




 
ВСТУП 

 

 

1. Мета дисципліни – сформувати базові для подальшого оволодіння фахом культуролога знання про 

об’єкт, предмет, основні завдання та методи культурології як науки, історичні етапи розвитку та 

структуру сучасного культурологічного знання, основні категорії та поняття культурології. Сформувати 

знання про ключові проблеми сучасної світової та вітчизняної культурології.  Сформувати у студентів  

базові навички аналізу та інтерпретації наукової літератури у галузі культурології, а також вивчення та 

інтерпретації безпосередніх культурних практик. 

 

2. Попередні вимоги до опанування навчальною дисципліною:  

1. Знати теоретичні основи історії України та всесвітньої історії. 

2. Володіти основними навичками академічного письма. 

3. Володіти українською мовою на рівні не нижче рівня вільного володіння першого ступеня 

(С1) відповідно до Рішення Національної комісії зі стандартів державної мови № 31 від 

24.06.2021 року. 

4. Володіти англійською мовою на рівні не нижче B1 відповідно до Загальноєвропейських 

рекомендацій з мовної освіти. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

 

Дисципліна “Вступ до спеціальності” є  обов’язковим курсом для студентів філософського факультету 

спеціальності 034 «Культурологія», викладається на І курсі І семестру в обсязі 3 кредитів ЄКТС. 

Формою підсумкового контролю є іспит. Дисципліна спрямована на формування базових для 

подальшого оволодіння фахом культуролога знань про об’єкт, предмет, основні завдання та методи 

культурології як науки, історичні етапи розвитку та структуру сучасного культурологічного знання, 

основні категорії та поняття культурології, формування знань про ключові проблеми сучасної світової 

та вітчизняної культурології, формування базових навичок аналізу та інтерпретації наукової літератури 

у галузі культурології, а також вивчення та інтерпретації безпосередніх культурних практик. 

 

 

4. Завдання (навчальні цілі). Сформувати знання про ключові проблеми сучасної світової та 

вітчизняної культурології, а саме: 

- базові уявлення про особливості та  закономірності розвитку історії вітчизняної та 

зарубіжної культури, багатоманітність культурних досягнень та цінностей;  

- базові уявлення про процес історичного розвитку теоретичних уявлень про культуру, 

основні методологічні засади її осмислення;  

- базові уявлення про сутність  феномену культури, його генезу, структуру, функціональну 

роль у суспільстві;  

- базові уявлення про історію становлення та розвитку  мистецтва в системі культури 

певної історичної епохи; 

- базові навички аналізу та інтерпретації наукової літератури у галузі культурології, а також 

вивчення та інтерпретації безпосередніх культурних практик; 

- здатність застосовувати поняттєво-категоріальний апарат культурології для дослідження 

сучасних форм культури.   

 

 



Компетентності: 

 

ЗК 2 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ФК 2 Здатність визначати ступінь цінності та унікальності об’єктів культури у 

українському та міжнародному контекстах. 

ФК 3 Здатність критично аналізувати культурні явища та процеси з 

використанням загальнонаукових та спеціальних наукових методів. 

ФК 5 Здатність використовувати різноманітні джерела інформації та 

методологічний апарат культурології для виявлення, аналізу культурних 

потреб суспільства. 

ФК 10 Здатність популяризувати знання про культуру та поширювати 

інформацію культурологічного змісту використовуючи сучасні 

інформаційні, комунікативні засоби та візуальні технології. 

 

5. Результати навчання за дисципліною:  поглиблене автономне володіння поняттєво-

категоріальним апаратом культурології, здатність до прочитання та аналізу спеціалізованих 

текстів у галузі культурології. 

