельс Б. Топографія Чужого: студії до феноменології чужого. / Пер. з нім. – Київ: 

ППС, 2002, 2004. 

Гатальська С.М. Філософія культури. – К., 2005. 

Лакан Ж. Работы Фрейда по технике психоанализа (Семинар, Книга І (1953/54). / Пер. с 

фр. – М.: Гнозис, Логос, 2009. – С.99-121; 143-171. 

Сартр Ж.-П. Воображаемое. Феноменологическая психология воображения. / Пер. с фр. – 

СПб.: Наука, 2002. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1.Досвід видимого буття у мистецтві. (М.Мерло-Понті). 

2. Уява і соціальне буття. (К.Касториадіс). 

 

Література [] 

Касториадис К. Воображаемое установление общества. / Пер. с фр. – М.: Издательство 

"Гносис", Издательство "Логос", 2003. 

Мерло-Понти М. Око и дух // Французская философия и естетика ХХ века. Первый 

выпуск. – М.: Искусство, 1995. – С.215-253. 

 

Заняття 12-13 (4 год) 

1. Поняття знаку. Відповідь Ч.Пірса і Ф. де Сосюра. 

2. Розрізнення знаку і символу за А.Шюцем.  



3. Комунікативність культури. Поняття семіозису. 

 

4. Парадигмальний і синтагматичний виміри мови. 

5. Риторичні засади мови. Метафора і метонімія. 

6. Культурний код, дискурс, текст. 

 

Література [] 

Бахтин М.М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках. 

Опыт философского анализа. // Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. – 

С.281-308. 

Гадамер Г.-Г. Риторика и герменевтика // Актуальность прекрасного. / Пер. с нем. – М.: 

Искусство, 1991. – С.188-207. 

Гадамер Г.-Г. Семантика и герменевтика // Актуальность прекрасного. / Пер. с нем. – М.: 

Искусство, 1991. – С.60-72. 

Гатальська С.М. Філософія культури. – К., 2005. 

Греймас А.-Ж. Структурна семантика: поиск метода. / Пер. с фр. – М.: Академический 

проект, 2004. 

Лич Э. Культура и коммуникация: Логика взаимосвязи символов. К использованию 

структурного анализа в социальной антропологии. / Пер. с англ. – М.: Издательская фирма 

"Восточная литература" РАН, 2001. 

Пирс Ч. Учение о знаках // Избранные философские произведения. / Пер. с англ. – М.: 

Логос, 2000. – С.176 -234. 

Соссюр Ф. де Первая часть. Общие принципы. // Курс общей лингвистики. / Пер. с фр. – 

М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2013. – С.77-104. 

Шюц А. Проблемы природы социальной реальности // Избранное: Мир, светящийся 

смыслом. / Пер. с нем. и англ. М.: РОССПЭН, 2004. – С.401-533. 

Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. / Пер. с ит. – ТОО ТК 

"Петрополис", 1998. 

Якобсон Р. Два вида афатических нарушений и два полюса языка // Язык и 

бессознательное. – М.: Гнозис, 1996. – С.46 -52. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Ключові  метафори культури за Х.Ортеґою-і-Гасетом. 

2. Стосунок мови і світу в праці М.Фуко "Слова і речі". 

 

Література [] 

Ортега-и-Гассет Х. Две главныем метафоры // Восстание масс. / Пер. с исп. – М.: ООО 

"Издательство АСТ", 2003. – С.463-482. 

Фуко М. Слова и вещи. Археологи гуманитарных наук. / Пер. с фр. – М.: "Прогресс", 1977; 

СПб.: A-cad, 1994. 

 

Заняття 14 (2 год) 

1. Наративність культури: 

- структуралістська актантна модель А.Ж.Ґреймаса 

- наративний мимезис П.Рикера. 

2. Зв'язок між міфом, ритуалом і культурою:  

- структуралістське розуміння К.Леві-Строса. Поняття бриколажу. 

- герменевтичне розуміння К.Гірца. Поняття символічної дії. 

3. Культурне значення письма. Поняття історії і традиції. 

 

 

Література [] 



Гадамер Г.-Г. О круге понимания // Актуальность прекрасного. / Пер. с нем. – М.: 

Искусство, 1991. – С.72-82. 

Греймас А.-Ж. Структурна семантика: поиск метода. / Пер. с фр. – М.: Академический 

проект, 2004.  

