




ВСТУП 

1. Мета дисципліни – забезпечення стійкої системи знань щодо культури в системі 
буття, виявлення сутності культури в її існуванні, процесів функціонування духовної 
культури в сучасному суспільстві, тенденцій соціокультурного розвитку різних 
інститутів культури, а також – діапазон різних варіантів дослідження культур, 
панорами сучасних поглядів на сутність культури, що відображує тенденції 
культурологічних традицій. Розкриття історичної динаміки становлення 
інтерсуб'єктивності як засобу подолання обмеженості “філософії суб'єкта” і виявленні 
специфіки культур-естетичного виміру інтерсуб'єктивності. З'ясування 
інтерсуб'єктивної сутності культури і мистецтва, виявлення основних складових їх  
інтерсуб'єктивного характеру. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни 
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи та 
характеристики історико-культурного процесу;  основні культурологічні вчення та 
методи культурологічних досліджень, у т.ч. методи філософії культури, культурної 
антропології, соціології культури; основні культурологічні поняття та категорії; 
уявлення про особливості та  закономірності розвитку історії вітчизняної та зарубіжної 
культури, багатоманітність культурних досягнень та цінностей, художніх зокрема.  

2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ культури, 
культурних процесів та подій; виявляти сучасні тенденції співіснування різних культур 
в умовах глобалізації та міжкультурного діалогу, прогнозувати перспективи їх 
розвитку з урахуванням особливостей перебігу культурних процесів в умовах 
глобалізації; аналізувати мистецькі твори  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 мистецьких явищ. 

3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 
інформацією; критичного ставлення та прогнозування стосовно політичних, 
економічних, культурно-мистецьких подій та явищ; використання іншомовних 
фахових культурологічних інформативних джерел. 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Інтерсуб’єктивність культури» 
належить до переліку вибіркових дисциплін   та викладається у VІІІ семестрі 
бакалавратури. Навчальна дисципліна знайомить студентів із теоретико-
методологічним підґрунтям знання щодо місця і ролі культури в cуспільному  процесі, 
сутності і смислів культури. Визначаються поняття культурної норми і культурної 
цінності. Аналізується ціннісний аспект міжкультурних комунікацій: співвідношення 
універсального та унікального. Розглядається культура як пошук смисла людського 
існування; культура як форма одночасного буття і спілкування людей різних культур. 
Виявляється сутність  інтерсуб'єктивного підходів до розуміння культури і мистецтва, 
розкриваються їх риси та історична динаміка. Аналізується інтерсуб'єктивний 
характер художньої комунікації як царина в якій мистецтво виступає засобом 
спілкування, засвоєння художніх та культурних смислів. 

4. Завдання (навчальні цілі) – оволодіння термінологічним апаратом культурних 
досліджень задля формування належного рівня культурної та культурологічної 
компетентності, виокремлення теоретичних, прикладних, ціннісних аспектів  
культурологічного знання, використовування їх для обґрунтування практичних 
рішень, які стосуються як повсякденного життя, так і професійної сфери. В результаті 
навчання студенти мають не лише продемонструвати масив теоретичних знань, але й 



засвоїти та використовувати ці знання у своїх самостійних культурологічних 
дослідженнях, вміючи надавати неупереджену експертну оцінку дослідженим явищам 
та феноменам культури. 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

ЗК 6. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.  

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

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
К

Код 
Результат навчання 

 Знати:    

1

1.1 
базові поняття культурних 
досліджень 

Лекція, 

самостійна робота 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

письмова 

контрольна 

робота  

5 

1

1.2 
    Важелі та визначальники 
культури як генератора 
соціально-економічних 
трансформацій  

Семінар, 

самостійна робота 

Усна доповідь 

презентація 

самостійного 

дослідження 

5 

1

1.3 
Виявляти сутність  
інтерсуб'єктивного підходів до 
розуміння культури і мистецтва, 
розкриваються їх риси та 
історична динаміка.  

