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1. Загальна інформація 

 

Тип дисципліни – вибіркова             Мова викладання – українська 

 

Навчальна дисципліна викладається на перщому  курсі у другому семестрі (заочна форма 

навчання: на другому курсі у третьому семестрі) 

 

Кількість кредитів – 5, годин 150 

 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції Семінарські заняття 

денна: 50 24 26 

заочна: 16 8 8 

Самостійна робота, годин денна - 100 заочна - 134 

Форма підсумкового контролю залік 

 

2. Анотація навчальної дисципліни 

    Дисципліни «Культурологія та релігієзнавство з елементами етики та естетики» є важливим для 

формуванням знань студентів про сутність культури як форми людської діяльності, її різновиди та 
історико-типологічні ознаки, її роль у формуванні особистості та розвитку суспільства, політичної 

культури та гуманістичного мислення, прищеплення навичок наукового аналізу, спрямованого на 

забезпечення самостійного осмислення закономірностей історичного розвитку. Розкриває з науково-

філософських позицій специфіку релігії, як однієї з форм світогляду, яка дає особливу трактовку зв'язку 
людини зі світом і на цій основі формує суспільно-культурологічну систему уявлень людини про світ. 

Ознайомить з національними, загальнолюдськими, моральними, естетичними цінностями у галузі 

підприємницької діяльності, становленню гуманістичної, моральної та естетичної культури майбутнього 
фахівця, допоможе розвинути здібності в виборі моральних та естетичних цінностей та 

самоствердження особистості. Познайомить з культурною спадщиною людства, закономірностями 

загальнолюдських і національних культурних процесів, пам'яток і явищ матеріальної та духовної 
культури, факторів і передумов, що впливають на формування та розвиток культурних процесів, 

різноманітних потреб людей, їх участь у створенні, збереженні та розповсюдженні культурних 

цінностей. А також познайомить з найважливішими етичними та естетичними концепціями,  

категоріальним апаратом етики та естетики, проблемами практичної етики та естетики, основними 
різновидами  етикету. 

 

3. Мета навчальної дисципліни 

Мета дисципліни «Культурологія та релігієзнавство з елементами етики та естетики» є 

висвітлення основних зарубіжних і вітчизняних культурологічних концепцій, аналіз 

національних культур у їхньому взаємозв’язку;  розкрити з науково-філософських позицій 

специфіку релігії як однієї із форм світогляду, яка дає особливу трактовку зв'язку людини зі 

світом і на цій основі формує соціально-культурологічну систему уявлень людини про світ; 



дослідити цінності життя і світу, навчити оцінювати моральний вибір людини, її 

відповідальність за вчинки і дії, за норми моралі, які налаштовують людину на 

самооблагородження, вдосконалення як свого буття, так і соціуму, всього того, що робить 

людину Людиною.  

     В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні 

знати: 
- основні функції культури; 

- форми культури та основні закони її розвитку; 

- основні етапи розвитку історії світової культури; 

- суть релігії як суспільного явища і складової частини людської культури; 

- структуру, функції та категорії релігієзнавства; 

- релігієзнавчі школи і напрямки; історію виникнення і розвитку релігій; 

- сучасні релігії, їх віровчення і культи в системі світової релігії; 

- природу ціннісної свідомості, яка складає сутність моралі; 

- структуру, функції та категорії моралі; етичні школи та напрямки; 

- психологічні механізми морального самоконтролю людини; 

- етику національних відносин; категорії естетики; 

- основні художні епохи та напрямки в мистецтві. 

 

вміти: 

- застосовувати набуті знання з культурології у повсякденній діяльності, для орієнтації в 

суспільно-політичному житті, оцінки культурних явищ і подій; 

- працювати з історичними джерелами і науковою літературою; 

- на основі наукового аналізу, самостійно осмислювати закономірності історичного 

культурного розвитку суспільства; 

- розглядати релігію в процесі її виникнення, розвитку і сучасного стану в національно-

культурному контексті; 

- уміти застосовувати методи соціально-філософського аналізу до різноманітних видів 

релігійного скептицизму, вільнодумства як закономірних явищ духовного життя людства; 

- придбати уміння та навички культури спілкування; 

- застосовувати категоріальний апарат етики та естетики для аналізу природної, 

економічної, соціальної і політичної реальності; 

- формувати моральне та естетичне ставлення до світу як особливий напрямок ціннісних 

орієнтацій особистості; 

- розвивати в собі та своєму соціальному оточені естетичні смаки за законами гуманізму, 

гармонії та краси; 

- застосовувати на практиці норми як світського так і ділового етикету. 

