




ВСТУП 

1. Мета дисципліни – формування ґрунтовних знань студентів про теоретичні 
розробки фундаментального соціологічного поняття «практики» як особливого 
соціального зв’язку, спрямовуючого та регулюючого діяльність людей по 
накопиченню та трансляції культурного досвіду, що дозволить студентам 
орієнтуватися в нових методологічних підходах сучасного соціального та 
гуманітарного знання, та конкретизацію теорії практик на прикладі університету як 
культурної практики з її звичаями і процедурами в динаміці культурно-історичного 
процесу. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають 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; основи економічної теорії. 
2. 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; 
виявляти сучасні тенденції методологічних підходів до дослідження культури в 
умовах швидкоплинних трансформацій соціокультурної практики, прогнозувати 
перспективи подальшого розвитку з урахуванням особливостей перебігу 
культурних процесів в динаміці  змін соціальної практики.  
3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та інтерпретації 
інформації; критичного ставлення та прогнозування стосовно соціокультурних 
практик, культурно-мистецьких подій та явищ; використання іншомовних фахових 
культурологічних інформативних джерел. 

3. Анотація навчальної дисципліни: Дисципліна “Культурні практики 
європейського простору” належить до вибіркових дисциплін та викладається у 7 
семестрі першого (бакалаврського) освітнього рівня. Навчальна дисципліна дає 
уявлення про провідні концепції філософів, культурологів, соціологів, що 
розвиваються в руслі сучасного «культурного» та «прагматичного повороту» в 
дослідженні соціокультурного процесу. Змістом останнього є актуалізація 
практичної парадигми як вияву фонового (не експлікованого) характеру іманентної 
обумовленості повсякденного буття, дослідження типових, рутинних, 
непроблематизованих чинників як детермінант розв’язання практичних задач в 
ситуації невизначеності соціокультурного життя. Університет як культурна 
практика розглядається у призмі його звичаїв і процедур в динаміці культурно-
історичного процесу від Середньовіччя, через Модерн до Постмодерну з 
урахуванням його інваріантів і унікальних для кожного етапу його розвитку 
елементів. 
 

4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань 
про сучасні методологічні вимоги до соціокультурного аналізу на матеріалі теорії 
практик. Розгляд під кутом такого методологічного повороту специфіки 
культурологічного дослідження передбачає введення студентів в проблематику 
нових підходів до дослідження соціально-культурної практики. Це передбачає 

опрацювання студентами матеріалу сучасних теорій практик, набуття вміння здійснити 

розгляд власне соціокультурної практики (на прикладі університету як практики) 

засобами нової методології.  В результаті навчання студенти мають не лише 
продемонструвати масив теоретичних знань, але й засвоїти та використовувати ці 



знання у своїх самостійних дослідженнях, вміючи надавати неупереджену експертну 
оцінку досліджуваним культурним явищам та феноменам. В результаті вивчення 
дисципліни перевіряються наступні програмні результати навчання: аналізувати, 
коментувати, узагальнювати, наукові та аналітичні тексти культурологічного 
характеру; знати та розуміти теоретичні підходи до визначення культури, її проявів 
та форм існування; виявляти, перевіряти та узагальнювати інформацію щодо 
різноманітних контекстів культурної практики, визначати ступінь їх актуальності із 
застосуванням релевантних джерел, інформаційних, комунікативних засобів та 
візуальних технологій; визначати, формулювати та аргументувати власну 
громадянську та професійну позицію щодо актуальних суспільних питань 

 
Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетенцій: 

 

ЗК 11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні;  

ЗК 12. 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 критично аналізувати культурні явища та процеси з 
використанням загальнонаукових та спеціальних наукових методів. 

ФК 4. Здатність розуміти та інтерпретувати джерела культури (писемні, речові, 
візуальні) з урахуванням різних контекстів (історичного, соціального, 
антропологічного, політичного, релігійного, екологічного тощо).  

ФК 5. Здатність використовувати різноманітні джерела інформації та 
методологічний апарат культурології для виявлення, аналізу культурних потреб 
суспільства.  