 

 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Методи викладання 

і навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знання про сутність  феномену 

культури, його генезу, структуру, 

функціональну роль у суспільстві 

лекція, семінарське 

заняття, самостійна 

робота 

усне 

опитування, 

дискусія, 

письмова 

робота, іспит 

30 

1.2 Знання про процес історичного 

розвитку теоретичних уявлень про 

культуру, основні методологічні 

засади її осмислення 

лекція, семінарське 

заняття, самостійна 

робота 

усне 

опитування, 

дискусія, 

письмова 

робота, іспит 

10 

2.1 Вміння аналізувати та інтерпретувати 

наукову літературу у галузі культурології 

лекція, семінарське 

заняття, самостійна 

робота 

усне 

опитування, 

дискусія, 

письмова 

робота 

10 

2.2 Вміння сприймати та аналізувати 

твори мистецтва   

лекція, семінарське 

заняття, самостійна 

робота 

усне 

опитування, 

дискусія, 

письмова 

робота 

10 

3.1 Практичні навички самостійного 

пошуку наукової літератури у галузі 

культурології 

лекція, семінарське 

заняття, самостійна 

робота 

усне 

опитування, 

дискусія, 

аналітичне 

завдання, 

письмова 

20 



робота 

4.1. Здатність застосовувати поняттєво-

категоріальний апарат культурології 

для дослідження сучасних форм 

культури 

лекція, семінарське 

заняття, самостійна 

робота 

усне 

опитування, 

дискусія, 

аналітичне 

завдання, 

письмова 

робота 

10 

4.2.  Здатність ефективно працювати у 

студентському колективі 

лекція, семінарське 

заняття, самостійна 

робота 

усне 

опитування, 

дискусія, 

аналітичне 

завдання, 

письмова 

робота 

10 

 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання 

 

Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 4.1 4.2 

ПРН 2. Аналізувати, коментувати, узагальнювати, 

наукові та аналітичні тексти культурологічного 

характеру. 

+ + +  +   

ПРН 4. Знати та розуміти теоретичні підходи до 

визначення культури, її проявів та форм існування. 

+ +  + + +  

ПРН 5. Збирати, упорядковувати та аналізувати 

інформацію щодо культурних явищ, подій та 

історико-культурних процесів. 

  + + + +  

ПРН 7. Розуміти чинники культурної динаміки, 

принципи періодизації культурних процесів, їх 

специфічні риси та характеристики. 

+ +  +    

ПРН 15. Вільно спілкуватися з професійних питань 

усно та письмово державною та іноземними мовами 

з урахуванням мети спілкування та соціокультурних 

особливостей його контексту.   

  +  + + + 

 

 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

Контроль знань здійснюється за системою  ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання  

засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання 

(знання 1.1 – 1.2), що складає 40 % від загальної оцінки за семестр та оцінювання практичної 

підготовки – результати навчання (вміння 2.1 –2.2; комунікація 3.1; автономія 4.1 – 4.2), що 

складає 60 % загальної оцінки за семестр. 

– семестрове оцінювання (МАХ – 60 балів / MIN – 36 балів):  

1. Усне опитування, дискусія (РН 1.1.–1.2.; 2.1 – 2.2; 3.1; 4.1. – 4.2.) – 6 балів / 4 бали; 

2. Письмова самостійна робота (2 ПСР, по 5 балів максимум кожна) (РН 1.1.–1.2.; 2.1 – 2.2; 



3.1; 4.1. – 4.2.) – 10 балів / 6 балів; 

3. Індивідуальне аналітичне завдання (РН 3.1; 4.1- 4.2) – 20 балів / 12 балів 

4. Самостійна робота (РН 1.1.–1.2.; 2.1 – 2.2; 3.1; 4.1. – 4.2.) – 24 бали / 14 балів; 

 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

– заключне оцінювання (МАХ – 40 балів / MIN – 24 балів): формою заключного оцінювання 

є іспит. Формою проведення іспиту є письмова робота із завданнями різного рівня складності. У 

письмовій роботі оцінюються результати навчання 1.1 – 1.2; 2.1 – 2.2; 3.1; 4.1 – 4.2. 

