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                                                                                   ВСТУП 

 

1.Мета дисципліни – надати сучасні знання про зміст та способи дослідження 
детермінант, рівнів та складових ментальної сфери культури, універсальних та етнічних 
культурних архетипів зокрема, їх символічне виявлення в різних сферах культури; на 
основі надання знання здобувачам щодо природи та специфіки архетипів сформувати в 
них знання  варіативності інтерпретацій архетипу як незмінного виду досвіду, 
універсального механізму культури; взаємообумовленості ментальності і культурних 
архетипів, їх виявлення в різних сферах культури; символіко-драматургічного 
потенціалу архетипів культури в контексті «перформатизації сучасності». 

2.Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
1. До початку вивчення цього курсу здобувачі мають знати основні етапи та 
характеристики історико-культурного процесу;  основні культурологічні теорії та 
методи культурологічних досліджень, у т.ч. методи філософії культури, культурної 
антропології, соціології культури; основні культурологічні поняття та категорії, основні 
здобутки матеріальної  та духовної культури, їхні суттєві риси; історію становлення та 
розвитку  мистецтва (пластичні мистецтва, музичне мистецтво, театр та кінематограф), 
закономірності, специфіку, особливості функціонування в системі культури певного  
історичної часу та простору. 
2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ культури, 
культурних процесів та подій; застосовувати основні терміни, категорії и класифікації 
культурології в аналізі соціально-культурних явищ та процесів;  виявляти сучасні 
тенденції співіснування різних культур в умовах глобалізації та міжкультурного діалогу, 
прогнозувати перспективи їх розвитку з урахуванням особливостей перебігу 
культурних процесів в умовах глобалізації;  
3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 
інформацією; критичного ставлення та прогнозування стосовно політичних, 
економічних, культурно-мистецьких подій та явищ; використання іншомовних фахових 
культурологічних інформативних джерел; презентувати результати проведених 
досліджень у відповідних формах. 
 
3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Архетипи та культура» належить до 
переліку  дисциплін вибору здобувачів, викладається на 2 році навчання. Навчальна 
дисципліна  надає здобувачам знання  щодо проявів колективного позасвідомого в 
культурній комунікації, архетипів культури в сучасних вербальних і невербальних 
комунікативних стратегіях. З’ясовуються особливості варіативності інтерпретацій 
архетипу як універсального механізму культури. Пояснюється, яким чином сукупність 
різноманітних архетипічних проявів актуалізується  в сучасній культурній комунікації  і 
набуває різних семіотичних форм. Висвітлюється проблема архетипу і мему як одиниць 
культурної інформації, їх специфіки та взаємодії в просторі нових медіа. Вивчається 
архетипічне підґрунтя поведінкових стратегій націй та етносів. 
 
 
4.Завдання (навчальні цілі) – ознайомлення та переосмислення здобувачами наявних 
та створення нових цілісних знань щодо визначальників та складових архетипічної 
сфери культури, основних підходів до визначення культурних архетипів. В результаті 
навчання здобувачі мають не лише продемонструвати масив теоретичних знань,  але й 
визначати та розуміти символіко-драматургічний потенціал архетипів культури в 
контексті базових векторів культурогенезу, «перформатизації сучасності» зокрема, 



застосовувати їх в глобалізаційному контексті в напрямі європейської та 
євроатлантичної інтеграції з урахуванням особливостей перебігу культурних процесів 
різних культурних регіонів; використовувати ці знання у своїх самостійних 
дослідженнях етнічних, національних та ін..  культур, вміючи знаходити  дії архетипів 
культури в різних формах комунікативної взаємодії.  

 

5. Результати навчання:  

В результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 

автономність та відповідальність) 
Методи викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
К

Код 
Результат навчання 

 Знати:    

1

1.1 
новітні уявлення про динаміку та 
логіку актуалізації проблемних 
теоретичних питань 
культурології  

Лекція, 

самостійна робота 

Презентація 

самостійного 
дослідження,  

екзаменаційна 

робота 

6 

1
1.2 

різноманітні підходи до визначення 
культурних архетипів; класифікацію 
архетипічних структур, їх 
актуалізацію в різних актах 
культурної (художньої зокрема) 
комунікації. 
 

