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ВСТУП
1. Мета дисципліни – Метою курсу "Історія культурологічних вчень" є
ознайомлення студентів з основними поняттями і методами сучасної науки про
культуру, створення теоретичного підгрунття для розбудови засад сучасної
гуманітарної освіти.

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни:
1. До початку вивчення цього курсу студенти повинні мати знання, щодо основних
етапів та характеристик історико-культурного процесу які вони отримали в
загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів;
2. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління
інформацією; критичного ставлення та прогнозування стосовно культурологічних
подій та явищ.
3.
Анотація навчальної дисципліни: Навчальна програма курсу "Історія
культурологічних вчень" орієнтована на висвітлення головних проблем теорії
культури в контексті їх історичного розвитку і становлення, методологічних підходів до
їх вивчення. Особливу увагу приділено таким темам, як: ціннісні аспекти культури;
комунікативний вимір культури; епістемологія культури; культурна антропологія;
психоаналіз і культура, розвиток культурологічних теорій в другій половині ХХст..
Програма ґрунтується на новітніх вітчизняних та зарубіжних дослідженнях в галузі
культурної антропології, філософії культури.

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 «Історія культурологічних
вчень»

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:
Семінар,
самостійна робота

Усна доповідь

5

Рівні
взаємодії
людини
з
Семінар,
навколишнім
середовищем: самостійна робота
організм - зовнішнє середовище
(дія, орієнтація, пізнання); організм
- інший організм того ж виду
(спілкування); відношення до себе
(самоідентифікація,
рефлексії);
взаємодія
з
видом
(пам'ять,
колективний
досвід).
Процеси
сприйняття явищ навколишнього
світу, запам'ятовування, розуміння,
спілкування
як
форми
функціонування знакових систем.
Знаки і символи. Культура як процес
символізації (концепції Е.Кассірера,
О.Лосєва, Р.Барта та ін.).

Усна доповідь

5

1
1.1

Предмет, структура і методи
культурологічної науки. Історичні
етапи
становлення
культурологічного
знання.
Уявлення
про
культуру
в
античному
світі.
Походження
терміну
"культура".
Культурологічні
концепції
романтизму.
Становлення
спеціально-наукових знань про
культуру
(історія
первісного
суспільства, археологія, етнологія,
філологія, психологія та ін.).
1

1.2

Відсоток у
підсумковій
оцінці
з
дисципліни

1.3

1.4

1.5

1.6

1

Семінар,
Визначення
релігії.
Спільне і відмінне у теологічних, самостійна робота
філософських, культурологічних,
соціологічних
визначеннях
релігії. К.Маркс про релігію як
"опіум народу". М.Вебер про
релігію як форму осягнення
людиною сенсу її буття у світі.
Визначення
релігії
Е.Дюркгеймом як світоглядної
форми, що ґрунтується на
принциповому розмежуванні між
мирським і сакральним. Релігія і
міфологія. Міфологічні уявлення
як
першооснова
релігійних
уявлень. Наявність етичного
вчення про добро і зло як
постулат, що відрізняє релігію
від міфології. Первісні релігійні
уявлення - анімізм, фетишизм,
тотемізм.

Усна доповідь

5

1
Семінари,
Міфологічний
тип свідомості як
базова форма світогляду людини самостійна робота
первісного суспільства. Основні
риси міфологічної свідомості.
Універсальність
існування
людини в світі. Холістичність
міфологічного світогляду та його
синкретизм (відсутність погляду
на функціональні та структурні
сегменти, невіддільність об'єктів
та знаків і слів, що їх позначають).
Бінарні опозиції як глибинні
структури
міфологічного
світосприйняття. Уявлення про
світове дерево.
1
Лекція,
Основні
постулати
теорії
самостійна
робота
“енергетизму”.
Концепція
суспільства і суспільної свідомості.
Критика В.Оствальдом сучасної
йому теорії суспільствознавства
(концепція психофізіології) та її
вразливі
місця.
Подальший
розвиток ідей В.Оствальда в теорії
“технологічного детермінізму”.
1
Семінар,
Еволюціонізм
як
самостійна
робота
світоглядна
система
в
природничих
і
гуманітарних
науках.
Формування

Усні доповіді,
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій

5

Письмова
контрольна
робота

5

Усна доповідь

5

еволюціоністської теорії в добу
Просвітництва і нового часу (
А.Тюрго, Ф.Вольтер, Ж.Кондорсе,
К.Бер,
Ж.-Б.
Ламарк).
Дарвіністський
переворот
в
еволюціоністському
вченні.
Застосування еволюціоністської
парадигми в космогонічній теорії
І.Канта,
П.Лапласа.
Формулювання
універсальних
принципів
еволюціонізму
в
працях Г.Спенсера. Модернізація
Г.Спенсером поглядів К.Бера,
зокрема т.зв. “формули Бера”.
Подальша розробка Г.Спенсером
органічної теорії суспільства (від
Арістотеля
до
Т.Гоббса
і
Ш.Монтескьє).
Семінари,
Проблемність
дослідження
еволюції культурологічних теорій самостійна робота
на основі вітчизняного матеріалу.
Особливості української історії та
їх вплив на розвиток соціальнополітичної та наукової думки.
Вплив
ідеології
німецьких
романтиків
на
становлення
української
філософської
та
історико-культурної думки. Ідея
народності
–
лейтмотив
української
літератури
та
філософської
думки
ХІХст.
Формування архетипу української
культури в творах М.Костомарова,
П.Куліша та інших діячів КирилоМефодієвського
братства.
Т.Шевченко
–
творець
українського міфу.
1

