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П
П

ередмова

ідготовка сучасного економіста передбачає не тільки засвоєння спеціальних знань, але і формування гуманістичних переконань, уявлення про світ людського буття в
його цілісності, відчуття відповідальності за збереження і розвиток культури. Зараз у суспільстві дедалі виразнішою стає тенденція до панування утилітарно-раціоналістичного, технократичного
мислення, що сприяє зниженню культурного рівня людей, занепаду духовних цінностей. Тому на нинішньому етапі суспільного
розвитку технократична компонента освіти має врівноважуватися
гуманітарною освітою.
Вивчення курсу культурології є важливим для формування
гуманістичних орієнтирів майбутніх фахівців, розвитку їхнього
інтелектуального та світоглядного потенціалу, залучення кожного до духовного досвіду людства. Ознайомлення зі світом людської
культури, механізмами та історією її розвитку сприятиме адаптації до життя в цілісному і динамічному багатокультурному світі,
зокрема, через формування навичок світоглядного діалогу, поваги
та толерантності по відношенню до носіїв інших культур і систем
цінностей.
Структура посібника «Основи культурології» містить три
розділи. Перший з них включає найбільш складні питання теоретико-методологічних основ культурології: сутність культури
та механізми її розвитку, провідні концепції культурології щодо
походження, типологізації культури, класичні теорії цивілізації,
схеми культурно-історичної динаміки. Значна увага приділяється таким феноменам духовної культури як релігія, мистецтво. У
другому розділі розглядаються історичні етапи становлення та
розвитку культури від первісної епохи до сьогодення, котрі аналізуються крізь призму базових ціннісно-світоглядних орієнтирів
людини. Третій розділ присвячений розгляду релігії в її історичному розвитку, а також, враховуючи економічний профіль підготовки фахівців, – впливу духовно-релігійних традицій та цінностей
на господарське життя, характеристиці соціокультурних вимірів
економіки.
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З метою найбільш ефективної організації самостійної роботи
студентів до кожної теми включені питання для самоконтролю,
плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи, тематика рефератів та доповідей. Додається глосарій основних культурологічних понять.
Для здійснення поточного та підсумкового контролю роботи
студентів у представленому посібнику пропонується значна кількість тестів різноманітного змісту і структури, що охоплюють усі
теми курсу. Тести в залежності від їх складності скомпоновані у
чотири рівні.
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