




ВСТУП 

1. Мета дисципліни – курс розрахований на послідовне і всебічне ознайомлення 
із особливостями зародження, функціонування та розвитку символів у різних 
культурах світу, які постають стрижневими факторами культротворення. Модуль 
спрямований на формування у студентів уявлення про сутність, специфіку й 
особливості культурологічної категорії «символ» як у порівнянням із іншими 
категоріями, так і в залежності від історичного періоду розвитку культури та її 
різновиду. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи та 
характеристики історико-культурного процесу; етапи та специфіку розвитку художньої 
сфери; мати базові знання з курсів «Історія мистецтва», «Історія філософії», 
«Релігієзнавство», «Психологія», «Етика», «Естетика», «Історія світової та української 
культури», «Культурологія». 

2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ культури, 
культурних процесів та подій; аналізувати отримані теоретичні знання; орієнтуватися 
в основних етапах культурно-історичних трансформацій, історії становлення світових 
культур та їх художньо-мистецької специфіки; розрізняти символи різних культур та 
визначати їх специфіку.  

3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та аналізу 
культурологічної інформації; використання іншомовних фахових культурологічних 
інформативних джерел; аналізу різних етапів становлення світових культур, 
класифікації різних видів символів; художньо-мистецькі особливості візуального 
представлення символів тощо. 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Культурні дослідження символів» 
належить до переліку вибіркових дисциплін та викладається у VІІІ семестрі 
бакалаврату. В курсі викладаються основи теоретичного осмислення та практичного 
втілення в художньо-мистецькій практиці різних видів символів. Навчальна 
дисципліна узагальнює та систематизує уявлення символічні системи різних культур, 
своєрідність та специфіку їх прояву та значень. Відбувається ознайомлення студентів з 
історією становлення та трансформації символічних систем. Розглядається специфіка 
релігійних, політичних, мистецьких символів. Визначається основні види символів та їх 
призначення. Аналізуються наукові дослідження символів та символічних систем. 
Шляхом інтерактивної та групової роботи здійснюється закріплення набутих знань, 
отриманих у ході навчання. 
4. Завдання (навчальні цілі) – полягають у дослідженні основних груп символів у 
різних культурах світу, встановленні їх впливу на життєдіяльність людину та культуру 
суспільства, аналіз основних культурологічних концепцій стосовно символічних форм, 
а також сучасні процеси перетворення символів на симулякри. 

У процесі роботи студенти оволодівають термінологічно-понятійним апаратом 
дисципліни, аналізують провідні праці в контексті зазначеної проблематики, а також 
знайомляться с основними історико-культурними трансформаціями символічних 
систем світу. 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 
ЗК 4.   Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня 
(з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 
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.  
ФК 8.  Здатність конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати 
політологічні дослідження з використанням сучасних методів, технологій та 
інструментарію політичного аналізу. 

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 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни К

Код Результат навчання 

 Знати:    
1

1.1 
основні поняття та категорії 
дисципліни; особливості 
символічних систем у різні 
історичні періоди розвитку 
європейської культури; 

лекції, семінари усні доповіді, 
письмова 
контрольна 

робота,  іспит 

10 

1
1.2 

провідні теорії у дослідженні 
символів у контексті культури та 
їх зміст;  

лекції, семінари усні доповіді, 
письмова 

контрольна 

робота, іспит 

10 

1
1.3 

роль символів у контексті 
розвитку мистецтва; 

лекції, семінари усні доповіді, 

письмова 

контрольна 

робота, іспит 

10 

1
1.4 

особливості використання 
символів у маніпулятивних 
практиках. 

