




ВСТУП 

1. Мета дисципліни – забезпечення стійкої системи знань про специфіку історико-

філософських методів в культурологічних дослідженнях. Мета курсу - надати студенту-

культурологу інструментарій методологічних засобів для розуміння і критичного аналізу 

сучасної культури. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи та характеристики 

історико-культурного процесу; основні здобутки матеріальної та духовної культури; знати 

базові культурологічні поняття та категорії; використовувати сучасні методи та інструменти 

культурології, методи аналізу даних та інформаційні технології для проведення наукових 

досліджень, аналізувати і презентувати результати досліджень, аргументувати висновки.       

2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо методології феноменів та явищ 

культури, культурних процесів та подій; застосовувати основні методи, терміни, категорії і 

методологічний апарат культурології в аналізі соціально-культурних явищ та процесів; 

пояснювати сутність феномену культури, її ролі у людському житті;                                                                              

3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 

інформацією; критичного ставлення та прогнозування стосовно методологічних, політичних, 

економічних, культурно значущих подій та явищ; використання іншомовних фахових 

культурологічних інформаційних джерел. 

3. Анотація навчальної дисципліни:дисципліна «Історико-філософські методи 

культурологічних досліджень» знайомить студентів із основними підходами і методами 

вивчення культури в історичній перспективі і в історичному контексті. Відповідно, 

культурологія розглядається у контексті інтеграції гуманітарних наук, що включає в себе 

філософські, історичні, антропологічні, соціологічні, етнографічні, художні і інші аспекти. 

Культура може бути як об’єктом, так і предметом дослідження. Аналізується поняття 

методології як системи базових світоглядних принципів дослідника, що включає методи, 

способи і засоби реалізації поставлених цілей і задач. Досліджуються методи аналізу і 

синтезу, індукції і дедукції, абстрагування і конкретизації, соціокультурної рефлексії, 

культуральної класифікації. Методологія будь-якої дисциплінарної сфери включає 

філософські, загальнонаукові і конкретно-дисциплінарні методи. Історико-типологічний 

метод, що дозволяє зафіксувати у розвитку культури стійкі типи, прослідкувати історичну 

динаміку. Діахронічний метод обумовлює історично послідовний розгляд явищ культури, а 

синхронічний – розгляд культури як стійкої системи. Компаративний передбачає 

співставлення різних культур або окремих феноменів, структур, явищ культури. А також, 

структурно-функціональний метод, семіотичний, феноменологічний, герменевтичний 

методи. Курс дає уявлення як про ключові підходи до сучасного розуміння культури так і 

про тих теоретиків, які стоять біля її витоків. Про методологію культури йшлося вже у 

пізньоантичні часи, так у листах Цицерона зароджується ключовий принцип розподілу між 

nature і culture. У XVIII ст. завдяки Й.Гердеру і І.Канту формується особлива сфера 

філософського знання – філософія культури, що характеризується застосуванням власне 

філософських засобів і методів пізнання для пояснення культурних процесів і явищ. Так 

виникають неокантіанські, неопозитивістські, феноменологічні, постмодерні методи 

дослідження культури. Так, В.Віндельбанд є одним з тих, хто першим запропонував 

диференціювати науки не за об’єктом дослідження, а за методом і у своїй роботі «Історія і 

природознавство» запропонував послуговуватись двома методами – номотетичним та 

ідеографічним, які стали підгрунттям для розподілу наук. За оцінкою дослідника, історія, 

інші гуманітарні і соціальні науки належать до групи ідеографічних, а природничі науки до 

номотетичних методів. Ідеї Віндельбанда продовжив Г.Ріккерт у роботі «Науки про природу 

і науки про культуру» (1899) в якій він вперше обґрунтував саме поняття наук про культуру і 

виявив їх специфіку. Саме, Віндельбанд і Ріккерт розділили систему наук на природничі і 



науки «про дух», які ототожнюються з культурою. Тим самим була створена методологічна 

основа гуманітарних наук. Таким чином, увага приділяється впливу цих підходів на 

сучасний стан наук про культуру і на формування таких напрямків, як дослідження масової 

культури, субкультур, медіа і ін. Особлива увага приділяється західній традиції дослідження 

проблеми культури: cultural studies (вивчення культури), multicultural studies (вивчення 

культурного багатоманіття); cross-cultural studies (вивчення міжкультурної взаємодії). Даний 

курс надає студенту-культурологу інструментарій методологічних засобів для розуміння і 

критичного аналізу явищ сучасної культури. 

