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1. Мета дисципліни 

 

Метою вивчення курсу «Культурологія» є 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. 

Виховання молодого покоління на засадах патріотизму, шанобливого ставлення до 

свого минулого, утвердження національних пріоритетів. 

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 

 

Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на дисципліну «Історія 

архітектури, містобудування, мистецтв та дизайну», на результати вивчення цієї 

дисципліни безпосередньо спираються дисципліни «Етика та естетика», 

«Філософія», «Історія архітектури України». 

 

3. Результати навчання 

 

Програмний результат 

навчання 

Методи 

навчання 

Форми 

оцінювання 

Результати навчання за 

дисципліною 

ПРН 6. 

Використовувати 

сучасні методи пошуку 

і систематизації 

інформації, складання 

бібліографії з 

різноманітних джерел 

для прийняття 

обґрунтованих 

проектно-

прогностичних 

архітектурно-

містобудівних рішень. 

 

Словесні 

(лекції), 

практичні  

(практичні  

заняття), 

наочні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

усне 

опитування,  

письмове 

опитування 

РН 6.1. 

Використовувати 

ознаки соціально-

історичних епох та 

критерії причинно-

наслідкових зв’язків 

історичних, соціальних, 

культурно-історичних 

процесів під час аналізу 

передумов формування 

гуманітарного простору 

світу 

РН 6.2 Використовувати 

методи соціальних 

досліджень 
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ПРН 9. Вміти 

систематизувати етапи 

і напрями історичного 

розвитку класичних і 

сучасних художніх 

стилів в архітектурно-

містобудівному, 

дизайнерському і 

садово-парковому 

мистецтві. 

Словесні 

(лекції), 

практичні  

(практичні  

заняття), 

наочні 

 

усне 

опитування,  

письмове 

опитування 

РН 9.1 Аналізувати  

соціально-історичні 

чинники еволюції 

культурного простору 

РН 9.2. Визначати 

періоди, закономірності 

формування та розвитку 

культурних процесів 

світу 

 

 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль Культурологія 

 

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 (В. Данилевський, О. Шпенглер, А. Тойнбі). 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. 



5 

 

Характерні риси культури та культурологічної думки Європи, основні 

напрями розвитку образотворчого мистецтва, наукове та філософське знання.  

 

 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 
 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (4 семестр) 120 17 34 - 69 

Змістовий модуль 1 60 8 17 - 35 

Змістовий модуль 2   45 9 17 - 19 

Підсумковий контроль 15 - - - 15 
* 

 

6. Теми лекцій  

 

Тема Зміст (план) Кількість 

ауд. 

годин 

Змістовий модуль 1. Культура як соціальний феномен 

 

Тема 1.1 Діяльнісний підхід у 

культурології 

1.Культура як сукупність результатів 

виробничої діяльності людини.  

2.Теорія гри 

1 

Тема 1.2 Культура та природа 1. Основні характеристики культури 

та природи. 

2. Антропогенний фактор та його 

вплив на зміну оточуючого 

середовища та появи т. зв. «другої 

природи». 

2 

Тема 1.3 Культура та 

цивілізація 

1. Цивілізаційний та формаційний 

підходи до розвитку світової 

культури. 

2. Основні теорії цивілізації (В. 

Данилевський, О. Шпенглер, 

А. Тойнбі). 

2 

Тема 1.4 Компаративистика 

культур 

1. Стадійний принцип культурного 

розвитку.  

2. Основні відмінності головних 

культурно-цивілізаційних регіонів 

світу. 

3 

Змістовий модуль 2. Порівняльний аналіз культур 
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7. Теми практичних (лабораторних) занять* 

 

Тема 2.5 Генеза культури 1.Поява та еволюція людини.  

2. Вплив матеріальної культури на 

біологічну еволюцію людини.  

3.Основні форми духовної культури 

первісної людини. 

2 

Тема 2.6 Культура античного 

світу 

1. Поява перших цивілізації у 

Межиріччі та північній Африки, 

характер культури стародавнього 

сходу.   

2. Основні етапи розвитку культури 

античних цивілізацій Європи. 

2 

Тема 2.7 Культура 

Середньовіччя та 

Відродження 

1. Порівняльна характеристика 

європейської культури 

Середньовіччя та Відродження. 

2. Характерні риси розвитку 

архітектури, літератури, наукової та 

громадської думки. 

2 

Тема 2.8 Культура Нової та 

Новітньої доби 

1. Характерні риси культури та 

культурологічної думки Європи  

Нової та Новітньої доби.  

2. Основні напрями розвитку 

образотворчого мистецтва, наукове 

та філософське знання. 