Гатальська С.М. Філософія культури. – К., 2005. 

Гирц К. Глава 4. Религия как культурная система // Интерпретация культур. / Пер. с англ. – 

М.: РОССПЭН, 2004. – С.104-149. 

Гирц К. Глава 5. Этос, картина мира и анализ священных символов // Интерпретация 

культур. / Пер. с англ. – М.: РОССПЭН, 2004. – С.149-168. 

Леви-Строс К. Глава1.Наука конкретного // Неприрученная мисль // Первобытное 

мышление / Пер. с фр. – М.: ТЕРРА – Книжный клуб; Республика, 1999. – С.113-140. 

Лич Э. Культура и коммуникация: Логика взаимосвязи символов. К использованию 

структурного анализа в социальной антропологии. / Пер. с англ. – М.: Идательская фирма 

"Восточная литература" РАН, 2001. 

Рікер П. Сам як інший / Пер. з фр. – К.: Дух і літера, 2002. – С.138-203. 

Рикер П. Тройственный мимесис // Время и рассказ. Т.1 Интрига и исторический рассказ. / 

Пер. с фр. – М.; СПб.: Университетская книга, 1998. – С.65-107. 

Серто М. де Дискурс обособления: письмо // Разновидности письма, разновидности 

истории. – Режим доступу електронний ресурс: 

http://www.ruthenia.ru/logos/number/2001_4/02.htm 

 

Заняття 15 (2 год) 

1. Цивілізація як контроль над чуттєво-емоційною сферою. (Н.Еліас). 

2. Концепція "людини друкованого слова" М.Маклюєна. 

 

Література [] 

Гатальська С.М. Філософія культури. – К., 2005. 

Мак-Люен М. Галактика Ґутенберґа. становлення людини друкованої книги. / Пер. з англ. 

– К.: Ніка-Центр, 2008. 

Элиас Н. О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические 

исследования. Том 2 Изменения в обществе. проект теории цивилизации. / пер. с нем. – 

М.; СПб.: Университетская книга, 2001. 

 

ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 1 

1. Стосунок між фюзисом і культурою на Гайдеґеровому прикладі храму. 

2. Стихії і культура. Психоаналіз стихій Ґ.Башляра. 

Контрольні запитання до змістовного модуля 1. 

1. Стосунок між фюзисом і культурою на Гайдеґеровому прикладі храму 

2. Стихії і культура. Психоаналіз стихій Ґ.Башляра 

3. Жах і культура 

4. Звязок між тілом і пізнанням у філософії Е.Касірера 

5. Роль тіла у стосунку між матерією і духом у концепції А.Берґсона 

6. Поняття втіленого буття в екзистенціалізмі Ґ.Марселя 

7. Насилля як ґрунт культури (Р.Жерар) 

8. Межевість живого і культура. (Ґ.Плеснер) 

9. Тіло і плоть. (Мерло-Понті) 

10. Зоровий досвід. Феноменологічна психологія уяви (Ж.-П.Сартр) 

11. Лаканове тлумачення уявного 

12. Слух і досвід Іншого 

13. Досвід видимого буття у мистецтві. (М.Мерло-Понті) 



14. Уява і соціальне буття. (К.Касториадіс) 

15. Поняття знаку. Відповідь Ч.Пірса і Ф. де Сосюра 

16. Розрізнення знаку і символу за А.Шюцем 

17. Комунікативність культури. Поняття семіозису 

18. Парадигмальний і синтагматичний виміри мови 

19. Риторичні засади мови. Метафора і метонімія 

20. Культурний код, дискурс, текст 

21. Ключові  метафори культури за Х.Ортеґою-і-Гасетом 

22. Стосунок мови і світу в праці М.Фуко "Слова і речі" 

23. Наративність культури 

24. Зв'язок між міфом, ритуалом і культурою 

25. Культурне значення письма. Поняття історії і традиції 

26. Цивілізація як контроль над чуттєво-емоційною сферою. (Н.Еліас) 

27. Концепція "людини друкованого слова" М.Маклюєна 

  

Література до курсу 

 

 Основна література (загальна): 

1. Гатальська С.М. Філософія культури. – К., 2005. 

2. Каган М.С. Философия культуры. – СПб1996. 

3. Межуев  В.М. Идея культуры .Очерки по философии культуры. – М.: Прогресс-

Традиция , 2006. 