4. Завдання (навчальні цілі) – ознайомити студентів із основними історико-філософськими 

методами в культурологічних дослідженнях, що дозволить сформувати у студентів-

культурологів необхідний інструментарій методологічних засобів для розуміння і 

критичного аналізу сучасної культури. 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

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

ЗК 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

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).  

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 

головні тенденції дослідження 

історико-філософських методів в 

культурологічних дослідженнях 

Лекції, 

семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

письмова 

контрольна 

робота, іспит 

10 

1

1.2 

основи методології як системи 

базових світоглядних принципів 

дослідника, що включає методи, 

способи і засоби реалізації 

поставлених цілей і задач; методи 

аналізу і синтезу, індукції і дедукції, 

абстрагування і конкретизації, 

соціокультурної рефлексії, 

культуральної класифікації 

Лекції, 

семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

іспит 

10 

1

1.3 

загальні принципи, інструменти, 

напрями історико-типологічного, 

діахронічного, синхронічного, 

компаративного методів  

Лекції, 

семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

письмова 

контрольна 

робота, іспит 

10 

1

1.4 

особливості структурно-

функціонального, семіотичного, 

Лекції, семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

10 



феноменологічного, 

герменевтичного методів 

презентації 

самостійного 

дослідження, 

іспит 

 Вміти:    

2

2.1 

Аналізувати та коментувати 

спеціалізовану літературу із 

методологічних досліджень,  

культурології, культурної теорії, 

аналітичні матеріали щодо 

історико-філософських методів 

культурологічних досліджень 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

письмова 

контрольна 

робота, іспит 

10 

2

2.2 

виявляти основні проблеми 

функціонування сучасного 

розуміння культури, її 

методологічних колізій  

Лекції, 

семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

іспит 

15 

1

2.3 

здійснювати дослідження 

історичного становлення та 

розвитку різних методів в 

культурологічних дослідженнях 

Лекції, 

семінари, 

самостійна робота 

Презентація 

самостійного 

дослідження, 

іспит 

10 

1

2.4 

збирати, систематизувати та 

презентувати інформацію про 

методологію культурологічних 

досліджень  

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження 

10 

 комунікація:    

3

3.1 

презентувати результати 

проведених досліджень та 

здійсненої самостійної роботи у 

вигляді доповідей, повідомлень, 

презентацій 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження 

5 

2

3.2 

вести полеміку стосовно 

культурологічних досліджень, 

вільно оперуючи категоріально-

поняттєвим апаратом та 

методологічним інструментарієм 

культурології 

Семінари Дискусії 5 

 автономність та 

відповідальність: 

   

4

4.1 

нести відповідальність за 

достовірність та політико-

ідеологічну незаангажованість 

проведених методологічних 

досліджень  

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження  

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

 

2
.4

 

3
.1

 

3
.2

 

4
.1

 

ПРН 1. Мати навички критичного мислення, викладати у 

зрозумілий спосіб власні думки, здійснювати їх 

аргументацію. 

           

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. 

  
+

+ 

+

+ 

+

+ 
 

+

+ 

+

+ 
   

 

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 2.1-2.4); (комунікація 3.1-3.2); 

(автономність та відповідальність 4.1), 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, 

2.1, 2.2, 2.4,  3.1, 3.2, 4.1 –20 / 40 балів 

2. Самостійна робота №1 (Підготовка та презентація дослідження проблем 

історико-філософських методів в культурологічних дослідженнях на базі 

баденської школи неокантіанства/ неопозитивізму/ феноменології і ін.): РН 1.2, 

2.1, 3.1, 4.1  – 12 / 20 балів 

Самостійна робота №2 (Підготовка дослідження конкретного історико-

філософського методу (за вибором студента) у контексті культурологічних 

досліджень): РН 1.4, 2.2, 3.1,4.1 –12 / 20 балів 

3. Контрольна робота: РН– 1.1, 1.3, 2.1, 2.3, 2.4 - 16 / 20 балів 

 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усіх (двох)частин навчальної дисципліни. Загальна семестрова оцінка 

складаються із балів, отриманих за 1) аудиторну роботу (усні доповіді,  доповнення та участь 

в дискусіях на семінарах), 2) самостійну роботу, 3) контрольну роботу, з урахуванням 

коефіцієнту 0,6. Всі види робіт в семестрі мають в підсумку: 