лекції, семінари усні доповіді, 
письмова 
контрольна 
робота,  іспит 

10 

 Вміти:    
2

2.1 
орієнтуватися в основних теоріях, 
присвячених дослідженням 
символів та символізму в 
культурі; 
розрізняти специфіку й 
особливості функціонування 
символів у різних культурах світу; 

самостійна 
робота 

культурологічне 
дослідження 
символів 

10 

1
2.2 

визначати ступінь впливу на 
свідомість та підсвідомість 
людини різного роду символів;  
розрізняти релігійні, політичні, 
ідеологічні та інші види символів, 
а також визначати їх специфіку; 
розуміти основні причини 
десимволізації сучасної культури 

cамостійна 
робота 

культурологічне 
дослідження 
символів 

10 



 комунікація:    
3

3.1 
демонструвати здатність до 
вільної комунікації мовою 
навчання та використовувати 
знання іноземних мов для аналізу 
символів та символічних систем, 
вести полеміку стосовно питання 
ролі та значення символів у 
розвитку культури; 

семінари усні доповіді, 
дискусії 

10 

2
3.2 

освоювати новітню літературу 
щодо культурних символів; 
працювати в малих групах, 
презентувати власні дослідження 
сучасних символів; 

семінари, 
самостійна 
робота 

 

усні доповіді, 
дискусії, 
культурологічне 
дослідження 
символів 

10 

 автономність та 
відповідальність: 

   

4.1 4
4
.
1 

шукати актуальні ідеї для 
ефективного функціонування 
символів в сучасній культурі;  

самостійна 
робота 

культурологічне 
дослідження 
символів 

10 

4.2 4
4
.
2 

 
 

розуміти відповідальність за 
використання заборонених або 
заангажованих символів в 
сучасній соціокультурній 
практиці. 

самостійна 
робота 

культурологічне 
дослідження 
символів 

10 

  
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

 

3
.1

 

3
.2

 

4
.1

 

4
.2

 

4.  Мати навички професійної комунікації.  +
+ 

+
+ 

+
+ 

+
+ 

+
+ 

+
+ 

  +
+ 

+
+ 

7.  Розуміти історію, закономірності та 
етапи розвитку предметної сфери політології, 
знати її цінності та досягнення. 

      +
+ 

+
+ 

  

10.  Вміти описувати, пояснювати й 
оцінювати політичні процеси та явища у різних 
історичних, соціальних, культурних та 
ідеологічних контекстах. 

 

    +
+ 

+
+ 

    

15. Конструювати дизайн, розробляти 
програму та виконувати політологічні 
дослідження з використанням сучасних методів, 
технологій та інструментарію політичного 
аналізу. 

+    +
+ 

+
+ 

   + 

 



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 2.1-2.2); (комунікація 3.1-3.2); 
(автономність та відповідальність 4.1-4.2), що складає 60% загальної оцінки.  
Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 
3.1, 3.2 –6 / 10 балів 

2. Самостійна робота (підготовка проекту): РН – 2.1, 2.2, 3.2, 4.1, 4.2 - 18 / 30 балів  
3. Письмова контрольна робота: РН - РН 1.1, 1.2,  1.3, 1.4 – 12 / 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), за самостійні роботи (створення власного проекту) та письмову контрольну 

роботу. Всі види робіт за семестр мають у підсумку: 
 

- в максимальному вимірі   60 балів 
- в мінімальному вимірі  36 балів 

 
У разі відсутності на семінарському занятті студент 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 – 24 / 40 балів 
 

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 іспит.  
Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше, ніж 20 балів. 

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути меншою 

24 балів. У випадку, коли студент 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 «підсумкова 

оцінка з дисципліни» переноситься лише кількість балів, отриманих під час семестру. 
Рекомендований мінімум допуску до іспиту – 36 балів 

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається 

із суми кількості балів за семестр (мінімум 36, максимум 60 балів) та екзаменаційної роботи 

(мінімум 24, максимум 40 балів). 
 
