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ВСТУП

1.
Мета дисципліни – забезпечення стійкої системи теоретичних і практичних
знань, вмінь та навичок з історії та теорії української і зарубіжної культури фахівця освітнього
ступеня «Бакалавр», достатньої для виконання ним його професійних обов’язків за обраною
спеціальністю.
2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни:

1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи та
характеристики вітчизняного і світового історико-культурного процесу; класичні та
сучасні культурологічні теорії та методи культурологічних досліджень, зокрема
методи філософії культури, культурної антропології, соціології культури; основні
культурологічні поняття та категорії.
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;
2.

Володіти елементарними навичками наукового дослідження та керування
інформацією; критичного ставлення і прогнозування щодо політичних, економічних,
культурно-мистецьких подій та явищ; використання іншомовних фахових
культурологічних інформативних джерел.
3.

3.
Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Українська та зарубіжна
культура» належить до переліку обов’язкових дисциплін ВНЗ для бакалаврів. Навчальна
програма «Українська та зарубіжна культура» створена на базі наукової школи кафедри
української філософії і культури філософського факультету Київського національного
університету імені Тараса Шевченка та виконана у межах Комплексної наукової програми
Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Модернізація суспільного
розвитку України в умовах світових процесів глобалізації», науково-дослідницької теми
філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
11БФ041-01 «Філософсько-світоглядні та політологічні аспекти гуманітарного розвитку
сучасного суспільства».
Під час вивчення цього курсу студент отримає базові знання про організаційне та науковометодичне забезпечення викладання української та зарубіжної культури, базові знання про
передумови формування, генезис, основні етапи розвитку та особливості зарубіжної та
української культури; базові уявлення про основні етапи розвитку світового та українського
мистецтва, сучасні наукові концепції, в межах яких здійснюється їх вивчення, основні
мистецькі напрямки та постаті, які визначали їх розвиток; базові уявлення про історію
розвитку та функціонування українського та зарубіжного культурного простору, його ґенезу
та сучасний стан.

4. Завдання (навчальні цілі)

-

-

-

Сформувати у здобувача вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» ряд загальних
компетентностей, які достатні для виконання професійних обов’язків за обраною
спеціальністю;
Забезпечити викладання навчальної дисципліни засобами сучасних передових
методик (у тому числі електронного навчання).
Якісно організувати самостійну роботу студентів в межах навчальної програми,
забезпечити системний взаємозв’язок із навчальними заняттями та самостійною
роботою;
Забезпечити якісне структуроване керівництво самостійною роботою студентів;
Забезпечити якісний проміжний та підсумковий контроль виконання студентами
вимог навчальної програми;
Забезпечити внутрішній та зовнішній контроль якості виконання навчальної
програми.
Забезпечити повне досягнення студентами програмних компетентностей та
очікуваних результатів навчання за дисципліною «Українська та зарубіжна культура»

5. Результати навчання:
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4.
Методи викладання Методи
автономність та відповідальність)
і навчання
оцінювання
К
Результат навчання
Код
Знати:
1
Семінар,
Усна доповідь
Культура
як об’єкт дослідження
1.1 історії
самостійна
робота
культури,
інших
гуманітарних дисциплін. Теоретикометодологічні підходи до вивчення
історичних типів культур. Етнічні і
національні культури. Культурні
регіони світу: європейсько-північноамериканський,
далекосхідний,
арабо-мусульманський,
тропічноафриканський,
індійський
та
латиноамериканський.
Розуміння
культури: від мислителів Давнього
Сходу до концепцій культури ХХ
ст.
1
Семінар,
Усна доповідь
Матеріальний
і
духовний
1.2 складники
української народної самостійна робота
культури. Поняття «мистецтво»:
етимологія, історія виникнення,
тлумачення обсягу та змісту.
Основні етапи історії світового
мистецтва. і еволюції поглядів на
феномен мистецтва в світовій
естетичній думці. Основні види,
жанри і стилі мистецтва. Епос,
лірика і драма як основні різновиди
літератури. Театральне мистецтво.
Музичне мистецтво. Образотворче
мистецтво. Декоративно-прикладне
мистецтво. Сучасні види мистецтва.

Відсоток у
підсумковій
оцінці
з
дисципліни
5

5

Феномен народного і національного
мистецтва.
1.3

1.4

1.5

1.6

1
Семінар,
Первісність
як етап історії людства.
самостійна
робота
Археологічні культури як предмет
та критерій періодизації історії та
культури первісності. Етносоціальні
структури
первісності.
Мовні
родини
семітохамітської,
сінокавказької
і
ностратичної
макроспільностей. Індоєвропейська
мовна родина. Прото-, пра-, та
давньослов’янський основні етапи
етногенезу слов’ян первісності.
Основні тенденції історії культури
цивілізацій Давнього Сходу.