Максимальна кількість балів, яка може бути отримана студентом під час іспиту, становить 40 

балів.  

– підсумкове оцінювання: підсумкова оцінка визначається як сума оцінок (балів) за всіма 

успішно оціненими результатами навчання під час семестру (оцінки нижче мінімального 

порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються) та оцінки, отриманої під час іспиту. 

Максимальна кількість балів, яка може бути отримана студентом, становить 100 балів.  

 

Іспит у письмовій формі (РН 1.1-1.2) – 40 /24 бали. 

 

7.2. Організація оцінювання:  

Семестрове оцінювання: оцінювання здійснюється впродовж семестру усіх видів робіт, 

включаючи опитування, самостійну роботу, виконання і презентацію індивідуального 

аналітичного завдання. 

1. Розділ 1: усне опитування, виконання самостійних завдань, письмова самостійна робота 

(Min. – 12 балів, Mах.-20 балів). 

2. Розділ 2: усне опитування, виконання самостійних завдань, письмова самостійна робота 

(Min. – 12 балів, Mах.-20 балів). 

Розділ 3. усне опитування, виконання самостійних завдань, письмова самостійна робота 

(Min. – 12 балів, Mах.-20 балів). 

 

 Розділ 1  Розділ 2  Розділ 3 Іспит  Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 12 12 12 24 60 

Максимум 20 20 20 40 100 

 

Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше 36 балів. Для допуску до 

іспиту обов’язковим є виконання індивідуальної роботи, самостійних завдань та написання 

контрольних робіт. 

 

7.3.  Шкала відповідності: 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно з можливістю повторного складання / Fail 0-59 

 

 

 

 

 

 



 

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙНИХ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ Тема Лекції Семінарські 

заняття 

Самостійна 

робота 

1. Об’єкт, предмет та основні завдання 

культурології. 

4 2 8 

2. Загальна структура сучасного 

культурологічного знання. Категорії 

культурології. 

 

4 2 8 

3. Методи та методологічні напрями 

культурологічних досліджень. 

4 2 6 

4. Семіотичний характер культурологічних 

досліджень. 

 

4 2 6 

5. Структуралістська парадигма 

культурологічних досліджень. 

 

4 2 6 

6. Мистецтво як об’єкт культурологічного 

аналізу.  

 

4 2 6 

7. Прикладна культурологія: актуальні 

проблеми та завдання. 

6 2 6 

 Всього 30 14 46 

Всього 90 год., в тому числі 

Лекції – 30 год. 

Семінарські заняття 14 год. 

Самостійна робота – 46 год. 

  



Рекомендована література 

 

Основна: 

1. Pedersen, L., & Cliggett, L. (2021). The sage handbook of cultural anthropology. SAGE 

Publications.  

2. Martin, J. N., & Nakayama, T. K. (2022). Intercultural Communication in contexts. McGraw Hill 

Education.  

3. Rudenko, Sergii (2019). Lectures in the History of Ukrainian Culture, Kyiv: VADEX 

4. Miller, T. (2017). The  routledge companion to global popular culture. Routledge, Taylor & Francis 

Group.  

5. Rudenko, S., & Sobolievskyi, Y. (2021). Inquiries into non-Western Philosophy: Further Essays in 

Comparative Philosophy. VADEX. 

 

Додаткова: 

1. Geertz, C. (1973). The interpretation of cultures: Selected essays. New York: Basic Books. 

2. Geertz, C. (2000). Local knowledge: Further essays in interpretive anthropology. New York: 

Basic Books. 

3. White, L. A. (1945). “diffusion vs. evolution”: An ANTI-EVOLUTIONIST fallacy. American 

Anthropologist, 47(3), 339-356. doi:10.1525/aa.1945.47.3.02a00010 

4. White, L. A. (1947). Evolutionism in cultural anthropology: A rejoinder. American 

Anthropologist, 49(3), 400-413. doi:10.1525/aa.1947.49.3.02a00020 

5. White, L. A. (1959). The concept of culture*. American Anthropologist, 61(2), 227-251. 

doi:10.1525/aa.1959.61.2.02a00040 

6. Гатальська С.М. Філософія культури. Підручник. – К.: «Либідь», 2005. – 328 с. 

