




ВСТУП 

 

 
1. Метою дисципліни "Історія культурологічних вчень" є ознайомлення студентів з 

основними поняттями і методами сучасної науки про культуру, створення теоретичного 

підґрунтя для розбудови засад сучасної гуманітарної освіти. Дисципліна орієнтована на 

висвітлення головних проблем теорії культури в контексті їх історичного розвитку і 

становлення, методологічних підходів до їх вивчення. Особливу увагу приділено таким 

темам як ціннісні аспекти культури; комунікативний вимір культури; епістемологія 

культури; культурна антропологія; психоаналіз і культура, розвиток культурологічних 

теорій в другій половині ХХ ст. 

 

2. Вимоги до опанування навчальною дисципліною:  володіння знаннями, вміннями та 

навичками, передбаченими навчальними курсами «Вступ до спеціальності», «Історія 

світової культури», «Історія філософії». 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Дисципліна “Історія культурологічних вчень” викладається для студентів філософського 

факультету в обсязі 4 кредитів. Формою підсумкового контролю є іспит. Дисципліна спрямована 

на формування фахових компетентностей, необхідних для здійснення професійної діяльності за 

спеціальністю 034 «Культурологія». Програма орієнтована на висвітлення головних проблем 

теорії культури в контексті їх історичного розвитку і становлення, методологічних 

підходів до їх вивчення. Особливу увагу приділено таким темам як ціннісні аспекти 

культури; комунікативний вимір культури; епістемологія культури; культурна 

антропологія; психоаналіз і культура, розвиток культурологічних теорій в другій половині 

ХХ ст. 

 

4. Завдання (навчальні цілі). 

1. Сформувати здатність узагальнювати знання про культуру, наук про культуру,  зокрема, 

історію культурології як галузі соціогуманітарного знання. 

2. Сформувати здатність до розуміння й осмислення концепцій, теорій і учень, які становлять 

основу культурології. 

3.Розвинути навички  використання термінологічного апарату культурології для проведення 

наукових досліджень, що відповідають ОР «Бакалавр». 

 

5. Результати навчання за дисципліною:    

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 1..Здатність презентувати результати професійної діяльності в усній та письмовій 

формі, надавати відповідну аргументацію.  

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.  

 

 



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 Знати історію становлення 

культурологічних учень, їх зміст. 

лекція, семінарське 

заняття, самостійна 

робота 

усні доповіді, 

іспит, 

контрольна 

робота, есе 

 

 

20 

1.2 Знати специфіку  історичного етапу в 

межах певного культурного 

феномену, певної культурологічної 

школи, течії, напряму. 

лекція, семінарське 

заняття, самостійна 

робота 

усні доповіді, 

іспит, 

контрольна 

робота, есе 

 

20 

2.1 Обґрунтовувати статус та специфіку 

культурології в межах загальної 

класифікації наук. 

лекція, семінарське 

заняття, самостійна 

робота 

усні доповіді, 

іспит, есе 

 

10 

2.2 Здатність теоретично узагальнювати  

актуальні проблеми культурології на 

сучасному етапі її розвитку. 

лекція, семінарське 

заняття, самостійна 

робота 

усні доповіді, 

іспит, есе 

10 

2.3. Пояснювати культурні парадигми 

сучасного світу. 

лекція, семінарське 

заняття, самостійна 

робота 

усні доповіді, 

іспит, есе 

 

10 

3.1 Здатність ефективно здійснювати 

міжособистісну комунікацію у галузі 

культурології. 

лекція, семінарське 

заняття, самостійна 

робота 

усні доповіді, 

іспит, есе 

 

10 

4.1. Вміння автономно з високим ступенем 

побіжності й самостійності 

аналізувати історичну та сучасну 

наукову літературу у галузі 

культурології. 

 

 

лекція, семінарське 

заняття, самостійна 

робота 

усні доповіді, 

іспит, есе 

 

10 

4.2. Застосовувати культурологічні знання  лекція, семінарське 

заняття, самостійна 

робота 

усні доповіді, 

іспит, есе 

 

10 

 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання 

 
Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 
1.1 1.2 2.1 2.2 

2.3 
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 8 Інтерпретувати культурні джерела 
(речові, друковані, візуальні, художні) з 
використанням спеціальної літератури та 
визначених методик, аргументовано викладати 
умовиводи щодо їх змісту. 

 +    + + + 

 

7. Схема формування оцінки: 

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 та оцінювання 

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

(автономність та відповідальність 4.1-4.2), що складає 60% загальної оцінки.  

 
Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1-4.2 –45 / 

75 балів 

2. Самостійна робота  (есе): РН 1.1 -  4.2  – 5 / 10 балів 

3. Контрольна робота: РН – 1.1, 1.2 - 10/ 15 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 (есе), 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 – 4.1 – 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, 

доповнення, участь 

в дискусіях 

До теми: 1-15 згідно з планом 

навчальних занять 

«3» х 15 = 45 «5» х 15 = 75 

Самостійна робота Есе на тему: «Культура і 

особистість» - модерний 

напрям культурологічної 

теорії» – вересень-грудень 

«5» х 1 = 5 «10» х 1 = 10 

Контрольна робота згідно з планом навчальних 

занять 

«10» х 1 = 10 «15» х 1 = 15 

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 

 

Студент допускається до  іспиту за умови отримання не менше 36 балів за роботу протягом 

семестру.  