Усна доповідь

5

1
Семінари,
Основні
тенденції історії культури
самостійна
робота
античності:
егейська,
давньогрецька,
етрурійська
і
давньоримська. Місце та роль
культур Західної і Східної Римських
імперій у історії світової культури.
Тенденції
розвитку
культури
Київської і Галицько-Волинської
держав. Етапи східнослов’янського
державотворення. Дохристиянські
вірування
і
запровадження
християнства. Системи писемності
та мови. Перший і другий
"південнослов’янські
впливи".
Літературний процес, образотворче
мистецтво і архітектура Київської і
Галицько-Волинської держав.

Усні доповіді,
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій

5

1
Українське
передвідродження і його
Лекція,
основні здобутки. Реформаційно- самостійна робота
гуманістичні ідеї в українській
культурі. Братський рух і полемічна
література в Україні. Світоглядні
засади культури Просвітництва.
Мистецтво епохи Просвітництва:
основні напрями. Поняття бароко та
його специфічні риси в українській
культурі. Архітектура українського
бароко.
Українська
барокова
література. Образотворче мистецтво
та музична культура України періоду
бароко.
1
Українське
та світове мистецтво ХІХ
Семінар,
століття: основні напрями, здобутки самостійна робота
та представники. Науково-технічна
революція та криза європейських
науки
і
освіти.
Періодизація
української культури ХІХ століття.
Дворянський період. Народницький

Письмова
контрольна
робота

5

Усна доповідь

5

1.7

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

період. Модерний період.
1
Поняття
модерну.
Модерн
та
Семінари,
модернізм. Період постмодерну. самостійна робота
Напрями розвитку українського і
світового мистецтва ХХ століття.
Проблеми глобалізації та культурної
універсалізації. Модерн як проект
національного
культуротворення.
Українські література, мистецтво,
архітектура, театр і музика ХХ
століття
в
світовій
художній
культурі. Сучасні культурологічні
проблеми європейської інтеграції
України.
Вміти:
2
демонструвати
знання
Семінари,
спеціалізованої
літератури
із самостійна робота
культурологічних досліджень

2
проводити
міжкультурні
Семінар,
дослідження,
використовуючи Самостійна робота
понятійно-категоріальний
апарат
культурології та новітні методи та
підходи
для
характеристики
соціокультурних
процесів,
що
відбуваються в культурних регіонах
світу
2
виявляти
досвід
поколінь
та
Семінар,
історичні уроки розвитку етнонації, Самостійна робота
української природи, мови, держави,
культури, людини

1
визначати
шляхи збереження та
Семінар,
відтворення культурних традицій Самостійна робота
різних культурних регіонів світу та
української культури

1
сприяти
аналізові
тенденцій,
Семінари,
закономірностей,
причин
та Самостійна робота
наслідків розвитку й проблем
сучасності
2
здатність
визначати самобутні риси
Самостійна
української
культури
в робота
інтелектуальній та художній сферах,
темах українського фольклору та
ціннісно-смислових
і
знаково-

Усні доповіді,
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій

5

Усні доповіді,
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій
Усні доповіді,
пояснення до
конспекту
першоджерел
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій,
письмова
контрольна
робота
Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій
Усні доповіді,
дискусії, текст
рекомендацій

5

Текст
рекомендацій

5

10

5

5

5

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

комунікативних
механізмах
на
шляхах культурної самоідентифікації
комунікація:
використовувати
знання іноземних
3
мов для аналізу інформаційних
інтернет-ресурсів, читання новітньої
культурологічної
літератури
в
підготовці до семінарських занять та
написання самостійних робіт;
презентувати
результати
3
проведених
культурологічних
досліджень та здійсненої самостійної
роботи
у
вигляді
доповідей,
повідомлень і есе;
вести
полеміку
щодо
питань
2
націєтворення в умовах глобалізації
та міжкультурного діалогу на основі
володіння
категоріальнопоняттєвим апаратом культурології.
автономність
та
відповідальність:
критично
опрацьовувати літературу
4
із культурологічних досліджень,
вільно володіти методами обробки,
аналізу
і синтезу наукової
інформації
вирішувати
комплексні завдання,
4
пов’язанні
із
верифікацією
результатів існуючих оприлюднених
культурологічних досліджень.

