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ВСТУП

1.
Мета дисципліни – забезпечення стійкої системи теоретичних і практичних
знань, вмінь та навичок з вивчення основних проблем та методології дослідження в
незалежній Україні прадавньої української культури – археологічних культур первісності та
етногенезу слов’ян, здобувача освітньо-наукового рівня «Доктор філософії», достатньої для
виконання ним його професійних обов’язків за обраною спеціальністю.
2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни:

1. До початку вивчення цього курсу здобувачі 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 епохи первісності та наступних епох; застосовувати
основні терміни, категорії наук про культуру в аналізі соціально-культурних явищ та
процесів; виявляти тенденції співіснування різних первісних культур від палеоліту до
епохи раннього заліза.
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 «Основні проблеми дослідження
прадавньої української культури» належить до переліку дисциплін вільного вибору
здобувачів філософського факультету, спеціальність «Культурологія», та викладається
на 1 році навчання. Навчальна програма виконана у межах Комплексної наукової
програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка
«Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації».
Під час вивчення курсу здобувач отримає
системне уявлення про етапи та зміст
академічного вивчення в незалежній Україні актуальної проблематики історії
археологічних культур ранньої, класичної та пізньої первісності науковцями НАНУ та
провідних вітчизняних вишів. Критично розглядаються передумови формування,
генезис, основні етапи розвитку та особливості протослов’янської, праслов’янської та
давньослов’янської культур. В контексті розгляду історії етносоціальних структур в
Україні та світі епохи первісності класифікуються основні етапи розвитку етномовних
макроспільностей первісності та їх мовних родин, головним чином індоєвропейської.

4. Завдання (навчальні цілі) – сформувати у здобувача ряд загальних
компетентностей, які достатні для виконання ним професійних обов’язків за обраною
спеціальністю, а саме здатність: до систематичного критичного мислення;
спілкуватися (усно та письмово) державною та іноземною мовами на рівні, що
відповідає професійним потребам; демонструвати навички управління інформацією та
проектами; організовувати та підтримувати соціальні комунікації; працювати в
міждисциплінарній команді; аналізувати культурні відмінності у відповідності до їх
контексту; до самонавчання та підвищення кваліфікації; пристосовуватися до нових
ситуацій; працювати самостійно; діяти соціально відповідально; до пошуку,
опрацювання, аналізу та синтезу інформації щодо актуальних проблем культурних
досліджень.

5. Результати навчання:
В результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач 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
Лекції,
іспит
Археологічні
культури
як
1.1 предмет
вивчення
історії самостійна робота
первісності.
Етномовні
макроспільності первісності та
мовні сім’ї
1
Лекції,
іспит
Актуальні
проблеми дослідження
1.2 історії археологічних культур самостійна робота
ранньої первісності в Україні:
палеоліт і мезоліт
1
Лекції,
Усна доповідь,
Актуальні
проблеми дослідження
1.3 історії археологічних культур семінар, самостійна презентація
самостійного
класичної та пізньої первісності в робота
дослідження,
Україні: неоліт, енеоліт і бронза
іспит
1
Лекції,
Усна доповідь,
Основні
здобутки
вивчення
1.4 актуальних
презентація
проблем
історії семінари,
самостійного
первісності в незалежній Україні: самостійна робота
дослідження,
НАН України та провідні виші
іспит
Вміти:
2
Визначити
і
застосувати
Семінари,
Усні доповіді,
2.1 методологічну базу вивчення самостійна робота презентація
археологічних культур
самостійного
дослідження, ,
іспит
2
використовувати
доробок наук
Семінари,
Усні доповіді,
2.2 про культуру для дослідження Самостійна робота дискусії,