4. Лосев А.Ф. Философия культуры // Дерзание духа. – М., 1989. 

5. Философия культуры: Становление и развитие.  (Под ред М.С.Кагана ) - СПб 2001. 

 

Додаткова: 

 

Література до 1 модуля: 

 

6. Анкермит Ф.Р. Возвышенный исторический опыт./ Пер. с англ. – М.: Издательство 

"Европа", 2007. 

7. Арон Р. Избранное: Введение в философию истории. – М., СПб., 2000. 

8. Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций. – М., 1994. 

9. Виндельбанд В. Избранное: Дух и история. – М.1994. 

10. Виндельбанд В. Философия культуры // Культурология. ХХ век . Антология.  – М., 

1995. 

11. Виндельбанд В. Философия в немецкой духовной жизни Х1Х ст. – М.,1993. 

12. Габитова Г.М. Философия немецкого романтизма. – М., 1978. 

13. Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. –М., 1977. 

14. Дильтей В. Введение в науки о духе. Опыт   полагания основ для изучения 

общества и истории. /Пер Малахова В.С.// Дильтей В. Собр.соч.в 6 тт. –Т.1. – М., 

2000. С.272-728. 

15. Дильтей В. Построение исторического мира в науках о духе.// Дильтей 

В.Собр.соч.в 6 тт. –Т.3. – М., 2000.  – М., 2004. – 419 с.  

16. Зиммель Г. Конфликт современной культуры // Зиммель Г. Избранное. – Т.1 

Философия культуры. – М., 1996. 

17. Зиммель Г. Философия культуры // Зиммель Г.Избранное. Т.1, -М, 1996. 

18. Иванов Вяч. Дионис и прадионисийство. – СПб, 1994. 

19. Гуссерль Э. Кризис наук как выражение радикального жизненного кризиса 

европейского человечества // Кризис европейских наук и трансцендентальная 

феноменология. Введение в феноменологическую философию. – СПб., 2004. – 

С.17-37. 



20. Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия // Логические 

исследования. Картезианские размышления. Кризис европейских наук и 

трансцендентальная феноменология. Кризис европейского человечества и 

философия. Философия как строгая наука. – Мн., М., 2000. – С.625-667. 

21. Дильтей В. Виникнення герменевтики. Додатки з рукописів // Сучасна зарубіжна 

філософія.// Течії і напрямки. Хрестоматія. – К., 1996. 

22. Кассирер Э. Введение и постановка проблемы // Философия символических форм. 

Т.1. – М., СПб.: Университетская книга, 2002. 

23. Кассирер Э. Лекции по философии культуры // Культурология. ХХ век. Антология. 

– М., 1995. 

24. Кассирер Э. Философия Просвещения. – М., 2004. 

25. Лотман Ю.М. Статьи по семиотике и топологи культуры.// Лотман Ю.М. 

Избранные статьи в 3-х томах. Т.1. – Таллин, 1992. 

26. Лотман Ю. Слово и язык в культуре  Просвещения // Лотман Ю.М. Избранные 

статьи: в 3-х тт.  -Т.1. – Таллин, 1992. 

27. Манн Т. Философия Ницше  в свете нашего опыта // Манн Т. Сос. – Т.10., -М., 

1981. 

28. Ницше Ф. Рождение трагедии или эллинство и варварство // Ницше Ф. Соч. в 2-х 

тт. – М.,  1990. 

29. Ницше Ф. Так говорил Заратустра. // Ницше Ф. Сос. В 2-х тт. – Т.1, -М., 1990. 

30. От философии жизни к философии культуры: Сборник статей / Под ред 

В.П.Визгина – СПб, 2001. 

31. Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. –М.,1995. 

32. Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. – М., 1998. 

33. Руссо Ж.-Ж. Рассуждения о науках и искусствах //  Избр.соч. –Т.1.. –М, 1961. 

34. Свасьян К. Освальд Шпенглер и его реквием по Западу // Шпенглер О. Закат 

Европы. Т.1 – М., 1991. 

35. Тавризян Г.М. О.Шпенглер и Й.Хейзинга: две концепции кризиса культуры. -

М1989. 

36. Хайдеггер М. Время картины мира // Время и бытие. Статьи и выступления. – М.: 

Республика, 1993. – С.41-63. 

37. Хайдеггер М. Европейский нигилизм // Время и бытие. Статьи и выступления. – 

М.: Республика, 1993. – С.63-177. 