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 
підсумкові
й оцінці з 
дисциплін
и 

К
Код 

Результат навчання 

 Знати:    
1.1. предмет, методи, теоретичні 

основи культурологічних 
досліджень в їх своєрідності щодо 
«культурного повороту» в 
соціогуманітарному знанні 
останніх десятиліть 

Лекція Підсумкова 
контрольна 
робота 

6 

1.2 специфіку розуміння практики в 
історії гуманітарного та 
соціального знання та сучасних 
підходів  

Лекція, семінар Усна доповідь 6 

1.3 основну проблематику новітніх Лекція, семінар Усна доповідь, 6 



концепцій, що орієнтуються на 
«практику» як методологічного 
фокусу в дослідженні 
соціокультурної реальності та 
критично осмислювати ці 
питання  

доповнення 
на семінарах, 
підсумкова 
контрольна 
робота  

1.4. особливості університету як 
культурної практики 

Лекція, семінар Усна доповідь, 
доповнення 
на семінарах, 
підсумкова 
контрольна 
робота  

6 

1.5 специфіку способів взаємодії 
членів університетської 
спільноти, форм організації 
роботи в ньому на кожному етапі 
розвитку університету 

Лекція, 
семінар,самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
доповнення 
на семінарах, 
підсумкова 
контрольна 
робота 

6 

 Вміти:    
2.1 демонструвати знання 

спеціалізованої літератури  курсу 
Семінари, 

самостійна робота 
Усні доповіді, 
пояснення до  
конспекту 
першоджерел, 
презентації 
самостійних 
робіт 

8 

2.2 ідентифікувати соціальні 
практики в різних сферах життя з 
точки зору основних механізмів 
та закономірностей їх 
функціонування 

Семінар, 
Самостійна робота 

Усні доповіді, 
презентації 
самостійних 
робіт 

7 

2.3 розуміти культурний потенціал 
множини соціокультурних 
практик, правильно 
інтерпретувати складності та 
суперечності стосунків в межах 
реалізації сучасних соціальних 
практик 

Семінар, 
Самостійна робота 

Усні доповіді, 
презентації 
самостійних 
робіт, , 
підсумкова 
контрольна 
робота 

8 

2.4 артикулювати потенціал 
університету як культурної 
практики на різних етапах 
культурно-історичного процесу 

Семінар, 
Самостійна робота 

Усні доповіді, 
презентації 
самостійних 
робіт, , 
підсумкова 
контрольна 
робота 

7 

 комунікація:    
3.1 використовувати знання 

української та іноземних мов для 
аналізу інформаційних інтернет-
ресурсів, читання новітньої 
культурологічної літератури в 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
 пояснення до  
конспекту 
першоджерел, 
самостійна 

10 



підготовці до семінарських занять 
та написання самостійних робіт 

робота 

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

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійних 
робіт 

10 

3.3 вести полеміку стосовно питань 
сучасних підходів до дослідження 
соціокультурних практик на 
основі володіння категоріально-
поняттєвим апаратом 
культурології. 

Семінари Дискусії 10 

 автономність та 
відповідальність: 

   

4.1 самостійно шукати та критично 
опрацьовувати літературу з 
дисципліни, вільно володіти 
методами обробки, аналізу та 
синтезу наукової інформації 

Самостійна робота презентація 
самостійних 
робіт 

4 

4.2 вирішувати комплексні завдання, 
пов’язанні із верифікацією 
результатів існуючих досліджень 
по проблемам нових 
методологічних підходів до 
дослідження культури,  

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійних 
робіт  

3 

4.3 нести відповідальність за 
достовірність та політико-
ідеологічну незаангажованість у  
опрацюванні проблематики 
методологічних поворотів у 
сучасному соціальному та 
гуманітарному знанні  

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійних 
робіт 

3 

   
5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  

 

                      Результати навчання дисципліни  
 
 
Програмні результати навчання 1

.1
 

1
.2

 

1
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1
.4

 

1
.5

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

3
.1

 

3
.2

 

3
.3

 

4
.1

 

4
.2

 
4

.3
 

 

ПРН 1. Мати навички критичного мислення, 
викладати у зрозумілий спосіб власні думки, 
здійснювати їх аргументацію. 

+ + +  + + + + + + + +  + + 

ПРН 5. Збирати, упорядковувати та аналізувати 

інформацію щодо культурних явищ, подій та 

історико-культурних процесів. 

 +  + +  + + +   + +  + 

 ПРН 6. Виявляти, перевіряти та узагальнювати 
інформацію щодо різноманітних контекстів 
культурної практики, визначати ступінь їх 

+ + + + +  + + + + + + + + + 



актуальності із застосуванням релевантних джерел, 
інформаційних, комунікативних засобів та 
візуальних технологій. 
ПРН 14. Вести публічну дискусію та підтримувати 
діалог з питань української культури з фахівцями та 
нефахівцями. 

 + + + +  + + +  + + + +  

ПРН 16.Визначати, формулювати та аргументувати 

власну громадянську та професійну позицію щодо 

актуальних суспільних питань.  

      + + +  + +  + + 

 
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 – 1.5), що складає 30% від загальної оцінки та 
оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.4); 
(комунікація 3.1-3.3); (автономність та відповідальність 4.1-4.3), що складає 70% 
загальної оцінки.  
 Оцінювання семестрової роботи:  

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.2-1.5, 2.1-
2.2, 3.1-3.2, 4.2-4.3 – 19/34 балів. 
 

