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ВСТУП 

1. Мета дисципліни –  забезпечення стійкої системи знань про природу, генезис та 

особливості традиційних культур індійського та далекосхідного регіонів, що дозволить 

студентам розуміти специфіку їх духовних цінностей, причини їх культуротворчої чинності 

у глобальних соціокультурних процесах та сучасній міжкультурній комунікації. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни:  

до початку вивчення цього курсу студенти мають знати закономірності та історичні етапи 
культурного розвитку людства; основні філософсько-антропологічні і культурологічні теорії, 
що, підтверджують єдиносутнісність культур, створюючи основу для їх компаративістського 
аналізу, розкриваючи духовні засади їх взаємозалежності та взаємовпливу; методи 
культурологічних досліджень, у т.ч. і міждисциплінарного характеру; культурологічні 
категорії та поняття.  
2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо явищ культури, культуротворчих 

процесів та культурнихподій; коректно застосовувати основні терміни, категорії і 

класифікації культурології в аналізі соціокультурних явищ і процесів; виявляти традиційну 

складову у загальних процесах розвитку культури, її перспективи у процесах 

культуротворення в умовах глобалізації, особливості співіснування культур у сучасному 

мультикультурному просторі. 

Володіти елементарними навичками наукового дослідження, компаративістських 

процедур, роботи з інформацією:  збирання, аналізу, систематизації та предметного 

оперування нею; використання іншомовних фахових джерел; експертизи традиційної 

складової культуротворчих процесів, прогнозування та моніторингу її актуалізації. 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Типологія та історія культурних регіонів 

світу: міжкультурні дослідження (Ч.1. Індійський культурний регіон. Ч.2. Далекосхідний 

культурний регіон» належить до переліку обов′язкових дисциплін ВНЗ та викладається у ІІ  

семестрі магістратури. Цілісне уявлення про культуру Індії складається шляхом вивчення 

особливостей культуротворчого процесу з урахуванням соціально-економічних та 

політичних процесів, фактів, основних ключових персоналій, подій, мистецьких творів тощо; 

дається необхідний теоретичний і методологічний фундамент для розуміння історичного 

становлення культури та особливостей життя індійського народу; формується розуміння 

закономірностей та взаємозв′язку між компонентами культури: основними поняттями, 

образами, символами, текстами традиційної індійської культури. Далекосхідний культурний 

регіон знайомить студентів із традиційною складовою культури, представленою культурами 

Китаю і Японії, що розглядаються як специфічні складові загальної соціокультурної 

динаміки, де саморозвиток людини здійснюється у межах стійких духовно-ментальних 

стереотипів. Визначаються завдання, теоретико-методологічні засади та основні напрямки 

дослідження традиційних культур далекосхідного ареалу, з’ясовуються соціокультурні 

чинники актуалізації їх духовних моделей, можливості їх міжкультурної кореляції, 

послідовно розглядаються найбільш вагомі культурні феномени. Окрема увага приділяється 

відповідному теоретичному дискурсу та аналітичному інструментарію з метою розвитку у 

студента навичок культурологічної експертизи та прогнозування. 

4.Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань про 
мультикультурність світу, напрямки та методи її дослідження, зокрема, шляхом 
культурологічної регіоналістики на прикладі Індії, Китаю та Японії. В результаті 
навчання студенти мають опрацювати масив теоретичних знань щодо специфіки 
відповідних культур, вміти використовувати їх у самостійних дослідженнях 
закономірностей культуротворення та тенденцій міжкультурної комунікації, а також в 
експертизі традиційних культур в їхньому впливі на загальні культуротворчі процеси. 

5. Результати навчання:  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
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      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    

Знати:    

 

1.1 

сутнісні засади та соціокультурні 
чинники формування традиційних 
шарів  культури на прикладі 
культур Індії, Китаю, Японії  

  лекція, самостійна   

робота, семінар 

усна відповідь, 

письмова 

контрольна робота, 

конспект 

першоджерел 

             /5 

 

1.2 

теоретичні основи та методи 

досліджень традиційних 

складових культури; принципи 

міждисциплінарних досліджень 

культурних процесів та явищ;  

лекція, самостійна 

робота 

усна доповідь, 

письмова 

контрольна  робота 

        15/5 

 

1.3 

процедури  культурологічної 

компаративістики 

  лекція,  самостійна   

робота 

письмова 

контрольна  робота 

/5                

 

