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Тема: Специфіка культурологічного знання 

Мета: охарактеризувати специфіку культурологічного знання; розвивати аналітичне 

мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати інтерес до спеціальності. 

Хід уроку: 

     Залежно від того, що береться за основу при визначенні специфіки прояву цінностей і 

норм - окрема особа, група людей чи суспільство взагалі,-у структурі культури виділяють 

її особистіший, колективний та суспільний рівні. До особистісного рівня належать знання, 

переконання, світогляд і т.п. 

   Колективні цінності можуть охоплювати духовні та праткичні пріоритети в сфері 

політики, релігії, художньо-образної діяльності тощо. У свою чергу, внутрішній світ 

людини повинен бути наповнений глибиною сприйняття історичного часу й простору, 

пройнятий толерантністю до людства. Втрата цих якостей завжди призводила до страшних 

катаклізмів як окремих людей, так і цілих народів. Діалектичний зв´язок у функціонуванні 

всіх цих рівнів є запорукою формування висококультурної особистості, її повної гармонії з 

навколишнім світом. 

   Вищезгаданий характер культури як суспільно-історичного явища зумовлює її 

поліфункціональність. Серед багатьох функцій, які здійснює культура, можна виділити 

кілька найбільш суттєвих. 

   Пізнавальна функція культури фіксує досягнення людства в кожну суспільно-історичну 

епоху. Через культуру, яка об´єднує в органічну цілісність природничі, технічні й 

гуманітарні знання, людина розуміє цілісну картину світу, усвідомлює своє місце і значення 

в ньому. 

   Наприклад, негативне ставлення до готичного мистецтва в період злету Ренесансу в Італії, 

заперечення класичного мистецтва і літератури на початку XX ст. в Росії. 

   Інформативно-трансляційна функція виконує важливу роль у передаванні 

соціокультурного досвіду як від попередніх поколінь до нащадків (за історичною 

вертикаллю", так і в обміні духовними цінностями між народами (за історичною 

"горизонталлю"). Вона дає можливість здійснювати культурний обмін між своїми 

сутнісними силами, неоднаковими як усередині одного покоління, так і між поколіннями. 

Важливе значення цієї функції полягає в тому, що культура через пам´ять та її втілення в 

суспільній практиці забезпечує передавання в конкретних предметних формах 

соціокультурної спадковості людства. 

   З попередньою функцією тісно пов´язані комунікативна та інтегративна функції 

культури. Суть комунікативної функції культури полягає в передаванні історичного досвіду 

поколінь через механізм культурної спадкоємності та формуванні на цій підставі 

різноманітних способів і типів спілкування між людьми. Цю функцію культура виконує за 

допомогою складної знакової (символічної) системи, яка зберігає попередній досвід у мові, 

поняттях, обрядах, традиціях, звичаях, засобах виробництва, наукових формулах тощо. При 

цьому одні символічні форми мають яскраво виражений загальнолюдський зміст, інші - 

національний, регіональний або конфесійний. Проте саме ця функція культури виконує 

роль збирача етнічних сил та фундатора народності й нації, забезпечуючи живий зв´язок 

поколінь та закладаючи фундамент для становлення і зростання духовного потенціалу 

кожної нації. 



   Інтегративна функція полягає в здатності культури об´єднувати людей незалежно від їх 

світоглядної та ідеологічної орієнтації, національної, вікової, професійної, конфесійної або 

іншої приналежності у певні соціальні спільності, а народи - в світову цивілізацію. Проте, 

як на рівні культурних типів, так і окремих культурних напрямів у сучасному світі має місце 

тенденція не лише до зближення культур, яке відбувається на підставі типової або 

функціональної спорідненості, а й зворотній процес -взаємовідштовхування. 

   Регулятивна, або нормативна функція культури реалізується через систему цінностей і 

норм, які є регуляторами суспільних відносин, духовними орієнтирами на кожному етапі 

історичного розвитку. Норми у формі звичаїв, традицій, обрядів, ритуалів слугують 

засобами пристосування цінностей до вимог життя в певному історичному вимірі. 