3 

Усього 17 

Теми  Зміст (план) Кількість ауд. годин 

Денна форма 

Змістовий модуль 1. Культура як соціальний феномен 

Тема 1.1 Діяльнісний 

підхід у 

культурології 

 

1. Вивчення особливостей 

культурно-виробничої діяльності 

людини 

2. Виявлення гуманістичної 

функції культури 

4 

Тема 1.2 Культура та 

природа 

 

1. Порівняльна характеристика 

«першої» та «другої» природи 

2. Визначення рівня впливу 

антропогенного фактору на 

оточуючий світ  

3 

Тема 1.3 Культура та 

цивілізація 

 

1. Визначення особливостей 

формаційного та цивілізаційного 

підходу до розвитку культури 

5 
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8. Індивідуальні завдання 

 

2. Проведення порівняльних 

характеристик різних 

цивілізаційних теорій розвитку 

культури  

Тема 1.4 

Компаративистика 

культур 

 

1. Визначення стадійного 

принципу культурного розвитку 

2. Встановлення головних 

цивілізаційних регіонів світу та 

проведення їх порівняльної 

характеристики. 

5 

Змістовий модуль 2. Порівняльний аналіз культур 

Тема 2.5 Ґенеза 

культури 

 

1. Визначення ролі культурного 

фактору у біологічній еволюції 

людини. 

2. Проведення аналізу різних форм 

духовної культури первісної 

людини (наскельний живопис, 

скульптура, протоархітектура) 

6 

 

Тема 2.6 Культура 

античного світу 

 

1. Визначення особливостей та 

головних культурних досягнень 

цивілізацій стародавнього Сходу 

2. Аналіз внеску європейських 

античних цивілізацій у подальший 

розвиток культури Європи, 

порівняльний аналіз культури та 

світогляду античного Заходу та 

античного Сходу. 

4 

Тема 2.7 Культура 

Середньовіччя та 

Відродження 

 

1. Проведення порівняльної 

характеристики культури 

Середньовіччя та Відродження. 

2. Визначення особливостей 

літератури, архітектури та 

мистецтва Європи доби  

Середньовіччя та Відродження. 

4 

Тема 2.8 Культураа 

Нової та Новітньої 

доби 

 

1. Аналіз основних культурних 

течій Європи Нової та Новітньої 

доби 

2. Визначення особливостей 

культури модерну та постмодерну 

ХХ ст.   

3 

Усього  34 
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Навчальним планом не передбачені індивідуальні завдання для денної форми 

навчання.  

 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

 

Система поточного контролю базується на застосуванні таких форм 

контролю як усне опитування, письмове опитування, прослуховування доповідей 

із самостійно вивчених тем. 

Усне опитування. За результатами підготовки до практичного заняття 

відбувається практична перевірка знань, навичок, вміння аналізувати і 

узагальнювати набуті знання. Прослуховування доповідей із самостійно вивчених 

тем. 

Тестування. Письмове опитування у вигляді тестів з кожної теми. 

Проміжний контроль ЗМ. Проміжний контроль у вигляді контрольних тестів, есе.  

 

 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 

 
 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 100 - - - 

Змістовий модуль 1 35 15 - 20 

Змістовий модуль 2   35 15 - 20 

Підсумковий контроль 30 - - - 
 

 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 

 

Види завдань та засоби контролю Розпо

діл 

балів 

Змістовий модуль 1 35 

Практичне заняття Теми 1. Усне опитування з теми «Діяльнісний підхід 

у культурології». Обговорення проблемного запитання «Чи впливає 

удосконалення виробничої діяльності людини на поліпшення умов 

життя людства у цілому?» 

3 

Тест Теми 1 2 

Підготовка до практичного заняття з теми 1, виконання есе з 

проблемного питання «Чи впливає удосконалення виробничої 

діяльності людини на поліпшення умов життя людства у цілому?».  

2 

Практичне заняття Теми 2. Усне опитування з теми «Культура та 

природа». Демонстрація презентацій (формат Power Point) з теми 

«Культура та природа – проблеми співіснування». 

3 

Тест Теми 2 2 
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Підготовка до практичного заняття з теми 2 (опрацювання 

рекомендованої літератури), підготовка презентації на тему «Культура 

та природа – проблеми співіснування». 

2 

Практичне заняття Теми 3. Усне опитування з теми «Культура та 

цивілізація». Захист рефератів з тем: «Цивілізаційна теорія О. 

Шпенглера», «Цивілізаційна теорія А. Тойнбі» 

3 

Тест Теми 3 2 

Підготовка до практичного заняття з теми 3 (опрацювання 

рекомендованої літератури), підготовка рефератів (формат Power Point)  

з тем: «Цивілізаційна теорія О. Шпенглера», «Цивілізаційна теорія А. 