 

 

Додаткові ресурси:  

 

1. Система електронного навчання філософського факультету – www.e-philosophy.kiev.ua. 

2. Науковий журнал Американської антропологічної асоціації American Anthropologist 

https://www.americananthropologist.org   

http://www.e-philosophy.kiev.ua/
https://www.americananthropologist.org/


 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ З КУРСУ 

«ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ» (КУЛЬТУРОЛОГІЯ) 

для студентів філософського факультету, спеціальності «Культурологія»  

 

1. Поняття культури.  

2. Функції культури.  

3. Морфологія і типологія культури: поняття про галузь культури, тип культури, вид 

культури, форму культури.   

4. Міждисциплінарність як фундаментальна ознака культурології. Основні завдання 

культурології.  

5. Місце культурології у структурі сучасного соціогуманітарного знання.  

6. Поняття національної культури. Національна культура як предмет культурології. 

7. Поняття культури у концепції Л.Уайта. 

8. Формальний аналіз визначень поняття «культура» (А.Кафанья) 

9. Типологія культури Дж. Фейблмана 

10. Антропологічні засади культурології К.Гірца 

11. Психологічні типи у культурах (Р.Бенедикт) 

12. Еволюційна та дифузна морфологія культури. 

13. Основні історичні етапи розвитку культурологічного знання.  

14. Філософія культури у структурі культурологічного знання.  

15. Історія культури як напрям культурології.  

16. Структурна антропологія.  

17. Структурна лінгвістика. 

18. Соціологія культури.  

19. Психологія культури.  

20. Соціальна та культурна антропологія.  

21. Мистецька критика та експертиза творів мистецтва  

22. Менеджмент соціокультурної діяльності.  

23. Семіотика культури.  

24. Функції та завдання культурології у концепції Л.Уайта 

25. Концепція науки про культуру Дж. Фейблмана 

26.  Вчення про інтерпретацію культури К.Гірца 

27. Світоглядні засади культурології (В.Дільтей) 

28. Поняття методу та методології.  

29. Історіографічні методи у культурології.  

30. Методи етнології та соціальної антропології.  

31. Порівняльний метод у культурології.  

32. Функціональний аналіз як метод культурології. 

33. Семіотико-лінгвістичні методи.  

34. Еволюціонізм та функціоналізм як історично перші методології дослідження культури. 

35. Порівняльний метод у культурній антропології (Ф.Боас) 

36. Методи етнології у культурологічних дослідженнях (Ф.Боас) 

37. Функціональний аналіз як метод культурології (Б.Малиновський) 

38. Порівняльний метод у соціальній антропології (А.Радкліф-Браун, Е.Еванс-Прічард) 

39. Принципи та методи дослідження культурних змін (Б.Малиновський) 

40. Знак і символ у культурі.  

41. Культура як система символічних форм.  

42. Вчення про знак Ч.Пірса та У.Моріса 

43. Семіологія Ф. де Сосюра 



44. Семіотика культури та поняття тексту (Ю.Лотман) 

45. Семіотика мистецтва (Ю.Лотман) 

46. «Від твору до тексту» (Р.Барт) 

47. Теоретичні джерела формування структуралізму.  

48. Поняття структури у структуралізмі.  

49. Культура як текст.  

50. Постструктуралізм як критика й розширення структуралізму. 

51. «Морфологія чарівної казки» В.Проппа як предтеча структуралізму. 

52. Ідея «структурного аналізу» К.Леві-Строса 

53. «Риторика образу» Р.Барта. 

54. Поняття мистецтва. Функції мистецтва.  

55. Мистецтво у контексті культури.  

56. Предмет та основні завдання прикладної культурології.  

 

 

 