   Норми культури в їх зовнішньому виразі проявляються через символіку, характерним 

прикладом якої виступають правила етикету (норми і правила поведінки). Однак не можна 

ототожнювати подібні правила з регулятивними можливостями культури. Про ступінь 

засвоєння норм культури ми судимо за реальною поведінкою людини в різних життєвих 

ситуаціях - на виробництві, громадських містах, товариському оточенні, побуті. Крім того, 

ми говоримо про культуру поведінки у вужчому розумінні, маючи на увазі нормативні 

вимоги до побутового спілкування людей. 

   Існують цінності, які визначають культурні норми кожної епохи: якщо, скажімо, для 

епохи Ренесансу цінністю була універсалізація особи, то для індустріальної епохи - її вузька 

спеціалізація. Сама цінність може бути універсальною, але наповненою різним змістом у 

кожну конкретно-історичну добу. Наприклад, така цінність, як "демократія" - в античній 

Греції виражалася зовсім в інших культурних нормах, ніж, скажімо, в ліберальній Англії. 

Проте існують вічні цінності, не обмежені історичними рамками: свобода, добро, 

миротворство, благодійництво, християнські заповіді тощо. 

   У ролі регуляторів культури поведінки людини виступають норми моралі, права, а також 

зразки поведінки. Норма характеризує не лише вже досягнуте суспільством, а й те, що має 

статус загальної вимоги. Взірець (вище, найкраще) - це те, що досягнуто передовими 

людьми суспільства, найбільш наближене до ідеалу. З розвитком людства певні зразки 

поступово перетворюються на загальну норму поведінки, згодом їм на зміну приходять 

нові, досконаліші. У цьому виявляється регулятивна роль зразка. 

   Аксіологічна, або оціночна, функція культури виражає її якісний стан. Культура як 

система цінностей формує в людині певні ціннісні орієнтири й потреби. Людина дає 

позитивну чи негативну оцінку тим чи іншим предметам і явищам і, відповідно, сприймає 

їх або відкидає. Із ставлення людини до культурних цінностей можна судити про 

насиченість або спустошеність її духовного світу. 

   Особливе місце належить виховній функції культури. Культура не лише пристосовує 

людину до природного та соціального середовища, сприяє її соціалізації. Вона виступає ще 

й фактором саморозвитку людства. Кожного конкретного індивіда або людську спільність 

правомірно розглядати як продукт власної культурної творчості. Засвоївши попередній 

досвід, людство не припиняє саморозвитку, а репродукує культуру, ставить перед собою 

нові життєві цілі для задоволення матеріальних і духовних потреб. Тому кожний новий етап 

у культурному поступі можна вважати наступним кроком у напрямі розширення горизонтів 

людської свободи. 

   Світоглядна функція культури синтезує в цілісну і завершену систему пізнавальні, 

емоційно-чуттєві, оціночні та вольові чинники духовного світу особистості. Світогляд 

забезпечує органічну єдність елементів свідомості через сприйняття світу не в координатах 



фізичного простору й часу, а в соціокультурному вимірі. В історичному плані формування 

світогляду ґрунтується на побутових уявленнях, міфології, згодом - черпає свій зміст у 

релігії й нарешті - у науковому пізнанні, тобто на тих формах суспільної свідомості, що 

становлять зміст культури. Основним напрямом культурного впливу на людину є 

формування світогляду, через який вона включається в різні сфери соціокультурної 

регуляції. 

   Отже, культура являє собою цілісну динамічну систему, яка є внутрішнім змістом 

розвитку людства. Культура проявляється в творчій діяльності людини, яка, створюючи 

цінності, задовольняє свої потреби і тим самим стверджує себе в природному й соціальному 

середовищі. Культурі притаманні символічність, а культурним цінностям - ієрархічність. 

Культура органічна, її характерними ознаками є внутрішній запал і творчий імпульс. 

Культура явище соціальне, тому вона завжди репрезентує духовну сферу соціального 

організму. Народження культури свідчить про насичення цього організму духовним 

змістом, про "пору цвітіння" людства. Втрата духовного в цьому організмі свідчить про 

"період збирання плодів", а, значить, - і про надлам культури та її перехід у цивілізацію. 

 Антропологічне вивчення культур обов´язково містить у собі явне чи неявне 

протиставлення, порівняння традиційного і сучасного типів суспільств. Традиційна 

культура (чи тип суспільства) - це культура, в якій регуляція здійснюється на підставі 

звичаїв, традиції, установлень. Функціонування сучасного суспільства забезпечується 

кодифікованим правом, зводом законів, які змінюються законодавчими органами влади, що 

обираються народом. 