1.4 

специфіку та особливості 

індійських, китайських та 

японських культурних практик, 

характеристики культурних 

процесів і феноменів, їх 

загальнокультурну цінність 

лекція, семінар,   

самостійна робота 

усна доповідь, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

дискусія, письмова 

контрольна робота, 

конспект 

першоджерел 

10/10         

 

1.5 

роль естетичної складової в 

семіотиці традиційних культур Індії, 

Китаю, Японії 

   лекція, семінар, 

самостійна робота 

усна  доповідь, 

дискусія, письмова 

контрольна робота, 

конспект 

першоджерел 

          5/5 

 

1.6 

підстави і наслідки актуалізації 

традиційних культурних феноменів 

індійського і далекосхідного 

культурних регіонів у сучасному, 

глобалізованому, культурному 

просторі 

лекція, семінар,    

самостійна  робота 

усна доповідь, 

дискусія, семінар, 

письмова 

контрольна робота 

       10/10 
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    Вміти:    

2.1 оперувати знаннями 

спеціалізованої літератури з питань 

культурно-типологічної 

специфікації та культурологічної 

регіоналістики, зокрема, індійського 

і далекосхідного культурних ареалів 

семінар, самостійна 

робота 

усна доповідь, 

презентація 

самостійної роботи, 

письмова 

контрольна робота 

          10 /10 

 

2.2 

пояснювати чинники формування 

духовних домінант як 

визначників культурної 

специфіки 

семінар, самостійна 

робота 

усна доповідь, 

коментування 

першоджерел, 

письмова 

контрольна робота 

 /5              

 

2.3 

аналізувати фактори, причини і 

особливості перебігу культурних 

процесів в індійському і 

далекосхідному культурних 

регіонах; пояснювати  

семінар, самостійна 

робота  

усна  доповідь, 

дискусія, 

презентація 

самостійної роботи, 

письмова 

контрольна робота 

          10/5               

 

2.4 

здійснювати дослідження 

видатних культурних феноменів 

Індії, Китаю та Японії, формувати 

щодо них обґрунтовану експертну 

позицію 

семінар, самостійна 

робота 

усна доповідь, 

дискусія, 

презентація 

самостійної роботи, 

письмова 

контрольна робота, 

конспект 

першоджерел 

          10/5               

 

2.5 

здійснювати компаративний аналіз  

індійської, китайської і японської 

культур  з іншими культурами, із 

традиційними і сучасними   

культурними парадигмами 

семінар, самостійна 

робота  

усна доповідь, 

дискусія, 

презентація 

самостійної роботи, 

письмова 

контрольна робота 

5/5             

 

2.6 

фахово використовувати 

філософсько-культурологічний 

понятійний апарат у 

комплексному соціокультурному 

аналізі 

семінар, 

самостійна робота  

 

усна доповідь, 

дискусія, 

презентація 

самостійної роботи, 

письмова 

контрольна робота 

             5/5          

 

2.7 

готувати матеріали для повідомлень 

та презентацій,  рекомендації для 

експертного аналізу 

семінар, 

самостійна робота 

усна доповідь, 

презентація 

самостійної роботи 

5/5             
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традиційних культур, для 

здійснення компаративістських 

процедур та соціокультурної 

аналітики 

    Комунікація:    

 

3.1 

вільно здійснювати комунікацію 

мовою навчання 

семінар, 

самостійна робота 

                2 

 

3.2 

використовувати у підготовці до 

семінарських занять та написанні 

самостійних робіт іншомовні 

джерела, зокрема, інформаційні 

матеріали інтернет-ресурсів та 

новітню культурологічну 

літературу  

семінар, самостійна 

робота 

   усна доповідь,  

самопідготовка 
               2 

 

3.3 

презентувати результати 

самостійної роботи у вигляді 

доповідей, повідомлень, есе, 

презентацій, конспектів 

семінар, самостійна 

робота 

усна доповідь, 

дискусії, 

презентація 

самостійної роботи 

               5 

 

3.4 

дискутувати з питань культурної 

регіоналістики й культурологічної 

компаративістики,  міжкультурного 

діалогу в дискурсі  аналізу сучасної 

культури, фахово оперуючи 

культурологічними поняттями та 

категоріями  

семінар, самостійна 

робота 

дискусія,     

конспектування та 

коментування 

першоджерел 

               5 

 Автономність та відповідальність    

 