 

 

 

4. Програмні компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Культурологія та релігієзнавство з елементами 

етики та естетики» здобувач вищої освіти може отримати наступні програмні компетентності та 

програмні результати навчання, які  визначені в освітньо-професійній програмі «Менеджмент» 
(https://nv.onaft.edu.ua/opp/073b-hmuikp2019.pdf) підготовки бакалаврів за спеціальностями: 073 

«Менеджмент» 

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та встановлення взаємозв’язків між 
соціально-економічними явищами. 

ЗК5. Здатність працювати в команді та налагоджувати взаємодію при вирішенні професійних завдань. 

ЗК7. Здатність до адаптації, креативності, генерування ідей та дій у новій ситуації. 
ЗК8. Цінування та повага  до різноманітності та мультикультурності, здатність працювати у 

міжнародному контексті. 

ЗК9. Здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально відповідально та свідомо. 
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

ФК8. Здатність створювати ті організовувати ефективні комунікації в процесі управління. 



ФК9. Здатність аналізувати та структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані рішення. 

ФК10. Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові навички. 
ФК11. Розуміти принципи права та використовувати їх у професійній діяльності. 

ФК12. Розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній діяльності. 

Програмні результати навчання: 

ПРН2. Демонструвати навички виявлення проблеми та обґрунтування управлінських рішень. 
ПРН3. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації. 

ПРН4. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для 

обґрунтування управлінських рішень. 
ПРН5.Виявляти навички організаційного проектування. 

ПРН6. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації. 

ПРН7. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи. 
ПРН8. Показувати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу організації. 

ПРН9. Пояснювати, аналізувати та здійснювати комунікацію в різних сферах діяльності організації. 

ПРН10. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації. 

ПРН11. Демонструвати здатність грамотно спілкуватись в усній та письмовій формі державною та 
іноземною мовами. 

ПРН12. Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до стресової ситуації, 

знаходити засоби до її нейтралізації. 
ПРН13. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі 

етичних міркувань (мотивів), мати повагу до різноманітності та між культурності. 

ПРН14. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, 
бути критичним і самокритичним. 

ПРН15. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера. 

 

5. Зміст навчальної дисципліни  

Змістовний модуль 1. «Культура як засіб організації й розвитку людської 

діяльності». 

Тема 1. Культурологія в системі гуманітарних наук. 

Тема 2. Співвідношення понять «культури» та «цивілізації». 

Тема 3. Концепції культурогенезису. 

Тема 4. Морфологія та типологія культури. 

Тема 5. Сенс культури та соціокультурна динаміка. 

Тема 6.Глобальні проблеми людства та культурна універсалізація. 

Тема 7. Особистість у світі культури. 

Тема 8. Тенденція розвитку сучасної української культури. 

 

Змістовний модуль 2. «Релігія, етика та естетика як соціальне явище і складові частини 

духовної культури». 

Тема  9.  Релігія та її місце в культурі. 

Тема 10. Предмет, структура і завдання курсу «Релігієзнавство». 

Тема 11. Основні релігієзнавчі концепції. 

Тема 12. Релігія як соціальне явище і складова частина духовної культури. 

Тема 13. Соціальні функції та соціальна роль релігії. 

Тема 14. Сучасні релігії, їх характеристика, місце і роль у житті людини та суспільства. 

Тема 15. Християнство- світова релігія. 

Тема 16. Іслам та буддизм. 

Тема 17. Релігія та її місце у світовій культурі. 

Тема 18. Національно-культурний розвиток українського суспільства. 

Тема 19. Історичні форми критичного аналізу релігій. Особливості сучасного вільнодумства. 

Тема 20. Розвиток етичної і естетичної думки в сучасній науці та практиці. 

Тема 21. Етика як наука про мораль. Основні етичні школи та напрямки. 

Тема 22. Моральний вибір. 

Тема 23. Етикет. 

Тема 24. Етика спілкування. 



Тема 25. Естетика, її предмет та функції. Історія розвитку естетичної думки. 

Тема 26. Мистецтво як естетичне явище. Види мистецтва. 

 

 

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 

 

Види контролю: поточний, підсумковий. 

