




1. Мета дисципліни – поглибити розуміння студентами особливостей культуротворчого 

процесу в сучасній Україні, основних чинників сучасних культурних процесів і явищ, їх 

європейський та світовий контекст, визначення пріоритетних напрямків державної політики 

у сфері культури. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати основні етапи розвитку державності України, ключові події історії історико-

культурного процесу в Україні, основні здобутки світової матеріальної  та духовної 

культури. 

2. Вміти на базовому рівні аналізувати та інтерпретувати літературу та довідкові 

матеріали, присвячені історико-культурному розвитку України та інших країн світу. 

3. Володіти елементарними навичками критичного мислення. 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Сучасні культуротворчі процеси в 

Україні» передбачає опанування студентами основних складових державної політики 

сучасної України у сфері культури та формування розуміння студентами особливостей 

розвитку культури і мистецтва. Культуротворчі процеси в сучасній Україні розглядаються в 

європейському та світовому  контексті. Особлива увага приділена вивченню основних 

напрямків державної політики у сфері культури, зокрема формуванню нормативно-правової 

бази, діяльності центральних та місцевих органів влади та управління в сфері культури, 

матеріальному та кадровому забезпеченню культури. В межах дисципліни аналізуються 

політичні, соціальні, економічні чинники розвитку культури і мистецтва, явища і процеси, 

характерні для образотворчого мистецтва і архітектури, музики, театру, аудіовізуального 

мистецтва, народної культури, релігійно-церковного життя, їх найбільші досягнення та 

особливості розвитку на сучасному етапі. 

4. Завдання (навчальні цілі) – поглибити і деталізувати у студентів знання про сучасні 

культуротворчі процеси в України, зокрема державну політику у сфері культури, діяльність 

центральних та місцевих органів влади, нормативно-правову базу галузі культури; 

удосконалити вміння знаходити інформацію, присвячену культуротворчим процесам в 

Україні в документах і матеріалах, аналізувати інформацію, присвячену розвитку культури і 

мистецтва, виявляти особливості та закономірності, розглядаючи культурні процеси і явища 

в європейському та світовому контексті, презентувати отримані результати, аргументовано 

відстоювати свою думку. 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

ЗК 4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

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

та міжнародному контекстах.  

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. 

ФК 9. Здатність оцінювати матеріальну та духовну цінність об’єкта культурної спадщини 

різних історичних періодів та географічних ареалів. 



 

5. Результати навчання за дисципліною: 

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 

Сучасне законодавство України, 

діяльність центральних та місцевих 

органів влади у сфері культури, 

інфраструктуру культури, 

особливості її фінансового та 

кадрового забезпечення  

Лекції, 

семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

експрес-

контролі, 

письмова 

контрольна 

робота, іспит 

10 

1

1.2 

Особливості розвитку 

образотворчого мистецтва, 

архітектури, музики, театру, 

аудіовізуального мистецтва та 

виробництва, народної культури в 

сучасній Україні; основні тенденції 

релігійно-церковного життя в 

Україні 

Лекції, 

семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

експрес-

контролі, 

письмова 

контрольна 

робота, іспит 

10 

1

1.3 

Культурні явища та події, що 

відбуваються в сучасній Україні 

Лекції, 

семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 
експрес-

контролі, 

презентація 

творчої 

роботи, 

письмова 

контрольна 

робота, іспит 

10 

1

1.4 

Головні культурні досягнення 

України після відновлення 

незалежності  

Лекції, 

семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

експрес-

контролі, 

письмова 

контрольна 

робота, іспит 

10 

Вміти: 

2

2.1 

Виявляти та інтерпретувати джерела  

сучасного культуротворчого 

процесу в Україні, використовувати 

спеціалізовану наукову та довідкову 

літературу, присвячену державній 

політиці у сфері культури та 

культурному розвитку сучасної 

України, аналізувати нормативно-

правову базу, яка регулює сферу 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії,  

презентація 

творчої 

роботи, 

письмова 

контрольна 

робота, іспит 

15 



культури в сучасній Україні.  

