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ВСТУП
1. Мета дисципліни – забезпечення стійкої системи знань щодо культури в системі
буття, виявлення сутності культури в її існуванні, процесів функціонування духовної

культури в сучасному суспільстві, тенденцій соціокультурного розвитку різних
інститутів культури, а також – діапазон різних варіантів дослідження культур,
панорами сучасних поглядів на сутність культури, що відображує тенденції
культурологічних традицій.
2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи та
характеристики історико-культурного процесу; основні культурологічні вчення та
методи культурологічних досліджень, у т.ч. методи філософії культури, культурної
антропології, соціології культури; основні культурологічні поняття та категорії;
уявлення про особливості та закономірності розвитку історії вітчизняної та зарубіжної
культури, багатоманітність культурних досягнень та цінностей, художніх зокрема.
2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ культури,
культурних процесів та подій; 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;
аналізувати мистецькі твори з виокремленням їх належності до певної доби, стилю,
жанру, форми та змістовного навантаження, здійснювати їх змістовну інтерпретацію,
застосовувати сучасні філософсько-естетичні концепції та методи в процесі осмислення
мистецьких явищ.
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.
3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Культура як ресурс суспільного
розвитку» належить до переліку дисциплін вільного вибору студентів та викладається
у V семестрі бакалавратури. Навчальна дисципліна знайомить студентів із теоретикометодологічним підґрунтям знання щодо місця і ролі культури в cуспільному процесі,
сутності і смислів культури, її ціннісної природи. Визначаються поняття культурної
норми і культурної цінності. Аналізується ціннісний аспект міжкультурних комунікацій:
співвідношення універсального та унікального. Розглядається культура як пошук
смисла людського існування; культура як форма одночасного буття і спілкування людей
різних культур; як сфера самодетермінації особистості.
4. Завдання (навчальні цілі) – оволодіння термінологічним апаратом культурних
досліджень задля формування належного рівня культурної та культурологічної
компетентності, виокремлення теоретичних, прикладних, ціннісних аспектів
культурологічного знання, використовування їх для обґрунтування практичних рішень,
які стосуються як повсякденного життя, так і професійної сфери. В результаті навчання
студенти мають не лише продемонструвати масив теоретичних знань, але й засвоїти та
використовувати ці знання у своїх самостійних культурологічних дослідженнях, вміючи
надавати неупереджену експертну оцінку дослідженим явищам та феноменам культури.
5. Результати навчання:
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
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Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4.
Методи викладання і Методи
автономність та відповідальність)
навчання
оцінювання
К
Результат навчання
Знати:
1
базові
поняття
досліджень

культурних

Лекція,
самостійна робота

1 Важелі та визначальники культури
Семінар,
як
генератора
соціально- самостійна робота
економічних трансформацій
1
основні
теорії
та
культурних досліджень

підходи

Лекція,
самостійна робота

1
Лекція,
підстави
взаємодії предметних
самостійна
робота
полів культурології та семіотики в
дослідженнях культури як світу
знаків і значень;
1
Семінар,
основні
суттєві характеристики і
визначальники
феномену самостійна робота
культури, його генези, структури,
функціональної ролі у суспільстві;
1
Семінари,
соціокультурні
смисли мистецтва,
самостійна
робота
гносеологічні і ціннісні аспекти
науки

Вміти:
2
демонструвати
2.1

2.2

Семінари,
знання
спеціалізованої літератури із самостійна робота
досліджень культури;

2
Семінар,
пояснювати
місце і роль культури
Самостійна
робота
в цивілізаційному процесі

Відсоток у
підсумковій
оцінці
з
дисципліни

Письмова
контрольна
робота,
екзаменаційна
робота
Усна доповідь,
екзаменаційна
робота,
екзаменаційна
робота
Письмова
контрольна
робота,
екзаменаційна
робота
Конспект
першоджерел,
екзаменаційна
робота

5

Усна доповідь,
письмова
контрольна
робота,
екзаменаційна
робота
Усні доповіді,
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій,
екзаменаційна
робота