Лекція, 

самостійна робота 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

письмова 

контрольна 

робота  

6 

1

1.4 
підстави взаємодії предметних 
полів культурології та семіотики 
в дослідженнях культури як світу 
знаків і значень; 
 

Лекція, 

самостійна робота 

аналітична 

робота за 

першоджерелам

и, презентація 

самостійного 

дослідження  

5 

1

1.5 
основні суттєві характеристики і 
визначальники феномену 
культури, його ґенези, структури, 
функціональної ролі у суспільстві;   

Семінар, 

самостійна робота 

Усна доповідь, 

презентація 
самостійного 

дослідження, 

письмова 

контрольна 

робота  

5 

1

1.6 
соціокультурні смисли мистецтва, 
гносеологічні і ціннісні аспекти 
науки 

Семінар, 

самостійна робота 

Усні доповіді,  

презентація 

самостійного 

дослідження   

14 

 Вміти:    

2

2.1 
демонструвати знання 
спеціалізованої літератури із 

Семінар, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

презентація 

5 



досліджень культури; самостійного 

дослідження, 

письмова 

контрольна 

робота 

2

2.2 
пояснювати місце і роль культури 
в цивілізаційному процесі  

Семінар, 

Самостійна робота 

Усні доповіді, 

аналітична 

робота за 

першоджерелам

и, презентація 

самостійного 

дослідження  

10 

2

2.3 
застосовувати поняттєво-
категоріальний апарат 
теоретичної культурології для 
дослідження сучасних 
інституціоналізованих форм 
культурного буття, явищ масової 
культури  

Семінар, 

Самостійна робота 

презентація 

самостійного 

дослідження, 
письмова 

контрольна 

робота 

10 

1

2.4 
виявляти підстави інтеграції 
полів культурології, філософської 
антропології, синергетики, 
семіотики; 

Семінар, 

Самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження 

5 

1

2.5 
аналізувати інтерсуб'єктивний 
характер художньої комунікації 
як царина в якій мистецтво 
виступає засобом спілкування, 
засвоєння художніх та 
культурних смислів. 
 

Семінар, 

Самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

письмова 

контрольна 

робота 

5 

2

2.6 
збирати, обробляти, 
організовувати, узагальнювати, 
систематизувати соціально-
культурну інформацію з 
використанням сучасних методів 
аналізу та інформаційних 
технологій. 

Самостійна 

робота 

презентація 

самостійного 

дослідження  

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 

Усні доповіді, 
письмова 

контрольна 

робота 

3 

3

3.2 

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

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження  

3 

2вести полеміку стосовно питань Семінари Дискусії 3 



3.3 культурних протиріч 
Постмодерну в умовах 
глобалізації та міжкультурного 
діалогу на основі володіння 
категоріально-поняттєвим 
апаратом культурології. 
 автономність та 
відповідальність: 

   

4

4.1 

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

Семінари, 

Самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження  

2 

4

4.2 

вирішувати  комплексні завдання, 
пов’язанні із верифікацією 
результатів існуючих 
оприлюднених досліджень 
Постмодерну, та порівнювати їх із 
результатами власне проведених 
досліджень цінностей 
постсучасної культури  

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження  

5 

4

4.3 

нести відповідальність за 
достовірність та політико-
ідеологічну незаангажованість 
проведених культурних 
досліджень Постмодерну  

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження 

письмова 

контрольна 

робота 

4 

   
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання   

               Результати навчання дисципліни  
 
 
Програмні результати навчання 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

1
.5

 

1
.6

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

2
.5

 

2
.6

 

3
.1

 

3
.2

 

3
.3

 

4
.1

 

4
.2

 

4
.3

 

11. Здійснювати експертну оцінку культурних 
об’єктів за заданими критеріями та надавати 
рекомендації щодо їх соціальної актуалізації. 
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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 – 1.6), 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. Усні доповіді, дискусії,  доповнення: РН – 1.2, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1-3.3, 4.1, 

4.2, 4.3 –18 /30 балів. 

2. Аналітична робота за першоджерелами: РН – 1.4, 2.2  – 6 / 18 балів. 

3. Презентація самостійного дослідження: РН  – 1.1 – 1.6, 2.1 – 2.4, 2.6, 3.2, 4.1– 4.3 –  

24/32 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 та самостійну роботу. Всі види робіт за семестр мають у підсумку: 

- в максимальному вимірі   80 балів 

- в мінімальному вимірі  48 балів 

У разі відсутності на  занятті студент має відпрацювати завдання  в письмовій формі. 