38. Хейзинга Й. Homo Ludens. В тени завтрашнего дня. - М 1992. 

39. Шпенглер О. Закат Европы. Т.1. - М 1991. 

 

Література до 2 модуля: 

 

40. Барт Р. Воображение знака // Избранное: Семіотика, поєтика. / пер. с фр. – М.: 

Прогресс, 1989. – С.246-253. 

41. Бахтин М.М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных 

науках. Опыт философского анализа. // Эстетика словесного творчества. – М.: 

Искусство, 1979. – С.281-308. 

42. Башляр Г. Грезы о воздухе. Опыт о воображении движения. / Пер. с фр. – М.: 

Издательство гуманитарной литературы, 1999. 

43. Бергсон А. Материя и память // Собрание сочинений. Т1. / Пер. с фр. – М.: 

"Московский клуб", 1992. – С.160-317. 

44. Вальденфельс Б. Топографія Чужого: студії до феноменології чужого. / Пер. з нім. 

– Київ: ППС, 2002, 2004. 

45. Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. / Пер. с нем. – М.: Искусство, 1991. 

46. Гирц К. Интерпретация культур. / Пер. с англ. – М.: РОССПЭН, 2004.  



47. Греймас А.-Ж. Структурна семантика: поиск метода. / Пер. с фр. – М.: 

Академический проект, 2004. 

48. Кассирер Э. Философия символических форм. Т.3. Феноменология познания. / Пер. 

с нем. – М.; СПб.: Университетская книга, 2002. 

49. Касториадис К. Воображаемое установление общества. / Пер. с фр. – М.: 

Издательство "Гносис", Издательство "Логос", 2003. 

50. Лакан Ж. Работы Фрейда по технике психоанализа (Семинар, Книга І (1953/54). / 

Пер. с фр. – М.: Гнозис, Логос, 2009. – С.99-121; 143-171. 

51. Леви-Строс К. Глава1.Наука конкретного // Неприрученная мисль // Первобытное 

мышление / Пер. с фр. – М.: ТЕРРА – Книжный клуб; Республика, 1999. – С.113-

140. 

52. Лич Э. Культура и коммуникация: Логика взаимосвязи символов. К использованию 

структурного анализа в социальной антропологии. / Пер. с англ. – М.: Идательская 

фирма "Восточная литература" РАН, 2001. 

53. Мак-Люен М. Галактика Ґутенберґа. становлення людини друкованої книги. / Пер. 

з англ. – К.: Ніка-Центр, 2008. 

54. Марсель Г. Воплощенное бытие как центральная точка отсчета метафизической 

рефлексии // Опыт конкретной философии. / Пер. с фр. – М.: Республика, 2004. – 

С.9-31. 

55. Марсель Г. Принадлежность и открытость другому // Опыт конкретной философии. 

/ Пер. с фр. – М.: Республика, 2004. – С.31- 47. 

56. Мерло-Понти М. Знаки. / Пер. с фр. – М.: "Искусство", 2001. 

57. Мерло-Понти М. Око и дух // Французская философия и естетика ХХ века. Первый 

выпуск. – М.: Искусство, 1995. – С.215-253. 

58. Мерло-Понти М. Переплетение – хиазма // Видимое и невидимое. – Мн.: Логвинов, 

2006. – С.189-227. 

59. Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. / Пер. с фр. – СПб.: "Ювента 

"Наука", 1999. 

60. Ортега-и-Гассет Х. Две главныем метафоры // Восстание масс. / Пер. с исп. – М.: 

ООО "Издательство АСТ", 2003. – С.463-482. 

61. Пирс Ч. Учение о знаках // Избранные философские произведения. / Пер. с англ. – 

М.: Логос, 2000. – С.176 -234. 

62. Плеснер Х. Ступени органического и человек: Введение в философскую 

антропологию. / Пер. с нем. – М.: РОССПЭН,  2004. 

63. Рикер П. Тройственный мимесис // Время и рассказ. Т.1 Интрига и исторический 

рассказ. / Пер. с фр. – М.; СПб.: Университетская книга, 1998. – С.65-107. 

64. Сартр Ж.-П. Воображаемое. Феноменологическая психология воображения. / Пер. 

с фр. – СПб.: Наука, 2002. 