Відсоток у
підсумковій
оцінці
з
дисципліни
10

10

10

10

10

10

первісної культури

2.4

3.1

3.2

4.1

4.2

6. Співвідношення
результатами навчання

результатів

Результати навчання дисципліни

навчання

дисципліни

із

10

10

5

5

5

5

програмними

1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
4.1
4.2

2.3

презентація
самостійного
дослідження,
іспит
2
критично
аналізувати, оцінювати
Семінари,
Усні доповіді,
і синтезувати нові комплексні ідеї Самостійна робота дискусії,
щодо функціонування архаїчних
презентація
культурних інститутів
самостійного
дослідження,
іспит
1
збирати,
вивчати, узагальнювати
Семінари,
Усні доповіді,
та презентувати інформацію про Самостійна робота дискусії,
класичні і сучасні здобутки
презентація
дослідження мовних родин та
дослідження
етномовних
макроспільностей
первісності
комунікація:
3
Семінари,
Усні доповіді,
Застосовувати
знання фахової
презентація
міжнародної
термінології
та самостійна робота
самостійного
іноземних мов для вивчення
дослідження
здобутків давніх культур в
підготовці до семінарських занять
та написання самостійних робіт
3
Семінари,
Усні доповіді,
вільне
фахове комунікування в
дискусії,
міжнародній науковій спільноті з самостійна робота
презентація
питань генези вітчизняної та
самостійного
світової культури
дослідження
автономність
та
відповідальність:
4
Семінари,
презентація
засвідчувати
та демонструвати
самостійного
високий
фаховий
рівень, самостійна робота
дослідження
самостійність,
академічну
та
професійну
доброчесність
в
наукових дослідженнях первісної
культури
4
Семінари,
Усні доповіді,
виявляти
креативну здатність до
дискусії,
постійного фахового розвитку та самостійна робота
презентація
самовдосконалення
самостійного
дослідження

Програмні результати навчання

1. вміти з нових дослідницьких позицій формулювати
загальну методологічну базу власного наукового дослідження, +
усвідомлювати актуальність і мету власного наукового

+

+

=

+ +

4 +

дослідження, усвідомлювати значення власного наукового
дослідження для розвитку інших галузей науки, суспільнополітичного, економічного життя, національної чи світової
духовної культури та здатність працювати в межах
постнекласичного типу наукової раціональності, вміти
продукувати нові наукові ідеї з урахуванням етичних
цінностей сучасної світової культури (екологічних, етикоморальних, міжнародно-правових, релігійних тощо).
2. застосовувати сучасні гуманітарні знання та
+ +
+
технології у процесі виконання власного наукового + +
+
дослідження з метою розв’язання комплексних проблем у
галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності
розвитку на засадах антропного принципу, зокрема здатність
до аналізу теоретичних і практичних проблем сучасної
культурології як міждисциплінарної галузі гуманітарної сфери
6.
вивчати
та
використовувати
механізми
+ +
+ +
взаємовпливу суспільства та культури, геокультури, світових
+ +
+ +
процесів і міжнародної інтеграції на сутність, властивості та
інші системні характеристики культуроґенезу в процесі
управління
культурою
та
умовах
нелінійності
та
невизначеності
9. моделювати й оптимізувати технології культурних
+ +
практик та їх образів у різних культурних інституціях з
+ +
урахуванням цивілізаційного, функціонального, галузевого,
регіонального та інших аспектів їх втілення
10. розробляти й впроваджувати нові методологічні
+ +
установки та новації світового культурознавства та + +
українознавства
11. формулювати наукову проблему з огляду на
ціннісні орієнтири сучасного суспільства та стан її наукової
розробки
12. обґрунтовувати, розробляти та впроваджувати
+
цільові програми мобілізації ресурсів культурних продуктів у
+
політико-правовій сфері
13. знати процедури встановлення інформаційної
+ +
цінності і якості культурних продуктів
+ +
14. Здатність конкретизувати підстави, обґрунтування
+
+
та форми діалогу науки та культурної практики; особливості
+
+
взаємодії культурних індустрій та міського середовища на
теренах України та за її межами