Семінари,
самостійна робота

Усні доповіді,
текст
рекомендацій

5

Семінари,
самостійна робота

Усні доповіді,
презентація
самостійного
дослідження,

5

Дискусії

5

Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження
Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідженн,
Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження

5

Семінари

Самостійна робота

Семінари,
самостійна робота

брати
участь у роботі фахових
Семінари,
4
аналітичних груп, вирішувати в самостійна робота
межах свого фаху задачі різного
рівня складності..

5

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: у курсі передбачено дві змістових частини. Заняття проводяться у
вигляді лекцій, семінарів, з використання інтерактивних методів навчання.
Завершується дисципліна заліком.
Перша частина курсу присвячена історії української та зарубіжної культури від
первісності до Середньовіччя (предмет, завдання, основні напрями та методики
вивчення історії української та зарубіжної культури). Друга частина курсу присвячена
історії української та зарубіжної культури від епохи Відродження до початку ХХІ ст.

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 35% 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 65%
загальної оцінки.
Критерії оцінювання:
1. Усна відповідь:
5 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
4 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
3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини
знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві
неточності
2. Доповнення / дискусія:
3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює
обговорення теми,
2 бали – доповнення змістовне
1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію
3. Самостійна робота, підсумкова письмова робота:
12 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
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 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.
4. Підсумкова контрольна робота:
20 - 18 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
17 - 15 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
14 - 13 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
12 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.
8.2 Організація оцінювання:
Види робіт
Усна відповідь1

Семестрова кількість балів
Min – 48 бали
Max – 80 балів
протягом «3» х 7 = 21
«5» х 7 = 35

До теми: 1,2,3…
семестру
Доповнення, участь До теми: 1,2,3… протягом «1» х 7 = 7
в дискусіях
семестру
Самостійна
До теми: «Культура як об’єкт «10» х 2 = 20
індивідуальна
наукового
дослідження»
робота
(Березень),
«Від
культур
античності
до
культур
Середньовіччя»(Квітень).
Підсумкова
контрольна робота

«12» х 1 = 12

«3» х 7 = 21
«12» х 2 = 24

«20» х 1 = 20

у разі відсутності студента на семінарському занятті, розглянуті на семінарі питання
відпрацьовуються у письмовій формі. Загальна кількість балів за аудиторну роботу складає
30% від семестрової кількості балів
2
Максимальна кількість балів за конспекти першоджерел в даній навчальній дисципліні не
може бути більше, ніж 10% від семестрової кількості балів, тобто не більше, ніж 8 білів
3
Загальна кількість балів за самостійну індивідуальну роботу складає 50% від семестрової
кількості балів, тобто мін. – 24 бали, максимум – 40 балів

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

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

Зараховано / Passed
Не зараховано / Fail

60-100
0-59

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Кількість годин
Самостійн
Лекції
Семінари
а робота
Частина 1. Українська та зарубіжна культура: від первісності до Середньовіччя
№
п/п

Назва лекції

Тема 1.
Культура як об’єкт наукового
2
1
2
дослідження
Тема 2. Мистецтво: історія, теорія і проблеми
2
2
1
2
розвитку
Тема 3. Культура первісного суспільства
3
2
2
Тема 4. Культура цивілізацій Давнього Сходу
4
2
1
2
Тема 5. Від культур античності до культур
5
2
2
2
Середньовіччя
Тема 6. Культура Київської і Галицько6
2
1
2
Волинської держав
Частина 2. Українська та зарубіжна культура: від Відродження до поч. ХХІ ст.
Тема 8. Українська і зарубіжна культура епохи
8
2
2
2
Відродження
Тема 9. Українська і зарубіжна культура
9
2
1
2
Нового Часу
Тема 10. Українська і зарубіжна культура
10 епохи Просвітництва
2
1
2
Тема 11. Українська і зарубіжна культура
11 першої половини ХІХ ст.
2
1
2
Тема 12. Українська і зарубіжна культура
12 другої половини ХІХ ст.
2
1
2
Тема 13. Українська і зарубіжна культура
13 першої половини ХХ ст.
2
1
2
Тема 14. Українська і зарубіжна культура
14 другої половини ХХ ст. - початку ХХІ ст.
2
1
4
18
15 Самостійна індивідуальна робота
16 Підсумкова контрольна робота
2
1

ВСЬОГО
Загальний обсяг 88 год., в тому числі:
Лекцій
– 28 год.
Семінари
– 14 год.
Самостійна робота - 46 год.

88

28

14

46
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