
Дисципліна Вибіркова дисципліна 2.1 

«Культура життєтворчості» 

Рівень BO магістр 

Назва 

спеціальності/освітньо-

професійної програми 

Філософія / Філософія, суспільна аналітика 

Релігієзнавство  / Релігієзнавство, Міжконфесійні відносини 

Форма навчання денна 

Курс, семестр, 

протяжність 

1-й курс, 1-й семестр, один семестр 

Семестровий контроль залік 

Обсяг годин (всього: з 

них 

лекції/практичні) 

4 кредитів (120 год.); 20 год. лекційних, 20 год. семінарських 

занять 

Мова викладання українська 

Кафедра, яка 

забезпечує викладання  

Всесвітньої історії та філософії 

Автор дисципліни Опейда Л. М. 

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ознайомлення з філософськими дисциплінами 

Що буде вивчатися Філософські концепції життєтворчості 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вибір особистістю стратегії життя, розробка життєвих 

планів і програм в умовах сучасних цивілізаційних викликів; 

реалізація життєвого і творчого потенціалу в епоху 

глобальних трансформацій. 

Чому можна навчитися 

(результати 

навчання) 

Вибудовувати власний життєвий шлях в ефективній 

взаємодії із навколишнім світом 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Застосовувати знання і уміння у власній життєтворчості та 

буттєвій самореалізації особистості 

Інформаційне 

забезпечення  

Web-посилання на 

(опис дисципліни) 

силабус навчальної 

дисципліни на вебсайті 

факультету (інституту) 

Опис дисципліни.  

Мета курсу. Ознайомлення студентів із філософськими 

концепціями  життєтворчості та формування культури 

життєтворчості особистості як способу взаємодії людини із 

навколишнім світом. 

Зміст курсу. Філософський зміст поняття «життєтворчості» 

в науковому дискурсі. Життєтворчість як особлива, вища 

форма виявлення творчої природи людини.  «Модель життя» 

як одна з провідних категорій теорії культури 

життєтворчості. Структура життєтворчості особистості. 

Світоглядний та аксіологічний аспект культури 

життєтворчості. Фактори формування культури 

життєтворчості. Соціокультурне середовище як буттєва 

сфера самореалізації. Освіта в стратегії формування 

культури життєтворчості. Сім’я як перший осередок 



буттєвої самореалізації особистості. Сучасні медіа як 

важливий чинник формування культури життєтворчості 

особистості. Стратегічне планування культури 

життєтворчості особистості. Вибір особистістю стратегії 

життя, розробка життєвих планів і програм, вибір і 

використання засобів, необхідних для реалізації 

індивідуального життєвого проекту. Свобода самореалізації 

як ключовий елемент культури життєтворчості особистості. 

Технології формування та реалізації культури 

життєтворчості особистості. Технології виробництва, 

знакових систем і влади. Філософія як провідна технологія 

життєтворчості особистості.  Якість, успішність та 

ефективність культури життєтворчості особистості. 

Культура життєтворчості в умовах сучасних цивілізаційних 

викликів: реалізація життєвого і творчого потенціалу в 

епоху глобальних трансформацій. 
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