- в максимальному вимірі   100 балів х 0,6 = 60 балів 

- в мінімальному вимірі  60 балів х 0,6 = 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, 2.1, 2.2, 2.3, – 24 / 40 балів 

Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі. Білет складається з 2 питань, 

кожне з яких оцінюється за шкалою 20 балів, 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,  

До теми: 2, 4, 6, 7-11 протягом 

семестру. У разі відсутності 

студента на занятті, теми 

необхідно відпрацювати в 

письмовому вигляді 

«3» х 5 = 15 «5» х 5 = 25 

доповнення, участь 

в дискусіях 

 «1» х 5 = 5 «3» х 5 = 15 

Самостійна робота До теми 5:  

Самостійна робота №1  

Підготовка та презентація 

дослідження проблем 

історико-філософських 

методів в культурологічних 

дослідженнях на базі 

баденської школи 

неокантіанства/ 

неопозитивізму/ 

феноменології і ін.  

«12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

 До тем 7-11:  

Самостійна робота №2 

Підготовка дослідження 

конкретного історико-

«12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 



філософського методу (за 

вибором студента) у 

контексті культурологічних 

досліджень 

Контрольна робота До тем 1-5 «16» х 1 = 16 «20» х 1 = 20 

Загальна 

семестрова оцінка 

без урахування 

коефіцієнту  

 60 100 

Загальна 

семестрова оцінка 

з урахуванням 

коефіцієнту 0,6 

 «60» х 6 = 36 «100» х 0,6 = 60 

 

Критерії оцінювання: 

1. Аудиторна робота: 

Усна доповідь 

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 бали – 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 

2. Самостійна робота (№1 та №2): 

20-16 балів студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано 

його презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову 

літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість здійсненного 

дослідження  

15-12 балів - студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, 

але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 

самостійність та достовірність проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві 

неточності  



11-0 балів - в цілому володіє матеріалом, але фрагментарно та поверхово його 

презентує, не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених 

завдань. Робота містить суттєві помилки. 

3. Контрольна робота: 

20-18 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 

17-16 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  

15-9 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 

8-0 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 

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. Демонструє не самостійність у виконані завдань 

 

7.3 Шкала відповідності: 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
 
 

  



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій              – 22 год. 
Семінари  – 10 год. 

Самостійна робота - 58 год. 

 

  

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

Лекції Семінари 
Самостійна 

робота 

1 

Тема 1.  Предмет та завдання курсу «Історико-

філософські методи в культурологічних 

дослідженнях» 

2  4 

2 

Тема 2. Поняття метод і методологія у сфері 

культури. Класична, некласична, постнекласична 

методології науки. Специфіка методології 

культурології і особливості її становлення як 

самостійної наукової дисципліни 

4  2 

 
Обговорення роботи «Істина і метод» Г.-

Г.Гадамера  

 2 4 

3 
Тема 3.  Формування наукового образу 

гуманітарного знання за часів античності 

2  4 

4 

Тема 4. Систематизація знання у культурі раннього 

Нового часу. Розуміння методу, теорії 

(Ф.Бекон,Р.Декарт,Б.Спіноза,Г.Ляйбніц) 

2  4 

5 

Тема 5. Культура у контексті класичного 

гуманітарного знання XIX -  поч. XX ст. (описовий, 

біографічний, порівняльно-історичний, 

ретроспективний і ін. методи 

4   

 

Самостійна робота №1 на тему проблем 

історико-філософських методів в 

культурологічних дослідженнях на базі 

баденської школи неокантіанства/ 

неопозитивізму/ феноменології і ін. 

  10 

6 
Тема 6. Некласичні методи вивчення культури в 

гуманітарному знанні  XX ст.(Дж.Віко, Й.Гердер) 
 2 8 

 
Контрольна робота 
 

2   

 
Обговорення роботи «Ідеї до філософії історії 
людства» Й. Гердера 

 2 4 

7 

Тема 7. Нові методи дослідження культури XX ст. 
(культурно-антропологічні, семіотичні, 
структуралістські, пост структуралістські, кросс-
культурні)  

4 2 4 

8 
Тема 8.  Розуміння методу і методології у ІІ пол. 
XX – поч.XXI ст. Постмодернізм. 
Постструктуралізм 

2 2 4 

9 

Самостійна робота №2: дослідження 
конкретного історико-філософського методу(за 
вибором студента) у контексті 
культурологічних досліджень 

  10 

 ВСЬОГО 22 10 58 
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