4.1 

самостійно здійснювати пошук 

фахових культурологічних джерел, 

критично їх опрацьовувати,        

володіючи навичками обробки, 

аналізу та узагальнення наукової 

інформації 

самостійна робота усна доповідь, 

дискусія, 

презентація  

самостійної роботи 

               2 

 

4.2 

самостійно обирати методи і шляхи 

аналізу для продуктивного 

виконання власних робіт 

 семінар, самостійна    

робота  

усна доповідь, 

дискусія, 

презентація 

самостійної  роботи 

               2 

 

4.3 

відповідально інтерпретувати 

самостійно опрацьовану 

інформацію, оперувати 

семінар, самостійна    

робота 

усна доповідь, 

дискусія, 

презентація 

               2 
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достовірними науковими даними, 

прагнучи до об’єктивності власного 

аналізу 

  самостійної  роботи 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін) 

 

                                       Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 
1

.1 

1

.2 

2

.1 

4

.1 

4

.2 

  +    

   +   

   +   

 

7.  Структура курсу: передбачає 2 змістових модулі; другий модуль має дві змістові частинb. 

Заняття проводяться у вигляді лекцій, семінарів, з використанням інтерактивних методів навчання. 

Завершується дисципліна екзаменом. 

8. Схема формування оцінки 

8.1 Форми оцінювання:  

             Контроль знань здійснюється за  системою ECTS,  яка  передбачає  дворівневе   оцінювання 

засвоєного матеріалу,  зокрема,  оцінювання   теоретичної  підготовки  –  результати   навчання     (знання 

1.1-1.6),  що складає  40%  від загальної оцінки та оцінювання практичної  підготовки - результати 

навчання (вміння 2.1-2.7); (комунікація 3.1-3.4); (автономність та відповідальність  (4.1-4.4), що складає 

60%  загальної оцінки.  

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу із двох 

модулів та виконання індивідуальних творчих робіт. 

 

Оцінювання за формами контролю (ЗМ1): 

Види робіт Семестрова кількість балів 

Min – 19 балів Max – 30 балів 

Усна відповідь1  Протягом семестру «3» х 2 = 6 «5» х 2 = 10 

Доповнення Протягом семестру «2» х 2 = 4 «2» х 2 = 4 

Конспекти 

першоджерел2 

Протягом семестру «3» х 1 = 3 «4» х 4 = 16 

Самостійна 

індивідуальна 

робота3 

Дослідження цінностей 

індійської культури за 

основними культурними 

текстами, (Веди, Бхагаватгіта, 

Рамаяна, Камашастра, 

Трипітака), проведення 

самостійного узагальнення та 

інтерпретації своєрідності 

«3» х 2 = 6 «6» х 1 = 6 
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індійської картини світу), 

письмова презентація отриманих 

результатів) 

Модульна 

контрольна робота 

  «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

 

Оцінювання за формами контролю (ЗМ2): 

Види робіт Семестрова кількість балів 

Min – 19 балів Max – 30 балів 

Усна відповідь Протягом семестру «3» х 2 = 6 «5» х 6 = 30 

Доповнення Протягом семестру «2» х 2 = 4 «2» х 5 = 10 

Конспекти 

першоджерел 

Протягом семестру «3» х 1 = 3 «4» х 2=  8 

Самостійна 

індивідуальна робота 

Дослідження на основі 

отриманих знань двох художньо-

естетичних феноменів 

традиційної культури Китаю і 

Японії (вибір необхідної  

методології аналізу їхньої 

природи, чинників створення та 

процесів їх соціокультурного 

буття;  презентація  отриманих 

результатів) 

«3» х 2 = 6 «6» х 2 = 12 

Модульна 

контрольна робота 

 «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

1   у разі відсутності студента на семінарському занятті розглянуті на ньому  питання та тестові  завдання 
відпрацьовуються у письмовій формі.  

 

Підсумкове оцінювання у формі екзамену:  підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 
балів), яка визначається як сума (проста або зважена) балів за систематичну роботу впродовж семестру та 
балів, отриманих на екзамені. 