Тойнбі». 

3 

Практичне заняття з Теми 4. Усне опитування з теми 

«Компаративистика культур». Захист реферату (формат Power Point)  з 

теми: «Схід – Захід, особливості співіснування» 

3 

Тест Теми 4 2 

Підготовка до практичного заняття з теми 4, опрацювання 

рекомендованої літератури, підготовка матеріалу для реферату «Схід – 

Захід, особливості співіснування». 

3 

Тест ЗМ 1 5 

Змістовий модуль 2 35 

Практичне заняття Теми 5. Усне опитування з теми «Ґенеза культури». 

Презентація графічних робіт (А3, pdf ) з питання «Еволюція матеріальної 

культури первісної людини» 

3 

Тест Теми 5 2 

Підготовка до практичного заняття з теми 5, опрацювання 

рекомендованої літератури,  підготовка графічного завдання з питання 

«Еволюція матеріальної культури первісної людини». 

2 

Практичне заняття Теми 6. Усне опитування з теми «Культура 

античного світу». Презентація рефератів з тем (формат Power Point) 

«Афінський акрополь», «Антична скульптура», обговорення 

проблемного питання «Давньогрецька та Давньоримська картина світу 

– порівняльний аналіз». 

3 

Тест з Теми 6 2 

Підготовка до практичного заняття з теми 6, опрацювання 

рекомендованої літератури, підготовка рефератів з тем (формат Power 

Point) «Афінський акрополь», «Антична скульптура», підготовка есе з 

проблемного питання «Давньогрецька та Давньоримська картина світу 

– порівняльний аналіз». 

2 

Практичне заняття з Теми 7. Усне опитування з теми «Культура 

Середньовіччя та Відродження», захист рефератів з тем (формат Power 

Point): «Живопис Проторенесансу», «Готична архітектура» 

3 

Тест Теми 7 2 

Підготовка до практичного заняття з теми 7, опрацювання 

рекомендованої літератури, підготовка рефератів з тем (формат Power 

Point): «Живопис Проторенесансу», «Готична архітектура» 

3 
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Практичні заняття Теми 8. Усне опитування з теми «Культура Нової та 

Новітньої доби». Демонстрація презентацій на тему «Ситуація 

постмодерну в культурі сучасного світу». 

3 

Тест Теми 8 2 

Підготовка до практичного заняття з теми 8, опрацювання 

рекомендованої літератури, підготовка презентацій з теми «Ситуація 

постмодерну в культурі сучасного світу». 

3 

Тест ЗМ 2 5 

 

Підсумковий контроль – екзамен / диф. залік 30 

Теоретичне питання 1 10 

Теоретичне питання 2 10 

Теоретичне питання 3 10 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ  100 

 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену,  диф. заліку для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 

незадовільно 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

 

Методичне забезпечення 

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

спеціальностей Університету  – Режим доступу: 

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. – Режим доступу: 

https://eprints.kname.edu.ua/54203/ 

 

 

 

https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=1464
https://eprints.kname.edu.ua/54203/
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Рекомендована література та інформаційні ресурси 

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

328 с. – Режим доступу: http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-

detail.pl?biblionumber=6074&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%9A%D1%83%D0

%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1

%96%D1%8F 

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

доступу: http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-

detail.pl?biblionumber=5173&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%9A%D1%83%

D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B

3%D1%96%D1%8F 

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

Режим доступу: http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-

detail.pl?biblionumber=6786&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%9A%D1%83%

D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B

3%D1%96%D1%8F 

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

літератури, 2011. 392 с.  

– Режим доступу: http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-

detail.pl?biblionumber=47778&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%9A%D1%83

%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%

B3%D1%96%D1%8F 

5. Власенко О.І., Зайончковський Ю.В. Культурологія: Навчальний посібник. 

Харків: Парус, 2007. 456 с.  

– Режим доступу: http://koha.kname.edu.ua/cgi-

bin/koha/opacdetail.pl?biblionumber=28377&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0

%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%

D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F 

 
 

Обладнання, устаткування, програмні продукти 

Освітній компонент не потребує спеціального обладнання та устаткування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6074&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6074&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6074&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6074&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5173&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5173&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5173&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5173&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6786&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6786&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6786&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6786&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=47778&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=47778&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=47778&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=47778&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opacdetail.pl?biblionumber=28377&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opacdetail.pl?biblionumber=28377&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opacdetail.pl?biblionumber=28377&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opacdetail.pl?biblionumber=28377&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F