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 – 1.4), що складає 40% від загальної оцінки та
оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.4);
(комунікація 3.1-3.2); (автономність та відповідальність 4.1-4.2), що складає 60%
загальної оцінки.
Оцінювання під час навчального періоду:
1. Усна відповідь на семінарах: РН 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4.2 –12 / 20

балів
2. Доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1,
3.2, 4.2 –6 / 10 балів
3. Самостійна робота - письмова робота-дослідження: РН 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,
3.1, 3.2, 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, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, – 24 / 40 балів
Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі. Білет складається з 2
питань, кожне з яких оцінюється за шкалою 20 балів, 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. Рекомендований мінімум допуску до іспиту – 36 балів
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
Мінімум
Максимум

36

Іспит
24

60

7.2 Організація оцінювання:
Робота за період навчання

Результуюча
оцінка
60

40

100

кількість балів за період навчання
Min – 36 балів
Max – 60 балів
Усна відповідь на Теми
4
і
10,
заняття «6» х 2 = 12
«10» х 2 = 20
семінарах
відбудуться згідно з планом
навчальних занять. У разі
відсутності
здобувача
на
занятті,
теми
необхідно
відпрацювати в письмовому
вигляді
Доповнення, участь Теми
4
і
10,
заняття «3» х 2=6
«5» х 2 = 10

в
дискусіях
на відбудуться згідно з планом
семінарах
навчальних занять.
Самостійна
Підготовка письмової роботи- «18» х 1 = 18
письмова робота
дослідження
«Актуальна
проблематика академічного
вивчення
конкретної
археологічної культури в
Україні» триває протягом
періоду навчання. Презентація
роботи-дослідження
відбувається
під
час
аудиторної
роботи,
на
останньому семінарі згідно з
планом навчальних занять
(Додаток самостійної роботи
здобувача)

«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
культурних інститутів; вміння виявляти зв’язки між культурологічним знанням
та його застосуванням на практиці; вміння пояснювати стратегії, тактики та
методи, базові вектори розвитку інституційних практик 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
інститутів, 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
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
Кількість годин
Самостійн
Лекції
Семінари
а робота
Частина 1. Прадавня українська культура як об’єкт дослідження в незалежній
Україні: археологічні культури первісності і етногенез слов’ян
Тема 1.
Українська етнічна культура.

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Назва лекції

Етномовні
макроспільності
первісності:
індоєвропейська мовна родина. Етногенез
слов’ян

1

14

Тема 2. Археологічні культури ранньої
первісності в Україні: основні проблеми
2
10
дослідження етногенезу протослов’ян в 90-х
рр. ХХ ст. – 10-х рр. ХХІ ст.
Тема 3. Археологічні культури класичної
первісності в Україні: основні проблеми
2
10
дослідження етногенезу праслов’ян в 90-х
рр. ХХ ст. – 10-х рр. ХХІ ст.
Тема 4. Археологічні культури пізньої
первісності в Україні: основні проблеми
2
2
10
дослідження етногенезу давніх слов’ян в 90х рр. ХХ ст. – 10-х рр. ХХІ ст.
Частина 2. Основні проблеми та методологія дослідження прадавньої
української культури у НАНУ та вишах незалежної України
Тема 5. Проблематика та здобутки
вивчення археологічних культур первісності
2
10
в НАНУ: Інститут археології НАНУ, ІМФЕ
НАНУ та Інститут літератури НАНУ
Тема 6.
Проблематика та здобутки
вивчення археологічних культур первісності
2
10
в НАНУ: Інститут народознавства НАНУ та
Інститут керамології НАНУ
Тема 7. Проблематика та здобутки
вивчення археологічних культур первісності
в НАНУ: Інститут мовознавства НАНУ,
2
10
Інститут
історії
НАНУ
та
Інститут
сходознавства НАНУ
Тема 8. Проблематика та здобутки
вивчення археологічних культур первісності
2
10
в
вишах
незалежної
України:
КНУ
ім.Т.Шевченка та ін.
Тема 9. Проблематика та здобутки
вивчення археологічних культур первісності
2
2
10
в вишах незалежної України: МАУП та ін.
Презентація
самостійної
роботи
«Актуальна проблематика академічного
1
2
вивчення
конкретної
археологічної
культури в Україні»
18
4
96
ВСЬОГО
120

Загальний обсяг 120 год., в тому числі:
Лекцій
– 18 год.