При простому розрахунку отримуємо: 

 Семестрова кількість 

балів 

ПКР (підсумкова контрольна 

робота) / іспит 
Підсумкова 

оцінка 

 Мінімум                     38                              12            60 

Максимум 60  40  100 

 

Шкала відповідності: 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory  60-74 

Незадовільно / Fail    0-59 

Зараховано / Passed  60-100 

Не зараховано / Fail    0-59 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 
п/п 

Назва  лекції 
Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостійна 

робота 
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ЗМ 1. Індійський культурний регіон 

1 Тема 1. Особливості індійської культури 4  6 

2 
Тема 2. Проблема генезису індійської культури та 
її періодизація 

2  4 

3 Тема 3. Картина світу індійської культури 2 2 4 

4 
Тема 4. Традиційна індійська культура і 
сучасність. Культурні надбання  

4  10 

5 Тема 5. Особливості індійського мистецтва  2 6 
6 Тема 6. Побутова культура Індії  2 10 
 Модульна контрольна робота 2   
 Всього 14 6 40 

ЗМ  2. Далекосхідний культурний регіон 

Частина 1. Методологія культурологічних досліджень традиційних культур 

1 

      
Тема 1. Єдиносутнісність культур як основа 
компаративістських штудій.  Традиція серед 
способів подолання соціальної інерції 

 
2 
 

 
 

4 
 

2 
Тема 2. «Схід–Захід» як складова культурознавчої 
аналітики 2 2 2 

                              Частина 2.  Духовні визначники культур далекосхідного ареалу 
 

3 
 

Тема 3. Конфуціанство як культурна стратегема: 
проблема сучасної актуалізації 2  2 

4 
Тема 4.   Китай, Корея, Японія: символічний 
простір художньої культури 2 2 4 

5 
Тема 5.  Японія: дихотомізація культурного 
дискурсу у суспільному моделюванні 2  4 

6 
Тема 6. Корея: стиль життя як фактор збереження 
культурної специфіки 2 2 4 

7 
Тема 7.  Тенденції розвитку далекосхідних 
культур на сучасному етапі – чинники і 
перспективи 

1  4 

 
Індивідуальна самостійна робота: культурознавча 
експертиза  одного з далекосхідних культурних 
феноменів  

  16 

 Модульна контрольна робота 1   

 Всього 14 6 40 

 

Загальний обсяг -  60/60 год., у тому числі: 

лекції –  14/14 год.; 

семінар – 6 /6 год.; 

самостійна робота – 40/40 год. 

 
 

Рекомендована література: 

Основна: (Базова) 

1.  Історія світової культури. Культурні регіони. Навч.посіб. / Л.Т.Левчук [та ін.]. – К.:   

     Либідь,  2000. 

2. Анго М. Классическая Индия. – М., 2007. 

3. Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация. – М., 1993. 

4. Бэшем А. Чудо, которым была Индия. – М., 2000. 

5. Васильев Л.С. История Востока: В 2 т. Т.1.: Учеб. по спец. «История». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.:Высш. шк., 2001. – 512 с. 

6. Григорьева Т.П. Дао и логос (встреча культур). – М.: Изд. фирма «Вост. лит.», РАН, 1992. 

– 424 с.Культура древней Индии. – М., 1975. 

7. Иэнаго Сабуро. История японской культуры. – Москва: Прогресс, 1972. – 260 с.  
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8. Культурологія. Навч. посіб. – К., 2013. 

 

Додаткова: 
1. Аошуан Тань. Китайская картина мира. Язык, культура, ментальность.  

2. Бонгард-Левин Г.М., Ильин Г.Ф. Индия в древності. – М., 1985. 

3. Вернер Э. Мифы и легенды Китая. 

4. Вещь в японской культуре / Сост. Н.Г. Анарина, Е.М. Дьяконова. – М.: Вост. лит., 

2003. – 262 с.  

5. Виногродский Б. Путь чая. – М.: Гермитаж-Пресс, 2004. – 112 с. 

6.  Восточный портал: Китай, Япония, Корея, Вьетнам – oriental.ru 

7.  Гачев Г. Образы Индии. Опыт экзистенциальной культурологи. – М., 1993. 

8.  Григорьева Т.П. Красотой Японии рожденный. – М.: Искусство, 1993. – 464 с. 

9.  Григорьева Т.П. Японская художественная традиция. – М.: Наука, 1979. – 72 с. 

10.  Гриценко В.С. Світова культура: Феномени // Гриценко В.С. Людина і культура: 

Навч. посіб. – К.: Либідь, 2000. – С.313-363. 