5

Усні доповіді,
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій,.
Екзаменаційна
робота
Усні доповіді,
пояснення
до
конспекту
першоджерел
презентація
самостійного
дослідження,

5

5

6

5
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2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

2
Семінар,
застосовувати
поняттєвоСамостійна
робота
категоріальний
апарат
теоретичної культурології для
дослідження
сучасних
інституціоналізованих
форм
культурного буття, явищ масової
культури
1
Семінар,
виявляти
підстави інтеграції
полів культурології, філософської Самостійна робота
антропології,
синергетики,
семіотики;

1
аналізувати
специфіку мистецтва
як
складової
частини
соціокультурного простору
2
збирати,
обробляти,
організовувати, узагальнювати,
систематизувати
соціальнокультурну
інформацію
з
використанням сучасних методів
аналізу
та
інформаційних
технологій.
комунікація:
3
використовувати
знання
іноземних мов для аналізу
інформаційних інтернет-ресурсів,
читання
новітньої
культурологічної літератури в
підготовці до семінарських занять
та написання самостійних робіт;
3
презентувати
результати
проведених
постмодерних
досліджень
та
здійсненої
самостійної роботи у вигляді
доповідей,
повідомлень,
есе,
презентацій, конспектів;

2
вести
полеміку стосовно питань
культурних
протиріч
Постмодерну
в
умовах
глобалізації та міжкультурного
діалогу на основі володіння
категоріально-поняттєвим
апаратом культурології.
автономність
та
відповідальність:

Семінари,
Самостійна робота
Самостійна

текст
рекомендацій,
екзаменаційна
робота
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій,
письмова
контрольна
робота
Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій
Усні доповіді,
дискусії, текст
рекомендацій

10

5

5

Текст
рекомендацій

5

Семінари,
самостійна робота

Усні доповіді,
текст
рекомендацій

3

Семінари,
самостійна робота

Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій
Дискусії

3

робота

Семінари

3

4.1

4.2

4.3

Самостійна
4
самостійно
шукати та критично
робота
опрацьовувати
літературу
із
постмодерних досліджень, вільно
володіти
методами
обробки,
аналізу та синтезу наукової
інформації
Семінари,
4
вирішувати
комплексні завдання,
пов’язанні
із
верифікацією самостійна робота
результатів
існуючих
оприлюднених
досліджень
Постмодерну, та порівнювати їх із
результатами власне проведених
досліджень
цінностей
постсучасної культури
Семінари,
4
нести
відповідальність
за
самостійна
робота
достовірність
та
політикоідеологічну
незаангажованість
проведених
культурних
досліджень Постмодерну

Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій
Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій

2

Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій,
екзаменаційна
робота

4

5

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними
результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін)
Результати навчання дисципліни
1
1
2
4
4
Програмні результати навчання
.1
.2
.1
.1
.2
+
+
+
7.Структура курсу: Структура курсу: у курсі передбачено 2 змістовних частини.
Заняття проводяться у вигляді лекцій, семінарів з використання інтерактивних
методів навчання. Завершується дисципліна заліком.
Перша частина курсу присвячена визначенню специфіки місця і ролі
культури в cуспільному процесі, перспективам співвідношення культури і
цивілізації, ролі культурології в системі сучасного знання та освіти, цілісним
культурно-антропологічним концепціям середини XX ст.
Друга частина курсу присвячена поглибленню знання щодо взаємодії
культури та особи, проблеми розуміння як фундаментальної проблеми культурної
і міжкультурної комунікації, співвідношенню індивідуального світу культури і
культури суспільства, а також культурології і проблеми майбутнього глобального
розвитку.
8. Схема формування оцінки:
Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе
оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки –
результати навчання (знання 1.1 – 1.5), що складає 40% від загальної оцінки та
оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.3);
(комунікація 3.1-3.3); (автономність та відповідальність 4.1-4.2), що складає 60%

