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1. Загальна інформація 

 

Тип дисципліни – вибіркова             Мова викладання – українська 

 

Навчальна дисципліна викладається на другому  курсі у третьому семестрі  

Кількість кредитів – 3, годин 90 
 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції Семінарські заняття 

заочна: 10 6 4 

Самостійна робота, годин 80 

Форма підсумкового контролю залік 

 

2. Анотація навчальної дисципліни 

    Дисципліни “Культурологія ” є важливою 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. Не існує загальноприйнятого поняття слова «культура». «У широкому розумінні 

цього слова – писав видатний український культуролог Дмитро Антонович,- культурою вважають все, 

що має людина чи громада людей не від природи, а вже від власного розуму і власної творчості, як в 

царині матеріальній, так і духовній, в царині громадського життя, звичаїв та побуту» 

 

3. Мета навчальної дисципліни 

Мета дисципліни “Культурологія» є висвітлення основних зарубіжних і вітчизняних 

культурологічних концепцій, а також аналіз національних культур у їхньому взаємозв’язку. 

Оволодіти основними термінами і поняттями української та зарубіжної культурології, набути 

знання про головні вітчизняні та світові концепції, визначати спільні та відмінні риси між 

різними культурами в міжкультурному світовому діалозі, використовуючи компаративний 

метод 

     В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні: 

знати: 
- основні поняття української та зарубіжної культурології; 

- теоретичні та методологічні основи предмета; головні проблеми вітчизняних і світових 

культурологічних досліджень; 

- взаємозв’язок культурних і природних явищ; 

- співвідношення культури та цивілізації; сутність динаміки культури, культурних 

орієнтирів, феноменів масовості та елітарності в культурі; 

- сутність культурного діалогу між українською національною та зарубіжною 

культурами; 



вміти: 

- володіти головними культурологічними поняттями; 

- орієнтуватись в основних культурологічних концепціях і напрямах; 

- логічно аналізувати культурні процеси в розвитку націй, особливо стосовно 

українського етнонаціонального культурного процесу; 

- самостійно робити висновки і узагальнення з провідних культурологічних проблем. 

 

4. Програмні компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Культурологія»  здобувач вищої освіти може 

отримати наступні програмні компетентності та програмні результати навчання, які  визначені в 

освітньо-професійній програмі “Публічне управління та адміністрування” (https://nv.onaft.edu.ua/opp/281b-

hmuikp2019.pdf) підготовки бакалаврів за спеціальністю: 281 «Публічне управління та адміністрування» 

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. «Предмет і сутність культурологічного дослідження». 

Тема 1. Культура як предмет культурології. 

           а) Дати визначення поняття «культура», введеного в науковий обіг Е. Тейлором (за 

працею «Первісна культура» 

           б) Прослідкувати розвиток терміну «культура» в історії: античність, Середньовіччя, 

Ренесанс, Новий час, Просвітництво, модерн та постмодерн. 

            в) Розглянути взаємозв’язок «культури» та «цивілізації». 

Тема 2. Сутність культурологічного знання. 



         а) Розкрити походження та доти визначення терміну «культурологія» згідно з 

культурологічною концепцією Л. Уайта. 

         б) Дослідити взаємозв’язок етнографії, релігієзнавства, мистецтвознавства, історії науки і 

техніки, етики, естетики в структурі культурологічного знання. 

         в) Охарактеризувати функції культурології: пізнавальну, світоглядну, методологічну, 

виховну. 

Тема 3. Культурологія та глобальні проблеми людства на рубежі XXI ст. 

         а) Розкрити актуальні проблеми вивчення культурології в Україні. 

         б) Визначити національний розвиток культурологічної думки в умовах світової 

глобалізації. 

 

Змістовний модуль 2. «Основні зарубіжні та вітчизняні культурологічні концепції» 

Тема 4. Основні напрями зарубіжної культурологічної думки XIX – XX ст. 

         а) Назвати та охарактеризувати еволюціоністські концепції культури в світовій 

культурологічній думці. 

         б) Критика еволюціоністських культурологічних концепцій Пітірімом Сорокіним. 

         в) Розкрити ідею циклічного розвитку культури Макса Вебера. 

Тема 5. Антропологічний характер культурології модерну та постмодерну. 

         а) Розкрити основні ідеї концепції культурної антропології Л. Уайта. 

         б) Визначити представників і сутність структурно-функціонального напряму у світовій 

культурології. 

         в) Розкрити сутність гри, як першоджерела культури в концепції Й. Гейзінга. 

         г) Розкрити дегуманізацію культури. 

Тема 6. Проблема культури у фрейдизмі та неофрейдизмі. 

         а) Розкрити роль людських потреб у культурологічній концепції Е. Фрома. 

         б) Аналітична психологія К. Юнга та колективне несвідоме: розглянути сутність і 

визначити психологічні типи. 

         в)  Глибина психології А. Адлера: розглянути сутність творчої сили індивідуальної 

психології. 

Тема 7. «Символічні» концепції культури. 

         а) Визначення поняття «канон» згідно з культурологічною концепцією Е. Кассірера. 

         б) Розкрити сутність структурної антропології К. Леві-Стросса. 

Тема 8. Екзистенціалістські інтерпретації культури. 

         а) Характеристика значення «осі світової історії» Карла Ясперса у світовому та 

національному культурному розвитку. 

