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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – спираючись на знання сфер експертного застосування 

культурологічного знання, специфіки предмету культурологічної експертизи, вимог до її 

проведення та процедурно - документаційного супроводу навчитися проводити та 

оформлювати експертно-аналітичні дослідження на соціально-культурологічну 

проблематику у відповідній формі. 
 
2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
1. До початку вивчення цього курсу студенти повинні знати: основні етапи та 
характеристики історико-культурного процесу; основні культурологічні теорії та 
методи культурологічних досліджень, у т. ч. методи філософії культури, культурної 
антропології, соціології культури, економіки культури; основні культурологічні 
поняття та категорії. 
2. мають знати основні етапи та характеристики історико-культурного процесу; 
основні культурологічні теорії та методи культурологічних досліджень; основні 
культурологічні поняття та категорії; специфіку вітчизняної та зарубіжної культури; 
основні засади менеджменту соціокультурної діяльності; особливості функціонування 
вітчизняних інституцій культури; специфіку сучасних соціокультурних практик. 
3. 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; аналізувати мистецькі твори 

та витвори дизайну 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 культурних явищ; 

використовувати набуті знання та вміння у дослідній, освітній, культурно-організаційній та 

культурно-виховній роботі. 
4. Володіти елементарними навичками наукового дослідження культурних явищ та 
спрямування отриманих результатів у практичну царину; критичного ставлення та 
прогнозування стосовно культурно-мистецьких подій та явищ; використання 
іншомовних фахових філософських та культурологічних джерел для плідної реалізації 
поставлених завдань. 
3. Анотація навчальної дисципліни: «Основи експертної діяльності в галузі культури» 
належить до переліку вибіркових дисциплін. Надає студентам практичне знання щодо місії 

експертної діяльності в сфері культури, її функції, стратегічних і тактичних завдань, про 

очікування від культурологічної експертизи в контексті уявлень про типи експертного 

знання; ознайомлення та використання знань щодо процедурно-документаційного супроводу 

експертної діяльності в сфері культури (витяги із законів, законопроектів, чинні положення і 

методики проведення експертиз, а також експертні висновки, які виконані спеціалістами-
експертами за конкретними  запитами і які складають прецедентну базу експертної практики 

в галузі культури). 
4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам знання щодо сфер експертного 
застосування культурологічного знання, специфіки предмету культурологічної 
експертизи, вимог до її проведення та процедурно - документаційного супроводу 
навчитися проводити та оформлювати експертно-аналітичні дослідження на 
культурологічну проблематику у відповідній формі. В результаті навчання студенти 
мають не лише продемонструвати масив теоретичних знань, але й засвоїти та 
використовувати ці знання у своїх самостійних дослідженнях сучасних культурних 
феноменів, соціокультурних практик, вміючи проводити експертизу об’єктів 
культурних цінностей, культурних проектів, науково-дослідної та освітньої діяльності; 



знати та застосовувати норми чинного законодавства України в галузі культури;  
здійснювати аналітико-прогностичне дослідження  культурної політики України.  

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 
ЗК 7.  Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності 

для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 
ФК 3. Здатність описувати, пояснювати й оцінювати політичні процеси та явища у різних 

історичних, соціальних, культурних та ідеологічних контекстах.  
5. Результати навчання:  
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 

автономність та відповідальність) Методи викладання 

і навчання 
Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумков

ій оцінці з 

дисциплін

и 
К

Код Результат навчання 

 Знати:    
1

1.1 
знання щодо місії експертної 
діяльності культуролога, її функції, 
стратегічних і тактичних завдань, 
про очікування від культурологічної 
експертизи в контексті уявлень про 
типи експертного знання  

Лекція, семінари, 

самостійна робота 
Письмова 

контрольна робота. 

Усна відповідь, 

участь у дискусіях  

10 

1
1.2 

Основні терміни, категорії и 
класифікації культурології в аналізі 
культурних явищ та характеристик 
культурних процесів в сучасному 
світі; діагностувати актуальну 
соціокультурну ситуацію; 
прогнозувати та давати експертну 
оцінку тенденціям розвитку 
культури 

Лекція, семінари, 

самостійна робота 
Письмова 

контрольна робота. 

Усна відповідь, 

участь у дискусіях  

10 

1
1.3 

Основні методи аналізу культурних 
та мистецькі феноменів, визначати 
їхню ґенезу та особливості, 
осмислити роль і місце власної 
національної культури в широкому 
європейському контексті 

Лекція, семінари, 

самостійна робота 
Письмова 
контрольна 
робота. експертне 
дослідження, 
аналітична 
записка, 
контрольна 
робота  

10 

1
1.4 

нові методологічні принципи 
дослідження мистецьких традицій, 
основних форм сучасних 
соціокультурних практик та 
регулювання трудової діяльності 
персоналу у сфері культури 

Лекція, семінари 
Самостійна робота 

Письмова 
контрольна 
робота. експертне 
дослідження, 
аналітична 
записка, 
контрольна 
робота  

10 

 Вміти:    
2

2.1 
проводити експертизу об’єктів 
культурних цінностей, культурних 
проектів, науково-дослідної та 

Семінари, самостійна 

робота 
Усна відповідь, 

участь у дискусіях  
експертне 

5 



освітньої діяльності, чинного 
законодавства України в галузі 
культури та здійснювати аналітико-
прогностичне дослідження  
культурної політики України 

дослідження, 
аналітична записка 

2
2.2 

проводити дослідження актуальних 
проблем соціокультурної діяльності 
в новому міждисциплінарному 
просторі 

Семінари, самостійна 

робота 
Письмова 

контрольна робота. 

