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ВСТУП
1. Мета дисципліни – ознайомлення студентів з історією культури як спеціальною
галуззю гуманітарного знання, теорією культуроґенезу та дослідженням різних
культурних кодів.
2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни:
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи та
характеристики історичного процесу; основні суспільні теорії та методи
культурологічних досліджень, у т.ч. методи філософії культури, теорії та історії
культури, соціології культури, глобалістіки; основні культурологічні поняття та
категорії;.
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.
3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Історія світової культури» належить
до переліку обов’язкових дисциплін та викладається у І та ІІ семестрах бакалаврата.
Навчальна дисципліна знайомить студентів із проблемами виникнення та визначення
культури, підходи до класифікації культурної еволюції, закономірності культурноісторичної динаміки. Через узагальнення та систематизацію моделей інтерпретації
культури розкривається історична своєрідність кожного тематичного горизонту
життєсвіту людини, а також його значення для подальшого розвитку. Аналізується
культуротворчий потенціал історичних форм діяльності людини, їх обумовленість
культурним контекстом, обґрунтовується їх значення для формування тексту культури
на даному історичному етапі, виявляються закономірності диференціації, автономізації,
інституалізації та інтеграції культурних форм.
4. Завдання (навчальні цілі) – оволодіння категоріальним апаратом сучасної теорії та
історії культури задля адекватного обґрунтування як власних норм культурної
поведінки, формування належного рівня культурної компетентності, так і вміння
аргументовано інтерпретувати розмаїття культурних контекстів.
5. Результати навчання:
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4.
Методи викладання і Методи
автономність та відповідальність)
навчання
оцінювання
К
Результат навчання
Код
Знати:
1
Лекція,
Письмова
визначення
предмету та завдань
1.1 історії культури як науки, сутність самостійна робота
контрольна
робота,
культури як цілісного феномену, її
екзаменаційна
співвідношення з природою
робота

Відсоток у
підсумковій
оцінці
з
дисципліни
5

1.2

1
Семінар,
історію
розвитку
самостійна
робота
культурологічної
думки
та
типологію
культурологічних
вчень

1.4

1
Лекція,
базові
параметри
хронології
самостійна
робота
культурно-історичної динаміки;
специфіку історичних періодів
культурного розвитку; історичні
закономірності
інституалізації
форм культури
1
Самостійна
теорії
походження та історичні
робота
форми культури

1.5

1
Семінар,
історичні
підходи до класифікації
самостійна
робота
культурної еволюції

1.6

1
Семінари,
структуру
та функції культури;
самостійна
робота
основні культурні універсалії;

1.3

2.1

2.2

2.3

Вміти:
2
Семінари,
демонструвати
знання
самостійна
робота
спеціалізованої літератури із
постмодерних досліджень

2
Семінар,
вести
культурологічний
Самостійна
робота
теоретичний
дискурс
щодо
актуальних питань культурноісторичної діяльності

2
Семінар,
кваліфіковано
виявляти
Самостійна
робота
загальнокультурні очевидності в
конкретних історичних ситуаціях;

2.4

1
Семінар,
здійснювати
експертну тенденцій
Самостійна
робота
культурно-історичного процесу;

2.5

1
Семінари,
аргументовано
підсумовувати
Самостійна
робота
загально
значущий
досвід

Усна доповідь,
екзаменаційна
робота,
екзаменаційна
робота
Письмова
контрольна
робота,
екзаменаційна
робота

5

Конспект
першоджерел,
екзаменаційна
робота
Усна доповідь,
письмова
контрольна
робота,
екзаменаційна
робота
Усні доповіді,
презентація
самостійного
дослідження,
екзаменаційна
робота

5

Усні доповіді,
презентація
самостійного
дослідження,
Екзаменаційна
робота
Усні доповіді,
пояснення
до
конспекту
першоджерел
презентація
самостійного
дослідження,
екзаменаційна
робота
презентація
самостійного
дослідження,
письмова
контрольна
робота
Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження
Усні доповіді,
дискусії,