          Лекція, 
семінар, самостійна 

робота 

Усна доповідь, 
екзаменаційна 

робота 

7 

1
1.3 

спеціалізовані концептуальні 
знання про передумови 
формування, генезис, основні 
етапи розвитку та особливості 
культурних регіонів світу  

Лекція, 
самостійна робота 

Презентація 
самостійного 

дослідження,  

екзаменаційна 

робота 

6 

1

1.4 
самобутні риси української 
культури та культури української 
діаспори в інтелектуальній та 
художній сферах, темах 
українського фольклору та 
ціннісно-смислових і знаково-
комунікативних механізмах на 
шляхах культурної само 
ідентифікації  

Лекція, 

семінар, самостійна 
робота 

Усна доповідь, 

презентація 
самостійного 

дослідження, 

екзаменаційна 
робота 

7 

 Вміти:    

2

2.1 
розв’язувати складні завдання та 
проблеми, що потребують 
міждисциплінарних досліджень 
культури  

Лекція,самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

презентація 

самостійного 
дослідження, 

екзаменаційна 

робота, дискусії 

5 

2
2.2 

аналізувати культурні, релігійні 
та мистецькі феномени, визначати 
їхню ґенезу та особливості, 
сучасну культуру  

 
Самостійна робота 

Презентація 
самостійного 

дослідження, 

10 



з точки зору цивілізаційного 
розвитку людства, осмислити 
роль і місце власної національної 
культури в широкому 
європейському контексті, 
архетипічне  підґрунтя 
поведінкових стратегій націй та 
етносів. 
 

екзаменаційна 

робота 

2

2.3 
здійснювати оцінку історичних 
подій, об’єктів і предметів 
культури з точки зору їх впливу на 
формування культурних 
цінностей  

Самостійна робота Презентація 

самостійного 
дослідження 

10 

1

2.4 
робити висновки щодо 
формування сучасної мапи світу 
використовуючи системне знання 
особливостей етнічної, 
національної та цивілізаційної 
специфіки в історії культури . 

Самостійна робота Презентація 

самостійного 

дослідження 

5 

 комунікація:    

3

3.1 
використовувати знання 
іноземних мов для аналізу 
інформаційних інтернет-ресурсів, 
читання новітньої 
культурологічної літератури в 
підготовці до практичних занять 
та написання самостійних робіт; 

Самостійна робота Презентація 
самостійного 

дослідження 

3 

3

3.2 
презентувати результати 
проведених постмодерних 
досліджень та здійсненої 
самостійної роботи у вигляді 
доповідей, повідомлень, есе, 
презентацій, конспектів та 
наукових статей; 

Самостійна робота Презентація 

самостійного 

дослідження,  
дискусії 

3 

 автономність та 
відповідальність: 

   

4

4.1 
самостійно шукати та критично 
опрацьовувати літературу із 
постмодерних досліджень, вільно 
володіти методами обробки, 
аналізу та синтезу наукової 
інформації 

Самостійна 

робота 

Презентація 

самостійного 
дослідження 

2 

4

4.2 
застосувати теоретичні та 
практичні знання з культурології 
в прийнятті самостійних фахових 
рішень у непередбачуваних 
умовах; вирішувати самостійно 
комплексні завдання, пов’язанні із 
верифікацією результатів 
існуючих оприлюднених 

Самостійна робота Презентація 
самостійного 

дослідження 

5 



досліджень Постмодерну, та 
порівнювати їх із результатами 
власне проведених досліджень 
цінностей постсучасної культури  

   
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін) 

               Результати навчання дисципліни  
 
 
Програмні результати навчання 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

3
.1

 

3
.2

 

4
.1

 

4
.2

 

ПРН 6. моделювати й оптимізувати технології культурних практик 

та їх образів у різних культурних інституціях з урахуванням 
цивілізаційного, функціонального, галузевого, регіонального та 

інших аспектів їх втілення 

+
+ 

+
+ 

+
+ 

+
+ 

+
+ 

 +
+ 

+
+ 

  +
+ 

+
+ 

ПРН 8. здійснювати експертну оцінку як системну крос-культурну 
розробку, вміння здійснювати наукову типологію систем 

експертної діяльності 

+
+ 

+
+ 

+ + +
+ 

+
+ 

  +
+ 

+
+ 

+
+ 

+
+ 

 

7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання  

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання 

засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати 

навчання (знання 1.1 – 1.6), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання 

практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.6); (комунікація 3.1-3.3); 

(автономність та відповідальність 4.1-4.3), що складає 60% загальної оцінки.  