Примечание [IM1]:

Семінари
– 4 год.
Консультація
- 2 год.
Самостійна робота - 96 год.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

Основна: (Базова)
1.
Бичко А. К. та ін. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс
лекцій / А. К. Бичко та ін. – К.: Либідь, 1992. - 393 с.
2.
Давня історія України: В 3 т.т. Т.1.: Первісне суспільство. – Київ: Наукова
думка, 1997.
3.
Космос Древньої України. Трипілля - Троянь: Мітологія. Філософія.
Етногенез / упор. М. Довгич. - К.: Індо-Європа, 1992. - 304 с.
4.
Культура і побут населення України: Навч. посібник / Наулко В. І. та ін. –
К.: Либідь, 1993. - 288 с.
5.
Культурологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол.
авторів; за ред. А. Є. Конверського. - Харків : Фоліо, 2013. - 863 с.
Додаткова:
1.
Братко-Кутинський О. Феномен України / Олексій Братко-Кутинський. –
К.: Вечірній Київ, 1996. - 304 с.
2.
Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та
віруваннях / Георгій Булашев. - К.: Довіра, 1992. - 415 с.
3.
Войтович В. Антологія українського міфу: в 3 тт. / В. Войтович. - Тернопіль :
Богдан, 2006-2007.
4.
Енциклопедія Українознавства: в 2 тт. Том 1. Загальна частина. - Київ:
Віпол, 1994. - 400 с.
5.
Канигін Ю. Віхи священної історії: Русь-Україна / Ю. М. Канигін. – К.:
Україна, 1999. - 350 с.
6.
Канигін Ю. Шлях аріїв: Україна в духовній історії людства: Роман-есе / Ю.
Канигін. - К.: Україна, 1997. - 325 с.
7.
Кифишин А. Древнее святилище Каменная Могила. Опыт дешифровки
протошумерского архива ХІІ - ІІІ тыс. до н.е. В 7 тт. Т.1. / Кифишин А. Г. - Киев :
Аратта, 2001. - 872 с.
8.
Митрополит Іларіон. Дохристиянські вірування українського народу /
Митрополит Іларіон. - К.: Обереги, 1992. - 424 с.
9.
Михайлов Б. Петрогліфи Кам'яної Могили: Семантика. Хронологія.
Інтерпретація / Борис Михайлов. – К.: МАУП, 2005. 296 с.
10.
Павленко Ю. Передісторія давніх русів у світовому контексті / Ю. В.
Павленко. – К.: Фенікс, 1994. - 400 с.
11.
Пошивайло І. Феноменологія гончарства: семіотико-етнологічні аспекти /
І. Пошивайло. – Опішне : Укр. народознавство, 2000. - 432 с.
12.
Синило Г. В. Древние литературы Ближнего Востока и мир Танаха
(Ветхого Завета) / Г. В. Синило. - Минск: Экономпресс, 1998. - 472 с.
13.
Скрипник Г. Етнографічні музеї України. Становлення і розвиток / Г. А.
Скрипник. – Київ : Наукова думка, 1989. - 304 с.
14.
Толочко П. П. Несповідимі путі України / П. П. Толочко. - Київ : АртЕк, 2004.
- 238 с.
15.
Українська минувщина: Ілюстрований етнографічний довідник / А. П.
Пономарьов, Л. Ф. Артюх, Т. В. Косміна та
ін. – К.: Либідь, 1994. - 256 с.
16.
Чмихов М. Від Яйця-райця до ідеї Спасителя / М. Чмихов. – К.: Либідь, 2001.

- 432 с.
17.
Шилов Ю. Космические тайны курганов / Ю. Шилов. – М.: Молодая
гвардия, 1990. - 270 с.