2

2.2 

Виявляти чинники культурного 

розвитку сучасної України, 

характерні риси та особливості 

культурних процесів та явищ  

Лекції, 

семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

творчої 

роботи, 

письмова 

контрольна 

робота, іспит  

15 

2

2.3 

Збирати та систематизовувати 

інформацію, присвячену сучасним 

культуротворчим процесам в  

Україні, оцінювати державну 

політику в сфері культури, 

пропонувати власні розв'язання 

нагальних проблем розвитку 

культури або окремих її складових 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

творчої 

роботи, іспит 

15 

Комунікація: 

3

3.1 

Представляти результати 

проведених досліджень та 

здійсненої самостійної роботи у 

вигляді доповідей, повідомлень, 

презентацій 

Семінари Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

творчої роботи 

5 

2

3.2 

Вести полеміку стосовно питань 

державної політики у сфері 

культури та культурного розвитку 

сучасної України з використанням 

категоріально-поняттєвого апарату 

культурології 

Семінари Дискусії, 

презентація 

творчої роботи 

5 

Автономність та відповідальність: 

4

4.1 

Проводити самостійні дослідження 

культурного розвитку сучасної 

України, нести відповідальність за 

достовірність результатів 

дослідження 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

творчої роботи  

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

 

3
.1

 

3
.2

 

4
.1

 

2. Аналізувати, коментувати, узагальнювати, наукові та 

аналітичні тексти культурологічного характеру. 
    + + +  + + 

5. Збирати, упорядковувати та аналізувати інформацію щодо 

культурних явищ, подій та історико-культурних процесів. 

 

    +  +   + 

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. 

13. Презентувати знання про культуру відповідно до 

спеціалізації представників різних професійних груп та 

здобувачів освіти. 

+ + + +  +  + +  

14. Вести публічну дискусію та підтримувати діалог з питань 

української культури з фахівцями та нефахівцями. 
+ + + +  +  + +  

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 – 1.4), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання 

практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.3); (комунікація 3.1-3.2); 

(автономність та відповідальність 4.1), що складає 60% загальної оцінки.  

- семестрове оцінювання:  

1. Робота на семінарських заняттях(усне опитування): РН 1.1- 1.4, РН 2.1-2.3, РН 3.1-3.2, РН 

4.1 – 42 бали/25 балів*. 

2. Експрес-контролі (2 письмові роботи): РН 1.1-1.4  – 20 балів/12 балів (по 10 балів/ 6 балів 

кожна).  

3. Творче завдання (самостійна робота): РН 1.1-1.3, РН 2.1- 2.3,  РН 4.1 – 18 балів/11 балів.   

4. Підсумкова контрольна робота(письмова): РН 1.2-1.4, РН 2.1-2.2 — 20 балів/12 балів.  

* максимальний бал/ пороговий бал для отримання позитивної оцінки з відповідної форми 

контролю. 

          

- підсумкове оцінювання: 

- форма оцінювання – залік. 

Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не 

передбачає додаткових заходів оцінювання для успішних студентів. 

Умовою отримання заліку є позитивні оцінки з творчої роботи та підсумкової контрольної 

роботи. 

- Студент, який не набрав 60 балів за результатами семестрового оцінювання, не склав залік і 

йому у відомість проставляється оцінка «не зараховано».  

Для складання заліку під час перескладання, яке призначається відповідно до затвердженого 

деканом факультету графіку, студент має відпрацювати викладачу ті види семестрового оцінювання 

на яких не набрав мінімальної кількості балів (пропущені чи з незначною кількістю набраних балів 

семінарські заняття, експрес-контролі). У разі якщо студент не отримав залік під час перескладання 

викладачу, відбувається перескладання комісії. Для перескладання на комісії студенту пропонується 

перелік запитань та завдань, які мають перевірити всі результати навчання за даною дисципліною. 

 

7.2 Організація оцінювання: 

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою.  

 

Семінарські 

заняття 

Експрес-

контроль 

Творче завдання Підсумкова 

контрольна 

робота 

Семестрова 

кількість 

балів 



42 балів (max) 20 балів (max) 18 балів (max) 20 балів (max) 100 (max) 

25 балів (min) 12 балів (min) 11 балів (min) 12 балів (min) 60 (min) 

 

7.2.1. Робота на семінарських заняттях здійснюється впродовж всього семестру, результати 

оголошуються студентам індивідуально наприкінці заняття або на початку наступного 

семінарського заняття (за згодою студентів). 

Студент може набрати на кожному семінарському занятті максимально 6 балів. 

Перелік видів аудиторної роботи на семінарських заняттях та їх оцінка (в балах): 

1. Усна відповідь: 

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 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. Допускаються несуттєві неточності; 

4 бали – студент в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

не спирається на необхідну навчальну літературу; 

3 бали – студент не в повному обсязі володіє матеріалом, недостатньо розкриває зміст 

поставлених питань;  

2 бали – студент фрагментарно та поверхово викладає матеріал; 

1 бал – студент володіє лише окремими фактами, робить суттєві помилки. 