         б) Розкриття проблеми культурного світу в екзистенцій ній онтології Мартіна Гайдеггера. 

         в) Проблема людини в культурологічній концепції Альбера Камю. 

Тема 9. Моральний характер культури та її теологічне розуміння. 

         а) Феномен секуляризації та релігійної віри в концепції П. Тілліха. 

         б) Сутність співвідношення «людина – техніка» в концепції М. Бердяєва. 

         в) Розкриття основних культурологічних ідей епохи постмодернізму, втілені в роботах 

Г.Гессе. 

         г) Характеристика культурологічних пошуків А. Печчеї в умовах глобалізації. 

Тема 10. Культура в контексті вчення про космопланетарний феномен людини. 

         а) Визначення понять «біосфера» та «неосфера» в концепції В.Вернадського. 

         б) Характеристика ідей сталого розвитку в контексті екологічних проблем за 

К.Ціалковським. 

         в) Розкриття сутності християнського еволюціонізму П. Тейяра де Шардена. 

Тема 11. Особливості формування та розвитку культурологічної думки в Україні. 

         а) Проблеми культури в філософській спадщині Київської Русі (Іларіон Київський, 

Володимир Мономах). 

         б) Символічна інтерпретація культури у філософії Григорія Сковороди. 

         в) Культурологічна думка в Києво-Могилянській академії. 

Тема 12. Становлення української культурологічної думки в XIX – XX ст. 



         а) Культурологічна спадщина П. Куліша, М. Костомарова. 

         б) Фольклор як джерело національної культури в працях І. Нечуя-Левицького. 

         в) Культурологічна концепція М. Драгоманова. 

         г) Іван Франко: вироблення цілісної концепції української культури. 

         д) Послідовність викладу історії української культури в працях М. Грушевського. 

         е) Концепція культури Д. Донцова. 

         є) Культурологічні погляди М.Хвильового. 

         ж) І. Огієнко та І. Крип’якевич як теоретики та історики української культури. 

         з) Культурологічні дослідження Д. Антоновича, Д. Дорошенка, Д. Чижевського, Є. 

Маланюка, М. Семчишина. 

 

 

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 

Кількість 

робіт, 

одиниць 

Сумарні 

бали 
Кількість 

робіт, 

одиниць 

Сумарні бали 

min max min max 

ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 1 

Змістовний модуль 1. «Предмет і сутність культурологічного дослідження» 

Робота на лекції 0,5/1 1/2  
  

        3 3 6 

Робота на семінарському 

зайняті 
1,5/7 2,5/9  

  
        2 14 18 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції   
 

  
 16 30 

Виконання ІНДЗ 7 11          
  

1 7 11 

Проміжна сума - - - 
  

- 40 65 

Модульний контроль у 

поточному семестрі 
15/10 20/20 

   
- 10 20 

Контроль результатів 

дистанційного модулю 
3/10 5/15 - 

  
- 10 15 

Рейтинг за творчі здобутки 2 10 – 
  

- - - 

Оцінка за змістовим 

модулем 
- - - 

  
- 60 100 

ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 1 

Змістовний модуль 2. «Основні зарубіжні та вітчизняні культурологічні концепції» 

Робота на лекції 0,5/1 1/2  
  

        3 3 6 

Робота на семінарському 

зайняті 
1,5/7 2,5/9  

  
        2 14 18 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції   
 

  
 16 30 

Виконання ІНДЗ 7 11 
   

1 7 11 

Проміжна сума - - - 
  

- 40 65 

Модульний контроль у 

поточному семестрі 
15/10 20/20 - 

  
- 10 20 

Контроль результатів 

дистанційного модулю 
3/10 5/15 - 

  
- 10 15 

Рейтинг за творчі здобутки 2 10 – 
  

- - - 



Оцінка за змістовим 

модулем 
- - - 

  
- 60 100 

              

  Інформаційні ресурси: 
  1.http://www.gumfak.ru/kultur.shtml 

  2.http://www.ido.rudn.ru/ffec/cult-index.html 

  3.http://www.alleng.ru/edu/cultur.htm 

  4.http://studopedia.ru/view_culturology.php?id=1 

  5.http://kultura.ho.ua/books_ku.htm 

  6.http://www-cultura.narod.ru/exam.html 

  7.http://www.ebk.net.ua/Book/cultural_science/zakovich_kulturologiya/zmist.htm 

  8.http://culture.niv.ru/ 

  9.http://www.kulturologia.ru/ 

  10.http://www.mylect.ru/culturologic.html 

  11.http://www.bibliotekar.ru/culturologia/ 

  12.http://philosophy.ru/edu/ref/enc/index.html 

 

  13. Конспект лекції з дисципліни «Культурологія» для бакалаврів усіх спеціальностей та форм 

навчання / Укл.: С.М. Тодоров / За редакцією Тодорової С.М. – Одеса: ОНАХТ, 2016. – 47 с. 

 14.Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Культурологія» для бакалаврів 

усіх напрямів та форм навчання / Укл.: Г.А. Шевченко / За редакцією Тодорової С.М. – Одеса: 

ОНАХТ, 2016. – 20 с. 

 15. Методичні вказівки для самостійної работи студентів з дисципліни «Культурологія» для 

бакалаврів усіх напрямів та форм навчання форм навчання / Укл.: С.М. Тодорова / За редакцією 

Тодорової С.М. – Одеса: ОНАХТ, 2016. – 32 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 
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