11.  Гришелева Л.Д. Формирование японской национальной культуры ( конец ХУІ –   

начало ХХ века). – М., Главн. ред. вост. лит-ры изд-ва «Наука», 1986. – 286 с.  

12.   Завадская Е.В. Художественное развитие стран Дальнего Востока в ХУІІ начале ХХ 

в.: Китай, Корея, Япония // Художественная культура в капиталистическом обществе. 

– Л: Изд-во Ленингр. ун-та, 1986.- 286 с. 

13. Завадская Е.В. Эстетические проблемы живописи старого Китая. – М.: Искусство, 

1975. – 440 с. 

14.   История и культура Древней Индии. Тексты. – М.,1990. 

15.  Категории буддийской культуры.- СПб.,2000. 

16.  Конфуцианская система ценностей в современной корейской культуре – https: // 

oriental.hse.›ru›data › 2014 / 05 /26 

17.  Косамби Д. Культура и цивилизация Древней Индии. – М., 1968. 

18. Лам Кам Чуэн. Путь чая. Секреты древней традиции. – М.: Гранд-Фаир, 2008. – 144 с. 

19. Малявин В.В. Китайская цивилизация / В.В.Малявин. – М.:ИПЦ «Дизайн. 
Информация. Картография»: ООО «Изд-во Астрель»: ООО Изд-во АСТ», 2003. – 
627 с.  

20. Малявин В.В. Сумерки Дао. Культура Китая на пороге Нового времени. – М.: ИПЦ 
«Дизайн.Информация. Картография». Астрель. АСТ, 2003. – 436 с. 

21. Мараини Ф. Япония. Образы и традиции: фотоальбом / Фоско Мараини. – 
М.:Планета, 1980. – 190 с.   

22. Мацумото Д. Психология и культура. - СПб.: Питер, 2003. — 718 с. 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Mats/index.php 

23. Николаева Н.С. Художественная культура Японии ХУІ летия: [эпоха, быт, костюм] 
/ Н.С.Николаева. – М.: Искусство, 1986. – 239 с. 

24. Николаева Н.С. Японские сады.. – М.: Арт-Родник, 2005. – 208 с.  
25. Окакура Какудзо  Книга чая: Пер. с англ.  – М.: Харвест, 2002. – 96 с.  
26. Ольденбург С.Ф. Культура Индии. – М., 1991. 
27. Пименов А.В. Возвращение дхармы. – М., 1998. 

28. Ребекка Ю. Китайская каллиграфия – это просто. – М.:  АСТ, Харвест, Астрель,  2010. 

– 160 с. 

29. Россбах С. Фэн Шуй: Китайское искусство композиции: Пер. с англ.- М.: Инициатива, 

Ника-Центр, 2005. – 168 с.  

30.  Самозванцев А.М. Индия: религия, верования, обряды (древность и  

 Средневековье). – М., 2003. 

31.  Сидорова В.С. Художественная культура Древней Индии. – М., 1972. 

32.  Торчинов Е.А. Введение в буддологию. – СПб., 2000. 

33.  Традиционная культура Китая. – М.: Наука, 1983. – 208 с. 

34.  Универсалии восточных культур. – М., 2001. 
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35.  Фукуяма Фрэнсис. Конфуцианство и демократия. – www.politnauka.org › dem › 

fukuyama 2 

36.  Ценностные ориентиры индийского обества. – М., 2003. 

37.  Чаттерджи С., Дата Д. Индийская философия. Пер. с англ.- М., 1994. 

38.  Что такое дзэн? Сборник: Пер. с англ. – Львов:Инициатива, К.: Airland,1994. - 188 c. 

39.  Шарма Р.Ш. Древнеиндийское общество. – М., 1987. 

40.  Шохин В.К. Первые философы Индии. – М., 1997. 

41.  Эрман В.Г. Очерки итории ведийской литературы. – М., 1980. 
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Інтернет-сайти з культури Індії: 

http://www.culturopedia.com 

http://www.sscnet.ucla.edu/southasia/Culture/culture.html 

http://www.kamat.com/indica/culture/ 

http://www.culturalindia.net 

 

http://www.culturopedia.com/
http://www.sscnet.ucla.edu/southasia/Culture/culture.html
http://www.kamat.com/indica/culture/