експертне 
дослідження, 
аналітична записка  

5 

1
2.3 

здійснювати експертно-аналітичну 
роботу у сферах соціокультурної 
діяльності на основі системного 
підходу; будувати та 
використовувати моделі опису та 
аналізу культурних явищ, 
формулювати проектно-технічні 
завдання 

Семінари, самостійна 

робота 
Усна відповідь, 
участь у дискусіях 
експертне 
дослідження, 
аналітична записка  

5 

1
2.4 

реалізовувати знання щодо 
процедурно - документаційний 
супроводу експертної діяльності в 
сфері культури (витяги із законів, 
законопроектів, чинні положення і 
методики проведення експертиз, а 
також експертні висновки, які 
виконані спеціалістами-експертами 
за конкретними  запитами і які 
складають прецедентну базу 
експертної практики культуролога)  

Самостійна робота Письмова 
контрольна 
робота. експертне 
дослідження, 
аналітична 
записка  

5 

1
2.5 

узагальнювати досвід роботи різних 
культурно-освітніх установ, 
організувати і впроваджувати його в 
практичну діяльність в конкретному 
закладі; орієнтуватися у видах 
планів роботи культурно-освітніх 
установ для здійснення основної 
діяльності, проектної та реалізації 
культурних програм,  

Семінари, самостійна 

робота 
Усна відповідь, 

участь у дискусіях 

експертне 
дослідження, 
аналітична записка  

5 

1
2.6 

використовувати на практиці сучасні 
моделі, методи і методики в 
експертно-оціночної діяльності. 
технології розробки та забезпечення 
реалізації культурних проектів та 
культурних програм 

Самостійна робота Письмова 
контрольна 
робота. експертне 
дослідження, 
аналітична записка  

5 

 комунікація:    
3

3.1 
використовувати знання іноземних 
мов для аналізу інформаційних 
інтернет-ресурсів, читання новітньої 
культурологічної літератури в 
підготовці до семінарських занять та 
написання самостійних робіт; 

Семінари, самостійна 

робота 
Письмова 

контрольна робота. 

Усна відповідь, 

участь у дискусіях 

аналітичні записки  

5 

3
3.2 

презентувати результати 
проведених досліджень та здійсненої 
самостійної роботи у вигляді 
доповідей, повідомлень, есе, 
презентацій, конспектів, аналітичних 

Семінари, самостійна 

робота 
експертне 
дослідження, 
аналітична записка 

5 



записок; 
2

3.3 
вести полеміку стосовно питань 
поширених маніпуляційних 
стратегій комунікацій з урахуванням 
своєрідності функціонування 
соціокультурних  практик  

Лекція, семінари, 
самостійна робота 

Усна відповідь, 

участь у дискусіях  
5 

 автономність та 
відповідальність: 

   

4
4.1 

самостійно шукати та критично 
опрацьовувати літературу із 
соціокультурних досліджень, вільно 
володіти методами обробки, аналізу 
та синтезу наукової інформації 

Семінари, самостійна 

робота 
Письмова 

контрольна робота. 

Усна відповідь, 

участь у дискусіях 

експертне 
дослідження  

5 

4
4.2 

вирішувати самостійно комплексні 
завдання, пов’язанні із верифікацією 
результатів існуючих оприлюднених 
соціокультурних досліджень, та 
порівнювати їх із результатами 
власне проведених досліджень 
сучасних підприємств в сфері 
культури 

самостійна робота Усні доповіді, 

дискусії, експертне 
дослідження  

5 

4
4.3 

нести відповідальність за 
достовірність та політико-
ідеологічну незаангажованість 
проведених соціокультурних 
досліджень і пояснень особливостей 
діяльності сучасних підприємств в 
сфері культури 

самостійна робота Письмова 

контрольна робота. 

Усні доповіді, 

дискусії, експертне 
дослідження, 
аналітична записка  

5 

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  
               Результати навчання дисципліни  

 
 
Програмні результати навчання 

1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

2.
4 

2.
5 

2.
6 

3.
1 

3.
2 

3.
3 

4.
1 

4.
2 

4.
3 

ПРН 7.  Розуміти історію, закономірності та етапи 

розвитку предметної сфери політології, знати її 

цінності та досягнення.  
+ 
+ 

+
+ 

+
+  

 +
+ 

+
+ 

=
+ 

+
+   +

+ 
+

+  +
+ + 

ПРН 10.  Вміти описувати, пояснювати й оцінювати 

політичні процеси та явища у різних історичних, 

соціальних, культурних та ідеологічних контекстах.  
+

+ 
+

+ 
+

+ 
=

+ 
+

+ + +
+ +  +

+ 
+

+ + +
+ 

+
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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 2.1-2.6); (комунікація 3.1-3.3); 
(автономність та відповідальність 4.1-4.3), що складає 60% загальної оцінки.  