 

Критерії оцінювання: 

Усна доповідь на семінарському занятті: 

5 балів -  студент у повному обсязі виконав усі завдання семінарського заняття, не 

допустивши жодної помилки. 

4 бали - студент у повному обсязі виконав усі завдання семінарського заняття, допустивши 

не більше двох фактичних та/або методичних помилок. 

3 бали – студент у повному обсязі виконав завдання семінарського заняття, допустивши від 

трьох до десяти фактичних та/або методичних помилок. 

Доповнення, участь в дискусіях: 

2 бали – доповнення змістовне  

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

 



Самостійна робота (Підготовка есе): 

10 балів - студент самостійно створює оригінальну роботу; вичерпно  та аргументовано 

висвітлює тему; вправно формулює тези; використовує набуту з різних джерел інформацію 

для розв'язання культурологічних проблем; використовує цілісний, послідовний і 

несуперечливий розвиток думки (логічність і послідовність викладу); висновок відповідає 

запропонованій темі и органічно випливає зі сформульованих тез, аргументів і прикладів.  

9-7 балів - студент у достатньому обсязі володіє темою есе, 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  

6-5 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом для написання есе, не демонструє 

глибини знань. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані 

дослідження.. 

 

Контрольна робота 

15 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 і незаангажованість проведеного дослідження.  

14-13 балів -  студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, але 

недостатньо його аргументує, в цілому розкриває зміст поставленого завдання та 

використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність свого дослідження. 

12-10 балів – студент у цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності у вирішенні поставлених завдань, не спирається на необхідні джерела, а його 

робота містить суттєві неточності. 

 

Підсумкове оцінювання. 

Здійснюється у формі екзамену. Екзамен проводиться у письмовій формі. Оцінювання 

екзамену проводиться на основі письмової роботи студента. 

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, 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. 

- Організація оцінювання семінарських занять:  

Семінарські заняття проводяться у формі усного обговорення студентами спільно з 

викладачем виконаних завдань у формі презентацій, виступів, запитань та відповідей. 

Відвідування семінарських занять та участь у обговоренні виконаних завдань є 

обов’язковою. У разі відмови студента без поважних причин брати участь у обговоренні 

питань семінарського заняття, відмови без поважних причин від презентації виконаних ним 



завдань та від відповіді на запитання викладача й студентів, викладач може оцінити роботу 

такого студента оцінкою «0». 

Викладач повідомляє оцінки за виконані завдання поточного практичного заняття за 5 

хвилин до завершення поточного практичного заняття. Викладач може не повідомляти 

оцінки студентів, які відсутні на практичному занятті.  

 

- Організація оцінювання контрольної роботи. 

Контрольна робота проводиться на одному із лекційних занять тривалістю 40 хвилин. Про 

дату проведення роботи викладач повідомляє студентів за 7 днів до його проведення, як 

правило, на лекційному занятті. 

Під час виконання контрольної роботи студентам забороняється користуватися будь-якими 

допоміжними матеріалами та електронними пристроями. 

Результати виконання студентами контрольного завдання оголошуються на наступному 

лекційному занятті. 

 

- Організація оцінювання екзамену. 

Екзамен проводиться виключно у письмовій формі. Студентам пропонуються білети, які 

містять два запитання, кожне з яких оцінюється від 0 до 20 балів. Білет студент обирає 

шляхом жеребкування.  

Тривалість проведення письмової частини екзамену – 3 академічні години.  

Результати екзамену повідомляються студентам не пізніше14-00 наступного після екзамену 

дня.  

Максимальна оцінка за екзамен складає 40 балів.  

Оцінка за екзамен не може бути меншою 24 балів для отримання загальної позитивної оцінки за 

курс. 

 

Шкала відповідності оцінок 

 

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 

№ 

п/п 

Тема Лекції Семінарські 

заняття 

Самостійна 

робота  

1 Методологічні аспекти культурології 2 2 4 

2 Семіотика культури 2 2 4 

3 Міфологія як феномен 

культури.Релігія як явище культури. 

2 2 4 

4 Становлення культурологічної теорії. 

Еволюціоністська концепція 

культури 

2 2 4 

5 Дифузіонізм і теорія “культурних кіл” 2 2 4 

6 Функціоналізм Б.Малиновського та 

А.Радкліфф-Брауна 

2 2 4 

7 Джерела та витоки психологічної 

антропології 

2 2 4 

8 Історична етнологія Ф.Боаса.  Школа 

“культура і особистість” 

2 2 4 

9 Ігрова концепція культури. 

Інтерпретативна антропологія 

1 2 4 

10 Контрольна робота 1   

11 Особливості розвитку американської 

культурологічної думки в другій 

половині ХХст. 

2 2 4 

12 Становлення історико-культурної 

думки в Україні 

2 2 4 

13 Феноменологія культури 2 2 4 

14 Структуралізм і дослідження 

культури 

2 2 4 

15 Основні концепції дослідження міфу 

в ХІХ-ХХст. 

2 2 4 

1 Футурологічні концепції в 

культурології. Самостійна робота: 

есе 

2 2 4 

 Всього 30 30 60 
Всього 120 год., в тому числі 

Лекції – 30 год. 

Семінарські заняття – 30 год. 

Самостійна робота – 60 год. 
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