1.7

2.1

2.2

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

Усні доповіді,
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій

5

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

5

10

соціокультурних
процесів,
що
відбуваються в культурних регіонах
світу

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

4.1

2
виявляти
досвід
поколінь
та
Семінар,
історичні
уроки
розвитку Самостійна робота
культурологічних вчень,

1
визначати
шляхи збереження та
Семінар,
відтворення культурних традицій Самостійна робота
різних культурних регіонів світу,
використовуючи
знання
про
методологічні аспекти культурології
1
сприяти
аналізові
тенденцій,
закономірностей,
причин
та
наслідків розвитку й проблем
сучасності
2
здатність
визначати самобутні риси
теорії культури в інтелектуальній та
художній сферах
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 проведених
3
культурологічних
досліджень та
здійсненої самостійної роботи у
вигляді доповідей, повідомлень, есе,
презентацій, конспектів;

Семінари,
Самостійна робота
Самостійна

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

5

5

Текст
рекомендацій

5

Семінари,
самостійна робота

Усні доповіді,
текст
рекомендацій

5

Семінари,
самостійна робота

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

5

Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій

5

робота

вести
полеміку стосовно питань
Семінари
2
ділової
культури
в
умовах
глобалізації
та
міжкультурного
діалогу
на
основі
володіння
категоріально-поняттєвим апаратом
культурології.
автономність
та
відповідальність:
самостійно
шукати та критично
Самостійна
4
опрацьовувати
літературу
із робота
культурологічних досліджень, вільно
володіти методами обробки, аналізу
та синтезу наукової інформації

5

4.2

вирішувати
комплексні завдання,
Семінари,
4
пов’язанні
із
верифікацією самостійна робота
результатів існуючих оприлюднених
культурологічних досліджень.

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

4

4.3

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

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: Заняття проводяться у вигляді лекцій, семінарів, з використання
інтерактивних методів навчання. Завершується дисципліна заліком.

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:
3 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
2 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. Доповнення / дискусія:
2 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення
теми,
1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію
3. Самостійна робота, підсумкова письмова робота:

3 бали 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
2 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,
демонструє самостійність та достовірність проведеного дослідження / письмової
роботи. Допускаються несуттєві неточності
1 бал - 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:
15 - 14 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
13 - 12 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
11 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
10 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

До теми:
семестру
Доповнення, участь До теми:
в дискусіях
семестру
Самостійна
індивідуальна
робота

Підсумкова
контрольна робота

1,2,3…

Семестрова кількість балів
Min – 48 бали
Max – 80 балів
протягом «2» х 15 = 21
«3» х15 = 45

1,2,3…

протягом «1» х 15 = 15

До теми: «Феномен бароко в «1» х 2 = 2
українській
культурі»(вересень),
«Глобальні проблеми сучасної
світової культури»(жовтень)
«10» х 1 = 10

«2» х 7 = 14
«3» х 2 = 6

«15» х 1 = 15

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
1

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
Зараховано / Passed
Не зараховано / Fail

ПКР (підсумкова контрольна робота) / залік
12
20

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

Підсумкова оцінка
60
100

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Назва лекції

Кількість годин
Лекції

Семінари

Самостійна
робота

Методологічні аспекти культурології
Семіотика культури
Релігія як явище культури.
Міфологія як феномен культури.
Становлення культурологічної теорії .
Еволюціоністська концепція культури.
Дифузіонізм і теорія “культурних кіл”.
Функціоналізм Б.Малиновського та А.РадкліффБрауна
Підсумок розвитку соціальної антропології в
першій половині ХХст.
Джерела та витоки психологічної антропології.
Історична етнологія Ф.Боаса. Школа “культура і
особистість”.
Ігрова концепція культури. Інтерпретативна
антропологія.

1
1
2
2
2
2
2
1

1
1
2
2
2
2
2
1

1

1

2
2

2
2

2

2

2

2

Російська культурологічна думка ХХст.
Становлення історико-культурної думки в
Україні.
Феноменологія культури.
Структуралізм і дослідження культури.
Основні концепції дослідження міфу в ХІХ-ХХст.
Футурологічні концепції в культурології .

2
2

2
2

2
2

1
1
2
2

1
1
2
2

Самостійна індивідуальна робота
Підсумкова контрольна робота
ВСЬОГО

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

2

2

18
2
30

30

48
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