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Мета: формування системи знань про закономірності культурного процесу, 

культуру як специфічний та унікальний феномен людства. Набуття уяви про 

типологічні структури культури, особливості культурних епох та стилів, про 

культурологічний аналіз процесів та явищ.  

Освітні компоненти, на які спирається: навчальна дисципліна «Українські 

історико-гуманітарні студії». 

Зміст: 

Змістовий модуль 1. Культура як соціальний феномен. Визначення 

культури як сукупності результатів виробничої діяльності людини, спрямованої 

на задоволення своїх матеріальних та духовних потреб. Виявлення основних 

характеристик культури та природи, антропогенного фактору та його впливу на 

зміну оточуючого середовища та появи т. зв. «другої природи». Цивілізаційний та 

формаційний підходи до розвитку світової культури, основні теорії цивілізації. 

Стадійний принцип культурного розвитку, основні відмінності головних 

культурно-цивілізаційних регіонів світу. 

 

Змістовий модуль 2. Порівняльний аналіз культур. Аналіз особливості 

еволюції людини, визначення впливу матеріальної культури на цей процес, 

основні форми духовної культури первісної людини. Поява перших цивілізації у 

Межеріччі та північній Африки, характер культури стародавнього сходу. 

Встановлення основних етапів розвитку культури античних цивілізацій Європи. 

Порівняльна характеристика європейської культури Середньовіччя та 

Відродження, характерні риси розвитку архітектури, літератури, наукової та 

громадської думки. 



Характерні риси культури та культурологічної думки Європи, основні 

напрями розвитку образотворчого мистецтва, наукове та філософське знання.  

 

Змістовий модуль 3. Основні культурологічні теорії. Аналіз поняття 

культурологічної теорії (концепції). Основні групи культурологічних концепцій 

(еволюціоністська, циклічна, теологічна, інші). Розгляд окремих 

культурологічних теорій: В. Данилевський, Г. Спенсер, О. Конт, О. Шпенглер та 

інші. Встановлення причино-наслідкових зв`язків між загальним розвитком 

філософської та суспільної думки та культурології. Аналіз сучасних поглядів на 

культуру та особливості її функціонування у суспільстві.  

  
 

 Результати навчання: 

Аналізувати соціально-історичні чинники еволюції культурного простору. 

Визначати періоди, закономірності формування та розвитку культурних процесів  

світу 

Методи навчання: словесні, наочні (демонстрація ілюстративного 

матеріалу), практичні (практичні завдання), інтерактивні (дискусії) 

Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання: 

Застосовуються наступні методи поточного контролю: 

- усне опитування здійснюється за питаннями, передбаченими планом 

практичних занять; 
- прослуховування доповідей із самостійно вивчених тем; 

- виконання письмових завдань (есе). 

Контроль за змістовими модулями та підсумковий семестровий 

контроль здійснюється у формі тестування у віртуальному освітньому 

середовищі на платформі MOODLE. 

Оцінювання результатів навчання за 1-3 модулями включає: 

Модуль 1: 1) усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на 

практичних заняттях (5 балів); 2) самостійна робота: критичне опрацювання 

навчального матеріалу, підготовка доповіді-презентації (10 балів); 3) 

виконання тестових завдань (на платформі MOODLE)за теоретичним 

матеріалом (10 балів). 

Модуль 2: 1) усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на 

практичних заняттях (5 балів); 2) самостійна робота: критичне опрацювання 

навчального матеріалу, підготовка доповіді-презентації (10 балів); 

3) виконання тестових завдань (на платформі MOODLE)за теоретичним 

матеріалом (10 балів). 

Модуль 3: 1) усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на 

практичних заняттях (3 бали); 2) самостійна робота: критичне опрацювання 

навчального матеріалу, написання есе «Етичне та естетичне в професійній 

діяльності» (7 балів); 3) виконання тестових завдань (на платформі MOODLE) 

за теоретичним матеріалом (10 балів). 



Підсумкове оцінювання у формі диференційованого заліку: виконання 

тестових завдань (30 балів). 

Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення: 

Методичне забезпечення: 

1. Курс дистанційного навчання з дисципліни «Культурологія» для всіх спеціальностей 

Університету (https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=1464) 

 

2. Жигло В. В. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з 

дисципліни «Культурологія» для студентів усіх спеціальностей Університету / Жигло В. В. – 

Харків, ХНУМГ – 2019. (https://eprints.kname.edu.ua/54203/)  

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси: 

 

1. Гiптерс З.В. Культурологічний словник-довідник. К.: ВД «Професіонал», 2006. 

328 с. 

URL: http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=6074  

2. Чорний І. В. Культурологія. Харків: Прометей-Прес, 2005. 232 с.  

URL: http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=5173  

3. Бокань В.А. Культурологія: Навчальний посібник. К.: МАУП, 2000. 136 с.  

URL: http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=6786  

4. Гриценко Т.Б. Культурологія: Навчальний посібник. К.: Центр учбової 

літератури, 2011. 392 с.  

URL: http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=47778  
 

Обладнання, устаткування, програмні продукти: не передбачено. 
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