Оцінювання семестрової роботи: 



1. Участь у дискусіях, усні доповіді: РН –  1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 2.5, 3.1, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3  – 15 
/40 балів. 

2. Самостійна робота №1 «Експертне дослідження»: РН – 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 
2.6, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3 – 16 /20 балів. 

3. Самостійна робота №2 «Аналітична записка»: РН – 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 
3.1, 3.2, 4.3 - 17 / 20 балів  

 
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, 

отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді, доповнення та участь в дискусіях на 

семінарах) та за самостійні роботи (есе та дослідження музичного явища). Всі види робіт за 

семестр мають у підсумку: 
- в максимальному вимірі   80 балів 
- в мінімальному вимірі  48 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на семінар в 

письмовій формі. 
Підсумкова контрольна робота в письмовій формі -   РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5  – 12 / 20 
балів 
 
Підсумкове оцінювання у формі заліку: 

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів за 

систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної роботи. Залік 

виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає 

додаткових заходів оцінювання.  
Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60 балів, 

для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в письмовій формі та 

здати/надіслати електронною поштою викладачу, що  проводить семінарські заняття.      
Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається 

із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та підсумкової 

контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів). 
 

При простому розрахунку отримуємо: 
 Семестрова кількість 

балів  
Підсумкова контрольна робота  Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 
Мінімум 48 12 60 
Максимум 80 20 100 
 
7.2 Організація оцінювання: 
 
Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 48 бали Max – 80 балів 
Практичні заняття Усна відповідь, участь у 

дискусіях 
«3» х 5 = 15 «8» х 5 = 40 

Самостійна робота Самостійна робота №1: 

«Експертне дослідження 

соціокультурної сфери». 

«16» х 1 = 16 «20» х 1 = 20 

 Самостійна робота №2: 

«Аналітична записка» (на 

«17» х 1 = 17 «20» х 1 = 20 



культурологічну проблематику 

за вибором студента)  
Підсумкова 

контрольна робота 
 «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Підсумкова 

оцінка дисципліни  
 60 100 

 

Критерії оцінювання: 
Усна відповідь, участь у дискусіях:  

8-6 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 

5-3 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 

2-0 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 

його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. має у відповіді 

суттєві неточності 

Самостійна робота № 1 «Експертне дослідження соціокультурної сфери» та 

Самостійна робота №2 «Аналітична записка»: 

20-18 балів – високий рівень підготовки (актуальна проблематика; наявна чітка 

логіка записки; окреслені основні пункти мети; визначені завдання та методи 

реалізації поставленої мети); 

17-12 балів – достатній рівень підготовки (робота має мету, завдання й основні 

інструменти їх реалізації); 

11-8 балів – середній рівень підготовки (усі наявні пункти роботи прописані без 

необхідної чіткості й конкретики); 

7-0 балів – низький рівень підготовки (відсутня чітка структура роботи). 

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 

17-12 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  

11-0 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 

 
 



7.3 Шкала відповідності;

Зараховано / Passed 60-100
Не зараховано / Fail 0-59



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ п/п Назва  лекції 
 Кількість годин 

 
Лекції 

 
Семінари 

Самостійна 
робота 

1.  
Експертна діяльність в галузі культури, її 
функції, стратегічні і тактичні завдання.  

2 
1 2 

2.  
Експертна діяльність в системі 
професійних компетенцій 

1 
1 2 

3.  
Проблеми інституціалізації 
культурологічної експертизи  

1 
 2 

4.  

Експертне знання, експертна діяльність в 
сфері культури, культурологічна 
експертиза: визначення та специфіка 
взаємодії.  

2 

 2 

5.  
Сфери експертного застосування 
культурологічного знання  

2 
 2 

6.  
Види експертно-аналітичної діяльності та 
її основні принципи.  

4 
 2 

7.  

Функціональна роль і сфери застосування 
нових видів експертної діяльності в галузі 
культури. Самостійна робота №1: 
«Експертне дослідження 
соціокультурної сфери»  

2 

2 18 

8.  
Сучасні моделі, методи і методики в 
експертно-оціночної діяльності.  

2 
2 2 

9.  
Форми організації праці експертів з 
культурних цінностей.  

2 2 12 

10.  Інформаційне забезпечення експертної 
діяльності.  

2 
 2 

11.  Культурологічна експертна діяльність як 
інструмент публічної політики.  

4  12 

12.  

Культурологічна експертиза культурних 
цінностей: специфіка предмету та методів, 
процедурно документаційний супровід. 
Самостійна робота №2: «Аналітична 
записка» (на актуальну 
культурологічну проблематику за 
вибором студента). 

4 

4 20 

13.  Підсумкова  контрольна  робота   2  

 ВСЬОГО 28 14 78 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 
Лекцій – 28 год. 
Семінарів – 14 год. 
Самостійна робота – 78 год.  
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