5

6

5

14

10

10

5

5

2.6

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

людства;
розуміти
логіку
формування людяності;
2
Самостійна
давати
експертну
оцінку
тенденціям розвитку культурної робота
еволюції
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
досліджень
та
здійсненої самостійної роботи у
вигляді доповідей, повідомлень,
есе, презентацій, конспектів;
2
вести
полеміку стосовно питань
культурних
протиріч
та
міжкультурного діалогу на основі
володіння
категоріальнопоняттєвим
апаратом
культурології.
автономність
та
відповідальність:
4
самостійно
шукати та критично
опрацьовувати
літературу
із
постмодерних досліджень, вільно
володіти
методами
обробки,
аналізу та синтезу наукової
інформації
4
вирішувати
комплексні завдання,
пов’язанні
із
верифікацією
результатів
існуючих
оприлюднених досліджень та
порівнювати їх із результатами
власне проведених досліджень
цінностей постсучасної культури
4
нести
відповідальність
за
достовірність
та
політикоідеологічну
незаангажованість
проведених
культурних
досліджень

Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження

5

Семінари,
самостійна робота

Усні доповіді,
текст
рекомендацій

3

Семінари,
самостійна робота

Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження

3

Семінари

Дискусії

3

Самостійна

Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,

2

Семінари,
самостійна робота

Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження

5

Семінари,
самостійна робота

Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,
екзаменаційна
робота

4

робота

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни
результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін)

із

програмними

Результати навчання дисципліни
Програмні результати навчання

.1

1
.2

1
.1
+

2
.1

4
.2

+
+
7.Структура курсу: у курсі передбачено 2 змістових частини. Заняття проводяться у
вигляді лекцій, семінарів, з використання інтерактивних методів навчання.
Завершується дисципліна екзаменом.
Перша частина курсу присвячена методології крос-культурних досліджень (предмет,
завдання, основні напрямки та методики крос-культурних досліджень господарських /
економічних культур та ділової поведінки в різних країнах світу та на різних історичних
етапах функціонування національних економік)
Друга частина курсу присвячена крос-культурному аналізу імперативно-ціннісних засад
та соціокультурних умов конкретних національних та регіональних економік сучасного
світу.
8. Схема формування оцінки:
8.1. 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 4.1-4.2), 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 бал – 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:
5 бали – студент опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними
власними зауваженнями та поясненнями
2 бал – студент законспектував текст без цитувань та пояснень
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4. Самостійна робота / контрольна робота:
15-13 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
12-10 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
9-6 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
5. Кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 2 питання):
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 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. Загальна семестрова оцінка складаються із балів,
отриманих за аудиторну роботу, самостійну роботу та контрольну роботу з урахуванням
коефіцієнту 0,6. Всі види робіт в семестрі мають в підсумку:
- в максимальному вимірі
100 балів х 0,6 = 60 балів
- в мінімальному вимірі
60 балів х 0,6 = 36 балів
- в максимальному вимірі
100 балів х 0,8= 80 балів
- в мінімальному вимірі
80 балів х 0,6 = 48 балів
8.2 Організація оцінювання:
І семестр

Семестрова робота
Усна відповідь1
Доповнення, участь
в дискусіях
Самостійна
індивідуальна
робота

Семестрова кількість балів
Min – 48 бали
Max – 80 балів
«3» х 6 = 18
«4» х 6 = 24
протягом «1» х 6 = 6
«2» х 8 = 16

До теми: 1-10
До теми: 1-10
семестру
Підготовка до бліц-опитування «3» х 2 = 6
з опрацюванням першоджерел
(Додаток самостійної роботи
студента)
Підготовка до контрольної «6» х 1 = 6
роботи (Додаток самостійної
роботи студента)
Контрольна робота, До тем 1-5
«12» х 1 = 12
що є підставою
оцінки для заліка
Загальна
семестрова оцінка
з
урахуванням
коефіцієнту 0,6

«80» х 6 = 48

«10» х 2 = 20

«20» х 1 = 20

«20» х 1 = 20

«100» х 0,6 = 80

у разі відсутності студента на семінарському занятті, розглянуті на семінарі питання
відпрацьовуються у письмовій формі. Загальна кількість балів за аудиторну роботу складає
55% від семестрової кількості балів
ІІ семестр
Семестрова робота
Семестрова кількість балів
Min – 36 бали
Max – 60 балів
2
Усна відповідь
До теми: 1-14
«4» х 3 = 12
«4» х 5 = 20
Доповнення, участь До теми: 1-14 протягом 2 «1» х 4 = 4
«2» х 5 = 10
в дискусіях
семестру
Самостійна
Підготовка до бліц-опитування «3» х 2 = 6
«5» х 2 = 10
індивідуальна
з опрацюванням першоджерел
робота
(Додаток самостійної роботи
студента № 1, 3)
Підготовка до контрольної «2» х 2 = 4
«5» х 2 = 10
роботи (Додаток самостійної
роботи студента № 2, 4)
Творче завдання (Додаток «10» х 1 = 10
«10» х 1 = 10
самостійної роботи студента
№ 5)
Контрольна робота До тем 1-14
«6» х 2 = 12
«10» х 1 = 10
(якщо
студент
протягом семестру
набрав 60 балів за
навчальну роботу,
він може не писати
підсумкову
1

