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Тема 1. Місце культурологічної педагогіки вищої школи 

в системі гуманітарних наук 

План 

1. Культурологічна педагогіка: соціокультурний аспект.  

2. Предмет, мета та значення культурологічної педагогіки.  

3. Методологічне значення цілісного, концептуального бачення змісту 

культурології щодо розкриття та викладення тем дисципліни. 

4. Функції культурологічної педагогіки вищої школи.  

Ключові слова: культурологія, педагогіка, вища школа, зміст, функції 

культурологічної педагогіки. 
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Питання для самоперевірки: 

1. Роль культурологічної педагогіки в учбовому процесі. 

2. Міждисциплінарність культурологічної педагогіки.  

3. Зв'язок культурологічної педагогіки з педагогікою загальною та дидактикою. 

 
Тема 2. Система культурологічних дисциплін 

в структурі педагогіки 

План 

1. Диференціація окремих аспектів учбового процесу. 

2. Дисциплінарна особливість культурологічної науки: теорія та історія 

культури, культурологія, філософія культури, історія культурологічних вчень, соціологія 

культури, культурна антропологія, прикладна культурологія.  
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3. Місце музичної культурології в системі культурологічних дисциплін.  

Ключові слова: культурологія, педагогіка, вища школа, зміст, функції 

культурологічної педагогіки. 
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Питання для самоперевірки: 

1. Специфіка педагогічного процесу у вищій школі. 

2. Взаємозв’язок культурологічної педагогіки з іншими науками педагогічного 

спрямування. 

3. Культурологічна педагогіка вищої школи в системі культурологічної освіти. 

 

 

 


	1. Специфіка педагогічного процесу у вищій школі.
	2. Взаємозв’язок культурологічної педагогіки з іншими науками педагогічного спрямування.
	3. Культурологічна педагогіка вищої школи в системі культурологічної освіти.