 

Оцінювання під час навчального періоду: 

1. Усна відповідь на семінарах: РН 1.2, 1.4, 2.1 –12 / 20 балів 

2. Доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 2.1, 3.2 – 6 / 10 балів 

3. Самостійна робота - письмова робота-дослідження: РН 1.1, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 2.4, 

3.1, 4.1, 4.2 –18 / 30 балів 

Кількість балів під час навчального періоду формують бали, отримані здобувачем у 
процесі засвоєння матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка під час 
навчального періоду складаються із балів, отриманих за аудиторну роботу – 1) усні 
відповіді на семінарах, 2) доповнення та участь в дискусіях, 3) самостійну роботу 
(письмову роботу-дослідження). Всі види робіт за навчальний період мають у підсумку: 

- в максимальному вимірі   60 балів 
- в мінімальному вимірі  36 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті здобувач має відпрацювати завдання на 
семінар в письмовій формі. 
 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту: 
Іспит у письмовій формі -   РН 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 – 24 / 40 балів 

Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі. Білет складається з 2 
питань, кожне з яких оцінюється за шкалою 20 білів, що в загальному підсумку дає 40 балів за 
іспит.  

Здобувач не допускається до іспиту, якщо під час навчального періоду набрав менше, 
ніж 20 балів. 



Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути 
меншою 24 балів. У випадку, коли здобувач на іспиті набрав менше 24 балів, вони не додаються 
до семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час навчального періоду). 
В екзаменаційній відомості у колонці «бали за іспит/ екзамен» ставиться «0», а в колонку 
«результуюча оцінка» переноситься лише кількість балів, отриманих під час навчального 
періоду. 

      
Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) 

складається із суми кількості балів за період навчання (мінімум 36, максимум 60 балів) та 
екзаменаційної роботи (мінімум 24, максимум 40 балів). 
 
При простому розрахунку отримуємо: 

 Кількість балів під час 
навчального періоду 

Іспит Результуюча 
оцінка 

Мінімум 36 24 60 
Максимум 60  40  100 

 
 

7.2 Організація оцінювання: 

Робота за період навчання кількість балів за період навчання 

Min – 36 балів Max – 60 балів 

Усна відповідь на 

семінарах  

Теми 5 та 7, заняття 

відбудуться  згідно з планом 

навчальних занять. У разі 

відсутності здобувача на 

занятті, теми необхідно 

відпрацювати в письмовому 

вигляді 

«6» х 2 = 12 «10» х 2 = 20 

Доповнення, участь 

в дискусіях на 

семінарах 

Теми 5 та 7, заняття 

відбудуться  згідно з планом 

навчальних занять.  

«3» х 2=6 «5» х 2 = 10 

Самостійна  

письмова робота 

Підготовка письмової  роботи-

дослідження «Символіко-

драматургічний потенціал 

архетипів культури» 

відбувається протягом періоду 

навчання.  Презентація роботи-

дослідження відбувається під 

час аудиторної роботи, на 

останньому семінарі згідно з 

планом навчальних занять 

(Додаток самостійної роботи 

здобувача)  

«18» х 1 = 18 «30» х 1 = 30 

Загальна оцінка за 

період навчання 

 36 60 

Оцінка за іспит  24 40 

Результуюча 

оцінка 

 60 100 

 
 



Критерії оцінювання: 

1. Усна відповідь:  

10 балів – здобувач у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано 

його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

критично аналізує, оцінює та синтезує ідеї, використовуючи обов’язкову та 

додаткову культурологічну літературу. Демонструє високий ступінь 

самостійності. 

8 бали - здобувач у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його викладає, 

але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує лише обов’язкову культурологічну 

літературу. Допускаються несуттєві неточності 

6 бали – в цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини знань та 

критичного ставлення до проблем, не спирається на необхідну культурологічну 

літературу. Має у відповіді суттєві неточності 

4 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки 

у відповіді 

2. Доповнення / дискусія: 

5 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення 

теми, демонструє здатність до критичного аналізу та високий ступінь 

самостійності у судженнях  

4 бали – доповнення змістовне, демонструє здатність до критичного оцінювання 

проблем  

3 бали – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію 

3. Самостійна письмова робота: 

 30-21 балів здобувач демонструє здатність до аналізу, узагальнення, критичного 

оцінювання та розв’язання комплексних проблем дослідження архетипу як 

незмінного виду досвіду, універсального механізму культури;  вміння виявляти 

зв’язки між культурологічним знанням та його застосуванням на практиці; 

вміння пояснювати взаємообумовленість ментальності і культурних архетипів, їх 

виявлення в різних сферах культури. Здобувач здатний самостійно формувати 

методологічну базу дослідження, у повному обсязі володіє культурологічним 

матеріалом, вільно та аргументовано ним оперує, глибоко та всебічно розкриває 

зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, 

демонструє самостійність, інноваційність, достовірність, доброчесність 

проведеного дослідження.  