2. Доповнення / дискусія: 

3 бали – доповнення ґрунтовне і конструктивно сприяє обговоренню теми; 

2 бали – доповнення змістовне; 

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію. 

 

7.2.2. Експрес-контроль (2 письмові роботи) проводиться на лекційному занятті. Оцінюється 

в межах 10 балів за кожну роботу (пороговий рівень позитивної оцінки – 6 балів; 12 

правильних відповідей з 20). Контролі проводяться у формі тестування. Загальна кількість 

запитань – 40, правильна відповідь на кожне з яких оцінюється в 0,5 балів. 

 

7.2.3. Творче завдання готується студентами впродовж семестру і здається на одному з 

семінарських занять другої частини курсу, а також відправляється на адресу: 

adamska@knu.ua  

Критеріями оцінки творчого завдання є:  

- глибоке розкриття проблеми, відображенно власну позицію, 

підведенно грунтовні підсумки 
16-18 балів 

- проблема розкрита повно, але не відображено власну позицію, 

підведено підсумки 
13-15 балів 

- розкрито більшість аспектів проблеми, коротко підведено 

підсумки 
11-12 балів 

- проблема не розкрита або розкрита частково, підсумки не 

підведено 
1-10 балів 

mailto:adamska@knu.ua


 

7.2.4. Підсумкова контрольна робота проводиться на останній лекції. Робота оцінюється в 

межах 20 балів (пороговий рівень позитивної оцінки – 12 балів). Робота складається з 2 

питань, що потребують розгорнутої відповіді (оцінюються в межах 10 балів за кожне).  

 

Критеріями оцінки кожного питання є:  

- Відповідь повна та подане власне бачення проблеми 10 балів 

- Відповідь повна, відображає знання фактичного матеріалу з 

питання 
8-9 балів 

- Відповідь фрагментарна, відображені лише деякі аспекти 

проблеми 
5-7 балів 

- Відповідь фрагментарна та наявні помилки при викладі 

фактичного матеріалу 
1-4 бали 

У випадку відсутності студента з поважних причин, відпрацювання та перездачі всіх видів 

робіт здійснюються у відповідності до діючих в Університеті нормативних документів. 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

  



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

Лекції Семінари Самостійна робота 

Частина 1. Державна політика України у сфері культури 

1.  

Тема 1. Предмет та завдання дисципліни 

«Сучасні культуротворчі процеси в Україні». 

Політичні, соціальні, економічні чинники 

розвитку культури після відновлення 

незалежності України. 

2 - 2 

2.  
Тема 2. Нормативно-правова база галузі 

культури в Україні. 2 2 6 

3.  
Тема 3. Діяльність центральних та місцевих 

органів влади та управління України у сфері 

культури.  

2 2 6 

4.  
Тема 4. Фінансове та матеріально-технічне 

забезпечення сфери культури. Інфраструктура 

культури в Україні. 

2 - 6 

5.  
Тема 5. Культурно-мистецька освіта незалежної 

України. 
2 - 6 

Частина 2. Розвиток культури в незалежній Україні 

6.  
Тема 6. Розвиток образотворчого мистецтва та 

архітектури. 
4 2 10 

7.  
Тема 7. Розвиток аудіовізуального мистецтва та 

виробництва. 
4 2 10 

8.  Тема 8. Розвиток музичної культури та театру. 4 2 10 

9.  
Тема 9. Розвиток духовної культури. Релігійна 

ситуація в незалежній Україні.  
2 2 10 

10.  Тема 10. Розвиток народної культури. 4 2 10 

11.  Підсумкова контрольна робота 2 - - 

 ВСЬОГО 30 14 76 

 

Загальний обсяг 120  год., в тому числі: 

Лекції – 30 год. 

Семінари – 14 год. 

Самостійна робота - 76 год.  
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1. http://resource.history.org.ua/item/0014843 - Звід пам’яток історії та культури України. 

Багатотомне видання. 

2. https://txim.history.knu.ua/ – Текст і образ: актуальні проблеми історії мистецтва, 

науковий журнал кафедри історії мистецтв, історичний факультет КНУ імені Тараса 

Шевченка 

3. http://sm.etnolog.org.ua/  – Студії мистецтвознавчі, науковий журнал Інститут 

мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України 
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4. http://um.etnolog.org.ua/  – Українське мистецтвознавство, науковий журнал Інститут 

мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України  

5. http://elib.nplu.org/object.html?id=1272  – журнал Українська культура 

6. http://ku-khsac.in.ua/issue/view/14934 – Культура України, науковий журнал, Харківська 

державна академія культури 
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