загальної оцінки.
Критерії оцінювання:
1. Усна відповідь:
4 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та
аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого
завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу
3 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його
викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному
розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу.
Допускаються несуттєві неточності
2 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини
знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві
неточності
1 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:
2 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення
теми,
1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію
3. Конспект першоджерел:
2 бали – студент опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними
власними зауваженнями та поясненнями
1 бал – студент законспектував текст без цитувань та пояснень
4. Самостійна робота, підсумкова письмова робота:
20-16 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та
аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого
завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує
обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність,
незаангажованість проведеного дослідження / письмової роботи
15-11 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно
його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному
розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу,
демонструє самостійність та достовірність проведеного дослідження / письмової
роботи. Допускаються несуттєві неточності
10-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини
знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну
навчальну літературу, робота містить суттєві неточності
5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово
його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві
помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння
матеріалу з усіх двох частин та виконання самостійних робіт
Оцінювання за формами контролю (половина семестру):
Види робіт

Кількість балів за половину семестру

Участь в дискусіях
Конспекти
першоджерел

Тема 1-10 протягом семестру
Тема 2,8,9

Min – 48 бали
«2» х 6 =12
«2» х 6 = 12

Max – 80 балів
«4» х 6 = 24
«2» х 8 = 16

15 вересня – 25 вересня 2017 р.
21 листопада – 28 листопада 2017 р
25 листопада – 2грудня 2017 р.

Самостійна
індивідуальна
робота1

Тема 3,4,6,7,10. Написання «6» х2 = 12
рефератів на теми, визначені
викладачем.

«10» х 2 = 20

26 вересня – 7 грудня 2017 р.

Тема 1, 5. Дослідження явищ «12» х1 = 12
сучасної
культури,
порівняльний аналіз підходів
до культури і її феноменів

«20» х 1 = 20

6 вересня – 14 вересня 2017 р.
21 жовтня – 1листопада 2017 р.

Підсумкова
контрольна робота

«12» х 1 = 12

«20» х 1 = 20

Загальна кількість балів за самостійну індивідуальну роботу складає 50% від семестрової
кількості балів, тобто мін. – 24 балів, максимум – 40 балів
3

Підсумкове оцінювання у формі заліку: підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100

балів), яка визначається як сума (проста або зважена) балів за систематичну роботу впродовж семестру. Залік

виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру. Таким чином, підсумкова
оцінка складається із суми семестрової кількості балів та підсумкової контрольної роботи
При простому розрахунку отримуємо:
Мінімум
Максимум

Семестрова кількість балів
48
80 (40+40)

Шкала відповідності:
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно / Fail

ПКР (підсумкова контрольна робота) / залік
12
20

90-100
75-89
60-74
0-59

Підсумкова оцінка
60
100

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
№
п/п

1
2
3
4
5

Кількість годин

Назва лекції

Лекції

Частина 1.
Тема 1. Місце і роль культури в cуспільному
процесі. Ціннісна природа культури.
Тема 2.
Культура як генератор соціальноекономічних трансформацій. Перспективи
співвідношення культури і цивілізації
Тема 3. Техніка і людина. Технократизм як
проблема суспільства і культури.
Тема 4. Роль культурології в системі
сучасного знання та освіти.
Тема 5. Цілісні культурно-антропологічні
концепції середини XX ст.

Семінари

2

Самостійна
робота

2

3

2

4

3

2

4

4

2

4

4

2

4

2

2

4

4

2

4

Частина 2.
6

7

8
9
10
11

Тема 6.
Взаємодія культури та особи.
Особливості функціонування та відтворення
культур.
Тема
7.
Проблема
розуміння
як
фундаментальна проблема культурної і
міжкультурної комунікації.
Тема 8. Мови різних культур як різні бачення
світу
Тема
9.
Теорії
культур
психологоантропологічної орієнтації.
Тема 10. Проблеми впливу на історикокультурний процес.
Підсумкова контрольна робота
ВСЬОГО

Загальний обсяг 90 год., в тому числі:
Лекцій
– 30 год.
Семінари
–14 год.
Самостійна робота - 46 год.

2

8

2

8

2

2

4

14

46

2
30
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