конрольну)
Загальна
семестрова оцінка
з
урахуванням
коефіцієнту 0,6

«60» х 0,6 = 36

«100» х 0,6 = 60

у разі відсутності студента на семінарському занятті, розглянуті на семінарі питання
відпрацьовуються у письмовій формі. Загальна кількість балів за аудиторну роботу складає
55% від семестрової кількості балів
1

Підсумкове оцінювання у формі екзамену: підсумкова кількість балів з дисципліни
(максимум 100 балів), яка визначається як сума (проста або зважена) балів за систематичну
роботу впродовж семестру та оцінки за екзамен. 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 екзамен. Таким чином, підсумкова оцінка складається із
суми семестрової кількості балів (60 балів) та екзаменаційної роботи (40 балів).
При простому розрахунку отримуємо:
Мінімум
Максимум

Семестрова кількість балів
36
60

Екзамен
24
40

Підсумкова оцінка
60
100

Мінімум
Максимум

Семестрова кількість балів
48
80

Залік
12
20

Підсумкова оцінка
80
100

Шкала відповідності:
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно / Fail
Зараховано / Passed
Не зараховано / Fail

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

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ І семестру
№
п/п
1
2
3
4
5

7
8
9
10
11

Назва лекції

Кількість годин
Лекції

Семінари

Частина 1. Типи класифікації історії культури. Ранні форми культури
Тема 1. Співвідношення природи і культури.
2
2
Тема 2. Історичні варіанти типології культурно-історичної
2
2
динаміки
Тема 3. Сучасні підходи до класифікації культурно4
2
історичного процесу
Тема 4. Культура збирання і полювання
4
4
Тема 5. Неолітична революція та культури раннього
4
2
землеробства
Тема 6. Логіка міфу
2
2
Бліц-опитування
2
Частина 2. Цивілізації Премодерну
Тема 7 Культура Месопотамії
4
Тема 8 Культура Давнього Єгипту
2
Тема 9. Культура кочівників
2
Бліц-опитування
Тема 10. Крито-мікенська культура
2
Бліц-опитування
Підсумкова контрольна робота
ВСЬОГО

Загальний обсяг 120 год., в тому числі:
Лекцій
– 28 год.
Семінари
– 28 год.
Самостійна робота - 64 год.

28

2
2

Самостійна
робота
3
3
3
3
4
3
5

2
2
2

3
3
3
3
3
5

2

20

28

64

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ІІ семестру
№
п/п
1

2
3
4
5

2
7
8
9
10
11
15

Назва лекції

Кількість годин
Лекції

Частина 1.Европейські цивілізації Премодерну
Тема 1. Культура Греції архаїчного періоду
4
Тема 2. Грецька культура періоду класики
4
Тема 3. Культура Греції періоду еллінізму
2
Бліц-опитування
Тема 4. Становлення основних форм римської культури.
2
Рим періоду Давнього царства
Тема 5. Культура доби римської республіки
4
Тема 6. Культура доби римської імперії
4
Бліц-опитування
Тема 7. Загальна характеристика культури Середньовіччя
4
Тема 8. Культура Візантії
Тема 9. Середньовічна субкультура духівництва
4
Тема 10. Середньовічні субкультури селянства,
2
лицарства, буржуа
Контрольна робота 1
Частина 2. Культура Модерну
Тема 11 Культура Відродження
4
Тема 12 Культура періоду Реформації
2
Бліц-опитування
Тема13. Культура Просвітництва
4
Тема 14. Культура ХІХ століття
2
Творче завдання
Підсумкова контрольна робота
ВСЬОГО

Загальний обсяг 150 год., в тому числі:
Лекцій
– 42 год.
Семінари
– 28 год.
Самостійна робота - 80 год.

42

Семінари
2
2

Самостійна
робота

2

4
4
4
2

2

4

2
2
2
2

4
4
4
4
4
4

2

4
2

4

2
2

4
4
4
4
4

2

6

2

4

28

80
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