2. Самостійна робота 1 (конспект першоджерел): РН2.1, 3.1 – 5/10 балів 
 

3. Самостійна робота 2: РН 2.1-2.4, 3.1-3.2, 4.1-4.3 – 12/18 балів 
 

4. Самостійна робота 3: РН 2.1-2.4, 3.1-3.2, 4.1-4.3 – 12/18 балів 
 

5. Підсумкова контрольна робота:  РН 1.1, 1.3-1.5, 2.3-2.4 -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, який  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: 



Види робіт Семестрова кількість балів 
Min – 48 бали Max – 80 балів 

Усна доповідь на 
семінарі 

До теми: 3, 5, 6, 7, 8,  9, 10 
протягом семестру, згідно з 
графіком навчальних 
занять. У разі відсутності 
студента на занятті, 
необхідно відпрацювати в 
письмовому вигляді. 

«3» х 5 = 15 «5» х 5 = 25 

Доповнення, 
участь в дискусіях 
на семінарі 

До теми: 3, 5, 6, 7, 8,  9, 10 
протягом семестру 

«1» х 4 = 4 «3» х 3 = 9 

Самостійна 
робота 

До теми 2. Самостійна 
робота з текстами 
винесених в обговоренні 
авторів- конспект текстів  

«1» х 5 = 5 «2» х 5 = 10 

До теми 4,5:Порівняльний 
аналіз класичних 
методологічних засад та 
сучасних некласичних 
підходів до дослідження 
соціокультурних явищ 
(Додаток самостійної 
роботи студента) 

«12» х 1 = 12 «18» х 1 = 18 

До теми 9, 10 Дослідження 
академічної культури 
університету (за вибором 
студента) 

«12» х 1 =12 «18» х1 =18 

Підсумкова 
контрольна 
робота 

До тем 1-10 «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Підсумкова 
оцінка з 
дисципліни 

 60 100 

 
 
Критерії оцінювання: 

1. Усна відповідь:  

5 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 
4 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 
3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 
знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді 
суттєві неточності 

2. Доповнення / дискусія: 

3 бали – доповнення змістовне, конструктивно доповнює обговорення теми,  



2 бали – доповнення змістовне  
1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію 

3. Самостійна робота 1 (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 

4. Самостійна робота 2, 3: 

18-16 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, 
достовірність, незаангажованість проведеного дослідження / письмової 
роботи 
15-13 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  
12 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. 
11-0 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. 
 

5. Підсумкова 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, 
достовірність, незаангажованість 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 та достовірність проведеного 
дослідження / 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. Демонструє не самостійність у виконані завдань 
 
7. 3. Шкала відповідності: 

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



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ 
п/п 

Назва  лекції 
Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостійн
а робота 

 Частина 1. Методологічна спроможність «теорії практик» для 
культурологічних досліджень 

     

1 
Тема 1:. Якісна зміна соціогуманітарної 
методології: «культурний поворот» серед 
ряду інших методологічних «поворотів». 

4  4 

2 
Самостійна робота 1: опрацювання текстів 
пропонованих статей(додаток до робочої 
програми) 

  6 

3 
Тема 2: Культурологія в світлі практичного 
та культурного поворотів в соціально-
гуманітарному та філософському знанні 

2 2 6 

4 

Тема 3: Поняття «практика» в 
методологічному арсеналі соціально-
гуманітарного знання (своєрідність 
культурної соціології) 

4  7 

5 
Тема 4: Методологічна спроможність концепту  
«практики» для культурологічних досліджень  

2 2 4 

6. 
Тема  5:. Концептуальні репрезентації 
теорій практик. Теорія практик П.Бурд’є 

2 2 7 

7. 

 Самостійна робота 2: Порівняльний аналіз 
класичних методологічних засад та 
сучасних некласичних підходів до 
дослідження соціокультурних явищ 

  6 

     
Частина 2. Університет як культурна практика 

8 
Тема 6: Університет як культурна практика 
в добу Середньовіччя   

2  5 

9 Тема 7: Університет в Ранньому Модерні 2 2 6 

10 
Тема 8: Університет Модерну як інституція 
культури 

4 2 6 

11 Тема 9: Університет і літературна культура 2 2 7 
12 Тема 10: Університет в добу Постмодерну 4 2 6 

13 
Самостійна робота 3: Дослідження 
академічної культури університету (за 
вибором студента) 

  6 

 Підсумкова  контрольна  робота  2   

 ВСЬОГО 30 14 76 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 
Лекцій   – 30 год. 
Семінари   – 14 год. 
Самостійна робота  - 76 год. 



Рекомендована література: 
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