 

Нарахування балів: 

Вид роботи, що підлягає 

контролю 

Оцінні бали 
Форма навчання 

денна заочна 

min 

д/з 

max 

д/з 

Кі

лькість 

робіт, 
одиниць 

Су

марні бали 

Кі

лькість 

робіт, 
одиниць 

Сум

арні бали 

min max min max 

ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 1 

Змістовний модуль 1. «Культура як засіб організації й розвитку людської діяльності» 

Робота на лекції 0,5/1 1/2 10 5 10 4 4 8 

Робота на семінарському 

зайняті 
1,5/5 2,5/7 12 18 30 4 20 28 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції   
 10 14  9 18 

Виконання ІНДЗ 7 11 1 7 11 1 7 11 

Проміжна сума - - - 40 65 - 40 65 

Модульний контроль у 

поточному семестрі 
15/10 20/20 1 15 20 - 10 20 

Контроль результатів 

дистанційного модулю 
3/10 5/15 - 3 5 - 10 15 

Рейтинг за творчі здобутки 2 10 – 2 10 - - - 

Оцінка за змістовим 

модулем 
- - - 60 100 - 60 100 

ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 1 

Змістовний модуль 2. «Релігія, етика та естетика як соціальне явище і складові частини 

духовної культури» 

Робота на лекції 0,5/1 1/2 14 10 20 4 4 8 

Робота на семінарському 

зайняті 
1,5/5 2,5/7 14 20 30 4 20 28 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції   
 3 4  9 18 

Виконання ІНДЗ 7 11 1 7 11 1 7 11 

Проміжна сума - - - 40 65 - 40 65 

Модульний контроль у 

поточному семестрі 
15/10 20/20 - 15 20 - 10 20 

Контроль результатів 

дистанційного модулю 
3/10 5/15 - 3 5 - 10 15 

Рейтинг за творчі здобутки 2 10 – 2 10 - - - 

Оцінка за змістовим 

модулем 
- - - 60 100 - 60 100 

               Інформаційні ресурси: 

1. http://prsident.gov.ua/ 

2. http://uceps.com.ua/ 

3. http://www.cisstat.com/ 

http://prsident.gov.ua/
http://uceps.com.ua/
http://www.cisstat.com/


4. http://www.embus.com/ 

5. http://www.e-journal.com/ 

6. http://www.izvestia.com/ 

7. http://www.niurr.gov.com/ 

8. Конспект лекції з дисципліни «Культурологія та релігієзнавство з елементами етики та 

естетики» для бакалаврів усіх спеціальностей, денної та заочної форм навчання / Укл.: Г.А. 

Шевченко, С.М. Тодорова, Ю.М. Мельник / За редакцією Тодорової С.М. – Одеса: ОНАХТ, 

2019. 105 с. 

9. Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Культурологія та 

релігієзнавство з елементами етики та естетики» для бакалаврів усіх спеціальностей, денної та 

заочної форм навчання / Укл.: Г.А. Шевченко, С.М. Тодорова, Ю.М. Мельник / За редакцією 

Тодорової С.М. – Одеса: ОНАХТ, 2016. 46 с. 

10. Методичні вказівки до самостійної работи «Культурологія та релігієзнавство з 

елементами етики та естетики» для бакалаврів усіх спеціальностей, денної та заочної форм 

навчання / Укл.: Г.А. Шевченко, С.М. Тодорова, Ю.М. Мельник / За редакцією Тодорової С.М.  

– Одеса: ОНАХТ, 2016. 82 с. 

 

 

7. Політика навчальної дисципліни 

Політикавсіх навчальних дисциплін в ОНАХТє уніфікованою та визначена з 

урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну 

доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу». 

 

 

Викладач      ________________   С.М. Тодорова 

 

 

Завідувач кафедри соціології, філософії і права ________________  А.О. Соловей 
 

http://www.embus.com/
http://www.e-journal.com/
http://www.izvestia.com/
http://www.niurr.gov.com/
https://onaft.edu.ua/download/dqcc/ONAFT_policy.pdf
https://onaft.edu.ua/download/pubinfo/Regulat-Academic-Integrity.pdf
https://onaft.edu.ua/download/pubinfo/Regulat-Academic-Integrity.pdf
https://www.onaft.edu.ua/download/pubinfo/provision-educat-process-03.12.19.pdf