65. Серто М. де Дискурс обособления: письмо // Разновидности письма, разновидности 

истории. – Режим доступу електронний ресурс: 

http://www.ruthenia.ru/logos/number/2001_4/02.htm 

66. Соссюр Ф. де Первая часть. Общие принципы. // Курс общей лингвистики. / Пер. с 

фр. – М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2013. – С.77-104. 

67. Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции. / Пер. с нем. – СПб.: Питер, 2007. 

68. Фуко М. Слова и вещи. Археологи гуманитарных наук. / Пер. с фр. – М.: 

"Прогресс", 1977; СПб.: A-cad, 1994. 

69. Шюц А. Проблемы природы социальной реальности // Избранное: Мир, 

светящийся смыслом. / Пер. с нем. и англ. М.: РОССПЭН, 2004. – С.401-533. 

70. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. / Пер. с ит. – ТОО ТК 

"Петрополис", 1998. 



71. Элиас Н. О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические 

исследования. Том 2 Изменения в обществе. проект теории цивилизации. / пер. с 

нем. – М.; СПб.: Университетская книга, 2001. 

72. Якобсон Р. Два вида афатических нарушений и два полюса языка // Язык и 

бессознательное. – М.: Гнозис, 1996. – С.46 -52. 

 

Питання до іспиту з курсу «філософія культури»: 

 

1. Образ в культурі. Феноменологічна психологія уяви. (Ж.-П.Сартр) 

2. Значення досвіду простору і часу для культурного існування. 

3. Культура та цивілізація: співвідношення понять та феноменів. 

4. Значення жаху (страху) для культури. 

5. Наративність культури. Значення наративу. 

6. Символічний характер дії у культурі. Дія і ритуал. 

7. Тіло як онтологічна умова культури. 

8. Міф і ритуал як компоненти культурного існування. 

9. Криза культури як забуття життєсвіту (Е.Гусерль). 

10. Цивілізація як контроль над чуттєво-емоційною сферою. (Н.Еліас). 

11. Ґ.Зимель про поняття центральної ідеї культурної епохи 

12. Концепція Чужого у філософії Б.Вальденфельса. 

13. Проблема етноцентризму. Універсальність vs плюральність культури. 

14. Культурне значення "Едипова комплексу". (З.Фройд). 

15. Стихії і культура. Психоаналіз стихій Ґ.Башляра. 

16. Інстанції психічного: реальне, уявне і символічне. (Ж.Лакан). 

17. О.Шпенґлер та Й.Гейзінґа: дві концепції кризи культури. 

18. Культурне значення "стадії дзеркала" для розвитку психічного. (Ж.Лакан). 

19. Символізм культури. Функції символу. (Е.Касирер). 

20. Тіло як об’єкт культурного контролю. 

21. Відмінність знаку від символу (за А.Шюцем). 

22. Межевість живого і культура. (Г.Плеснер). 

23. Мова і культура. Означник і означуване. 

24. Три аспекти мимезиса: наслідування, зображення, вираз. 

25. Параноїчний і шизофренічний полюси культурного існування (за Ж.Дельозом і 

Ф.Ґатарі). 

26. Тіло як складка. Склад(е)ність світу і культура. 

27. Культурний код, дискурс, текст. 

28. Предмет і теоретичні межі філософії культури. 

29. Зоровий досвід і основні його культурні прояви. 

30. Природа і культура. Поняття фюзису. 

31. Слуховий досвід і основні його культурні прояви. 

32. Значення синестезії для культурного існування. Поняття тілесної схеми. 

33. Культура як знакова система. 

34. Критика метафізичного розуміння культури. 

35. Традиція і  культура. Поняття передрозуміння. 

36. Розмежування філософії культури і культурології. 

37. Криза культури як забування буття (М.Гайдеґер). 

38. Просвітницька парадигма культури.(Ж.Ж.Русо). 

39. Метафорична природа тіла. Тіло як медіум буття. 

40. Філософія культури в романтизмі. (Й.Гердер). 

41. Наративні засади культури. Парадигма і синтагма. 

42. Неоромантичне трактування культури  у “філософії життя”. 

43. Інтерсуб'єктивні засади культури. Досвід Іншого. 



44. Ф.Ніцше про аполонівське та діонісійське начало в європейській культурі. 

45. Знак, символ, образ. 

46. В.Дильтай про взаємну обумовленість культури, історії та життя. 

47. Культура і голос. Концепція поліфонії М.Бахтіна. 

48. Насилля як ґрунт культури (Р.Жерар). 


