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Анотація змісту нормативних та дисциплін вільного вибору
ППН2 Культурно-історичні цінності: минуле й сучасність
Мета навчальної дисципліни – підготувати фахівців до розуміння ролі і
місця культурно-ціннісного складника суспільного розвитку в історії
людства, цивілізацій і країн, сформувати вміння орієнтуватись у ситуаціях
ціннісного конфлікту та його конкретно історичних екстраполяцій у
всесвітньо-історичному процесі.
Завдання: надати слухачам системні знання з теоретичних і практичних
аспектів застосування комунікативного та аксіологічного підходів у сучасній
історичній науці; виявити роль культурно-ціннісного складника в
цивілізаційному процесі, проаналізувати його історичні трансформації та
модифікації на різних етапах історичного розвитку людства та в різних
історико-культурних регіонах.
За підсумками вивчення дисципліни аспірант повинен знати:
- Сучасні підходи до розуміння місця культурно-ціннісного складника в
історії людства та в історичній науці;
- Основну літературу з проблеми функціонування культурно-історичних
цінностей в історії та сучасності;
- Основні концепції культурно-історичних цінностей та типологізації
культурно-ціннісних систем;
- Закономірності функціонування та логіку трансформації культурноісторичних цінностей.
За підсумками вивчення дисципліни аспірант повинен вміти:
- Використовувати отримані знання в практичній діяльності;
- Застосовувати науковий досвід сучасної історичної науки при здійсненні
власних наукових досліджень;
- Виявляти характерники культурно-історичних цінностей в конкретних
історико-культурних регіонах;
- Аналізувати тенденції, проблеми і перспективи розвитку культурноісторичних цінностей у сучасному світі;
- Прогнозувати подальші трансформації та модифікації культурноісторичних цінностей в конкретних історико-культурних регіонах, країнах,
можливості ціннісного конфлікту в міжцивілізаційних взаєминах та у
взаємодіях між народами та країнами
Зміст дисципліни за темами
Тема 1. Проблема культурно-історичних цінностей у сучасній науці.
Історія проблеми: від Г. Лотце до Ю. Бородая. Плюралізм сучасних

методологічних підходів у дослідженні культурно-історичних цінностей:
об’єктивіський, суб’єктивістський, соціологічний та постмодерний напрями.
Комунікативний та аксіологічний підходи. Культурно-історичні цінності в
історичній та культурній антропології.
Тема 2. Базові ціннісні системи: витоки, ґенеза, функціонування.
Феномен культурно-історичних цінностей як визначальний складник
антропосоціогенези. Культурно-історичні цінності та історичні типи
суспільств. Цінності базові (В. Лефевр) та цінності екзистенційні (Г. Ховстед,
Ф. Тромпенаарс, Ш. Шварц). Цінність спільноти і цінність іншого.
Тема 3. Культурно-історичні цінності архаїчних і стародавніх
суспільств.
Комунікативні особливості та культурно-ціннісні інваріанти доісторичного
суспільства. Відображення системи культурно-історичних цінностей
архаїчного періоду в міфологіях народів світу. Культурно-історичні цінності
Давньосхідних суспільств: Месопотамія, Єгипет, Індія, Китай.
Тема 4. Культурно-історичні цінності античного Античної Греції і
Риму.
Специфіка комунікативної ситуації в античному світі і формування
культурно-історичних цінностей нового типу. Рефлексія культурноісторичних цінностей античної доби у філософських та правових системах
Давньої Греції та Риму.
Тема 5. Ціннісний всесвіт Європи доби Середньовіччя й Ренесансу.
Зміна комунікативної архітектоніки Європи в добу Середньовіччя.
Християнство як квінтесенція культурно-ціннісного виміру Європи в Середні
віки і специфічний спадкоємець античних культурно-історичних цінностей.
Декалог і його ціннісне навантаження. Рефлексія культурно-історичних
цінностей середньовічної Європи в мистецтві, літературі, філософії та праві.
Ціннісні новації епохи Відродження.
Тема 6. Ціннісний ландшафт Модерної Європи.
Комунікативні новації доби Модерну в Європі і трансформація культурноісторичних цінностей. Характеристика культурно-історичних цінностей доби
модерну: активізм, самодетермінація, гуманістичні цінності. Раціоналізація
цінностей і формування національних ціннісних підсистем.

Тема 7. Європейські культурно-історичні цінності як чинник
формування Євросоюзу.
Європейська єдність: від економіки до культури.
Ціннісні імперативи взаємовідносин «особа – суспільство – держава» в
країнах ЦСЄ та їхня динаміка з 70-х рр. ХХ ст. до сьогодні (на матеріалах
соціологічних досліджень ЕВ, WVS, EVS, ISSP, ESS, дослідження Р.
Інглгардта).
Тема 8. Культурно-історичні цінності в епоху глобалізації
Теоретичні засади й національні практики культурної політики як моделі
збереження й розвитку культурно-історичних цінностей у другій половині
ХХ ст. Політика мультикультуралізму як відповідь на виклики сучасності в
добу глобалізації. Особливості національних моделей мультикультуралізму
(європейська, американська, канадська, турецька, індійська, японська,
південнокорейська та тайванська тощо). Феномен гібридизації європейських
культурно-історичних цінностей та його небезпеки. Перспективи культурноісторичних цінностей у добу глобалізації. Маркетизація культурноісторичних цінностей: позитиви й негативи. Культурно-історичні цінності як
інструмент суспільної консолідації.
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