   Традиційна культура поширена в суспільствах, у яких зміни непомітні для життя одного 

покоління - минуле дорослих стає й майбутнім їхніх дітей. Тут панує всеперемагаючий 

звичай, що зберігається, і традиція, що передається з покоління в покоління. Традиційна 

культура органічно сполучає в собі усі складові елементи, людина не почуває розладу із 

суспільством. Ця культура споріднена з природою, єдина з нею. Такий тип суспільства 

орієнтований на збереження самобутності, культурної своєрідності. Авторитет старшого 

покоління незаперечний, що дає можливість безкровно вирішувати будь-які конфлікти. 

Джерело знань і умінь - старше покоління. 

   Сучасний тип культури характеризується досить швидкими змінами, що відбуваються в 

процесі безперервної модернізації. Джерело знань, умінь, культурних навичок - 

соціалізована система виховання і навчання. Типова родина - "діти - батьки", третє 

покоління відсутнє. Авторитет старшого покоління не такий високий, як у традиційному 

суспільстві, у явній формі виражений конфлікт поколінь. Одна з причин його існування - 

культурна дійсність, що швидко змінюється, щораз зумовлюючи нові параметри життєвого 

шляху молодого покоління. Сучасне суспільство - анонімне, уніфіковано-індустріальне, 

універсально подібне. Воно існує переважно в містах чи навіть у мегаполісах, у 

нескінченній урбаністичній дійсності типу східного узбережжя США. Культура такого 

суспільства знаходиться в стані дисгармонії з природою, глобального порушення балансу, 

що одержав назву екологічної кризи. Специфічною рисою сучасної культури є відчуження 

людини від людини, порушення спілкування, існування людей як автономних індивідів, 

клітинок гігантського суперорганізму. 

   Традиційна доіндустріальна культура, як правило, неписьменна, у якій основним родом 

занять виступає сільське господарство. Є культури, що дотепер перебувають на стадії 

полювання і збирання. Найрізноманітніші зведення про традиційні культури зібрані 

воєдино в "Етнографічному атласі" Дж. Мердока, що уперше вийшов 1967 р. Зараз 



створений комп´ютерний банк - "Ареальна картотека людських відносин", що містить дані 

про понад 600 традиційних культур. 

   Традиційні суспільства дотепер існують у Південній Америці, Африці, Австралії. Реальне 

втілення індустріальної культури - США, урбанізована (міська) частина країн Європи. 

Правда, треба мати на увазі, що в сільській місцевості розвинутих індустріальних країн 

існує тенденція до збереження традиційного способу життя. Таким чином, в одній країні 

можуть поєднуватися два типи культури - уніфіковано-індустріальна та етнічно самобутня, 

традиційно-орієнтована. Україна, наприклад, являє собою складне сполучення традиційної 

та сучасної культур. 

   Традиційна й сучасна культури - два полюси в широкому спектрі міжкультурних 

досліджень. Можна виділити також і змішаний тип культур, втягнених в індустріальну 

модернізацію, але таких, що зберегли свої культурні традиції. У змішаному традиційно-

індустріальному типі культури відносно гармонійно сполучаються елементи модернізації й 

етнічно зумовлені стереотипи поводження, укладу життя, звичаїв, національних 

особливостей світовідчуття. Прикладом таких суспільств є Великобританія, Японія, деякі 

країни Південно-Східної Азії, Китай. 

Питання для самоперевірки: 

1. Що відносять до особистих цінностей? 

2. Що відносять до колективних цінностей? 

3. Що таке традиційна культура? 

4. Що відносять до сучасної культури? 

 

 

      Домашнє завдання: законспектувати матеріал з теми та дати письмово відповіді на 

питання для самоперевірки. 

     Рекомендована література: Чорний І. В. Культурологія. – К., 2017; Чорненький Я.Я. 

Культурологія. Теорія. Практика. Самостійна робота. Навчальний посібник. - Київ: Центр 

навчальної літератури, 2017. 

 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер за номером: 093-74-98-200, але не пізніше 20:00 
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