При простому розрахунку отримуємо: 
 

 Семестрова кількість 

балів 
Іспит Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 
Мінімум 36 24 60 
Максимум 60  40  100 
 



7.2 Організація оцінювання: 
 
Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 36 бали Max – 60 балів 
Аудиторна робота: 

усна доповідь на 

семінарі, участь в 

дискусіях 

До теми: 6, 8 протягом 

семестру, згідно з графіком 

навчальних занять. У разі 

відсутності студента на 

занятті, теми необхідно 

відпрацювати в письмовому 

вигляді 

Min - 6 
 

Мах -  10 

Самостійна робота Підготовка культурологічного 

дослідження символів 
Min - 18 Мах -  30 

Письмова 
контрольна 

робота 

До тем 1-5 Min - 12 Мах -  20 

Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

 60 100 

 

Критерії оцінювання: 
 

1. Аудиторна робота: 
Усна доповідь:  
10-8 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 
7-5 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві 

неточності 
4-1 бал – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у 

відповіді 
Доповнення / участь в дискусіях: 
3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення 

теми,  
2 бали – доповнення змістовне  
1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію 
Відпрацювання семінару (конспект першоджерел): 
2 бали – студент опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними 

власними зауваженнями та поясненнями 
1 бал – студент законспектував текст без цитувань та пояснень 

2. Самостійна робота (культурологічне дослідження символів): 
30-21 бали - студент підготував високоякісний, професійно представлений 

культурний чи виставковий проект, вільно та аргументовано його представляє, 



глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно 

інтерпретує отримані результати, використовує знання лекційного матеріалу, 

демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість створеного проекту 
20-11 балів - студент на достатньому рівні підготував культурний чи виставковий 

проект, вільно його представляє, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в 

основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує знання лекційного 

матеріалу, демонструє самостійність створеного проекту.  Допускаються несуттєві 

неточності.   
10-6 балів – студент в цілому підготував культурний чи виставковий проект, але 

не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не 

спирається на опанований у ході лекцій матеріал, робота містить суттєві 

неточності 
5-0 балів – студент підготував культурний чи виставковий проект не у повному обсязі, 

фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених 

питань. Має суттєві помилки в його створенні. Демонструє не самостійність у 

виконані завдань. 
 

3. Письмова контрольна робота: 
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 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 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.  
 

4. 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 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 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.  
 
 

 
7.3 Шкала відповідності: 
 

Відмінно / Excellent  90-100 

Добре / Good  75-89 

Задовільно / Satisfactory  60-74 

Незадовільно / Fail   0-59 

 
 



ССТТРРУУККТТУУРРАА  ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ  ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ 
п

/п 

Назва теми Лекції Семінари Самостійна 
робота 

 Частина 1. Символи в культурних системах світу 
1.  Символи в первісній 

культурі та Трипільської 
цивілізації 

1  10 

2.  Символічні системи 
Месопотамії та Давнього Єгипту 

  10 

3.  Символи в культурах 
Давнього Китаю та Індії 

1  10 

4.  Символічна основа 
ранньохристиянської та 
візантійської культур 

  10 

5.  Символізм як художній 
напрям: теоретична основа й 
художня практика 

  10 

 Письмова контрольна робота 1   
Частина 2. Символи у філософсько-культурологічних теоріях 

та сучасному мистецтві 
6.  Символічні теорії 

Е. Кассірера, С. Лангер. 

Е. Панофського, Дж. Кемпбелла, 

Й. Гейзінги, У. Еко, М. Еліаде 

 1 10 

7.  Дослідження символів у 

контексті психоаналізу й 

глибинної психології 
1  10 

8.  Символ та симулякр в 
культурі ХХ століття  1 10 

9.  Сучасний український 

символізм: теорія та мистецька 

практика 
  10 

 Самостійна робота: 

«Культурологічне дослідження 

символів» 
  24 

 Всього: 4 2 114 
 
Загальний обсяг 120 год., в тому числі 
Лекцій – 4 год. 
Семінари – 2 год. 
Самостійна робота  - 114 год.  
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