20-16 балів - здобувач у достатньому обсязі володіє культурологічним 

матеріалом, вільно ним оперує, але може не вистачати аргументації в поясненнях, 

в основному розкриває зміст поставленого завдання. Здобувач демонструє 

здатність до аналізу комплексних проблем дослідження культурних архетипів, 

але не виявляє зв’язки між культурологічним знанням та його застосуванням на 

практиці. Робота є  самостійною, містить певні неточності  

15-11 балів – здобувач написав письмову роботу-дослідження, але не демонструє 

глибини знань та здатності до критичного аналізу, самостійності у вирішені 

поставлених завдань, не спирається на необхідну методологічну базу, 



використовує лише навчальну літературу. Робота містить суттєві неточності.  

10-0 балів – здобувач не демонструє здатності до аналізу та критичного 

оцінювання проблем, фрагментарно та поверхово розглядає заявлену 

проблематику, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві 

помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані дослідження. 

4. Кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 2 питання): 

20-16 балів - здобувач у повному обсязі володіє культурологічним матеріалом, 

вільно та аргументовано його викладає; глибоко та всебічно розкриває зміст 

поставленого завдання; демонструє зв’язок між  культурологічним знанням та 

його застосуванням на практиці; критично осмислює дослідницькі та практичні 

проблеми; використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє 

самостійність, достовірність, доброчесність 

15-11 балів - здобувач у достатньому обсязі володіє культурологічним 

матеріалом, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в 

поясненнях; в основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує 

обов’язкову літературу, демонструє самостійність у судженнях.  Робота містить 

несуттєві неточності  

10-6 балів - загалом володіє культурологічним матеріалом, але не демонструє 

глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, здатності до 

критичного аналізу та оцінювання, не спирається на необхідну літературу, робота 

містить суттєві неточності 

5-0 балів - фрагментарно та поверхово викладає матеріал, недостатньо розкриває 

зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не 

самостійність у виконані завдань. 
 

7.3.Шкала відповідності оцінок: 

 

Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 
Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно / Fail 0-59 
Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 



ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п 

Назва  лекції 
Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостійна 

робота 

Частина 1.  

1 
Тема 1. Поняття «архетип». Множинність 
визначень.  

1  8 

2 

Тема 2. Класифікація архетипічний структур. 

Їх актуалізація в різних актах культурної 

(художньої зокрема) комунікації.   
 

1  8 

3 
Тема 3. Культурні архетипи та 
ментальність..   

1  10 

4 
Тема 4. Архетип як один з механізмів 
міфопоетичного мислення. Архетип і символ. 
 

1  8 

5 
Тема 5. Універсальні та етнічні архетипи 
колективної свідомості, базові архетипи 
світової міфології та їх риси 

2 2 10 

6 

Тема 6. Драматургічний потенціал 
символічних образів (Героя, Правителя, 
Трікстера та ін.. ) в сучасній культурній 
практиці (наративізація культурного 
простору).  
 

2  8 

Частина 2.  

7 

Тема 7. Світоглядні архетипи і вищий рівень 
менталітету (національна і цивілізаційна 
свідомість). Українська ментальність і символи 
української культури. 

2 2 8 

8 

Тема 8. Специфічні особливості 
національних характерів: компаративний 
аналіз. Культурологічний аналіз 
етнокультурних стереотипів 

2  10 

9 

Тема 9. Символіко-драматургічний 
потенціал архетипів культури в контексті 
«перформатизації сучасності» 
 

2  8 

10 

Тема 10. «Блукаючий сюжет» (А. 
Веселовський) в художній та рекламній 
комунікації. Його основні структурні 
елементи.  
 

2  8 

11 

Тема 11. Архетип, символ і мем як одиниці 
культурної інформації. Специфіка та 
взаємодія в просторі нових медіа. 
 

2  10 

 ВСЬОГО 18 4 96 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 
Лекцій   – 18 год. 
Практичні   – 4 год. 
Самостійна робота  - 96 год. 
Консультація                - 2 год. 
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