Підсумкова контрольна робота в письмовій формі -   РН  –1.1, 1.3, 1.5, 2.1, 2.3, 2.5, 3.1, 4.3  

– 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 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 

Аудиторна робота: 

участь у дискусіях, 

усні доповіді, 

доповнення  

До теми: 2-7, 10 протягом 

семестру, згідно з графіком 

навчальних занять. У разі 

відсутності на заняттях, під 

час яких відбувалися дискусії, 

студент може подати огляд та 

аналітику дискусійної 

проблематики у письмовій 

формі  

«3» х 7 = 18 «5» х 7 = 30 

Самостійна робота До теми 1, 2, 3, 4, 5, 8: 

аналітичні роботи за 

першоджерелами  

«1» х 6 = 6 «3» х 6= 18 

До теми 6, 7, 9, 10: презентація 

самостійного дослідження  

«6» х 4 = 24 «8» х 4 = 32 

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



контрольна 

робота 

Підсумкова 

оцінка  

дисципліни 

 60 100 

 

Критерії оцінювання: 

1. Аудиторна робота: 
       Участь у дискусіях, усні доповіді, доповнення: 
       5-4 бали – доповідь змістовна, поглиблює/ розширює коло обговорюваних    
      питань, 

3 бали – доповнення змістовне, але суттєво не розширює зміст дискусійного кола 
питань 

2. Самостійна робота: 
      1. Аналітична робота за першоджерелами: 

3-2 бали – студент опрацював необхідний текст, виокремив у ньому головні 
проблеми/питання та надав власний коментар. 
1 бал – студент опрацював необхідний текст без повноти розуміння розглянутої в тексті 
проблеми, власний коментар недостатньо аргументований/відсутній. 

       2.Презентація самостійного дослідження: 
8-7 балів - представлений дослідницький аналіз відзначається широтою охопленої 
інформаційної бази джерел (історико-фактологічні огляди, експертні висновки, 
аналітичні доповіді, соціологічні дослідження, огляд провідних ЗМІ, заяви політичних 
діячів, офіційних речників представників державних інституцій, представників 
громадських організацій та інш.); чіткою аргументацією, що має як фактологічне 
підтвердження; демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість 
здійсненного дослідження. Демонструється вміння аналізувати культурні, релігійні та 
мистецькі феномени, визначати їхню ґенезу та особливості, сучасну культуру та  риси 
ментальності  народів з точки зору цивілізаційного розвитку людства, осмислювати 
роль і місце власної національної культури в широкому європейському та світовому 
контекстах 
6-5 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, але робота не 
відзначається різноманітністю інформативних джерел. Студент демонструє 
самостійність та достовірність проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві 
неточності  
4-3 бали - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 
самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідний 
фактологічний матеріал та навчальну літературу, робота містить суттєві неточності 
2-0 бали - 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 

 
Підсумкова контрольна робота: 

20-16 балів - Демонструється вміння аналізувати культурні, релігійні та мистецькі 
феномени, визначати їхню ґенезу та особливості, сучасну культуру та  риси 
ментальності  народів з точки зору цивілізаційного розвитку людства, осмислювати 
роль і місце власної національної культури в широкому європейському та світовому 
контекстах 
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, але робота не 



відзначається різноманітністю інформативних джерел. Допускаються несуттєві 
неточності  
10-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 
самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідний 
фактологічний матеріал та 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  
Самостійна 

робота 

Частина 1. 

1 
Тема 1. Місце і роль культури в cуспільному  
процесі. Ціннісна природа культури.  

2  4 

2 

Тема 2. Взаємодія культури та особи. 
Особливості функціонування та відтворення 
культур. 
 

2 2 6 

3 

Тема 3. Проблема розуміння як 
фундаментальна проблема культурної і 
міжкультурної комунікації. 

2 4 6 

4 
Тема 4. Мови різних культур як різні 
бачення світу 

2 6 6 

5 

Тема 5. “Істина”  як спільність розуміння 
підвалин людського буття. 
Інтерсуб'єктивність та інтердієвість 
культури. Аналітичні роботи за 
першоджерелами 
 

2 2 4 

Частина 2.  

6 
Тема 6. Інтерсуб’єктивність та 
інтертекстуальність культури 
   

2 2 8 

7 

Тема 7. Локальний (історико-культурний) 
та універсальний (загальнолюдський) 
аспекти інтерсуб'єктивності культури і 
мистецтва. Співвідношення цих аспектів в 
процесах художньої творчості та 
сприйняття художнього твору 
 

2 2 10 

8 

Тема 8. Специфіка інтерсуб'єктивного 
підходу до аналізу художнього твору та 
інтерпретації мистецтва. 
 

2  12 

9 
Тема 9. Інтерсуб'єктивний характер художньої 
комунікації. 

2  12 

10 

Тема 10. Інтертекстуальність і шляхи 
нарощування смислового потенціалу твору. 
Ідеальний читач для автора. Презентація 
самостійного дослідження 

2 4 8 

11 Підсумкова  контрольна  робота  2   

 ВСЬОГО 22 22 76 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 
Лекцій   – 22 год. 
Семінари   –22год. 
Самостійна робота  - 76  год. 
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