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ВСТУП 

1.Мета дисципліни – забезпечення стійкої системи знань про специфіку сучасних 
культурних регіонів, що дозволить студентам розуміти своєрідність партикулярних 
культурних цінностей та їх роль у глобальних соціокультурних процесах, що 
формують універсальні підґрунтя реальних процесів міжкультурної комунікації. 

2.Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи та 
характеристики історико-культурного процесу;  основні культурологічні теорії та 
методи культурологічних досліджень, у т.ч. методи компаративного аналізу, 
філософії культури, культурної антропології, соціології культури, основні 
культурологічні поняття та категорії; 
Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ культури, 
культурних процесів та подій; застосовувати основні терміни, категорії и класифікації 
культурології в аналізі соціально-культурних явищ та процесів;  виявляти сучасні 
тенденції співіснування різних культур в умовах глобалізації та міжкультурного 
діалогу, прогнозувати перспективи їх розвитку з урахуванням особливостей перебігу 
культурних процесів в умовах глобалізації;  
Володіти елементарними навичками наукового дослідження та порівняльної 
інтерпретації інформації стосовно соціально-політичних процесів, релігійних та 
світоглядних традицій, культурно-мистецьких подій та явищ; використання 
іншомовних фахових культурологічних інформативних джерел. 
3.Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Типологія та історія культурних 
регіонів світу: міжкультурний аналіз. Індійський культурний регіон» належить до 
переліку дисциплін вибору ВНЗ та викладається у ІІ семестрі магістратури. Предметом 
розгляду є культурно-історичний розвиток індійської культури. Навчальна дисципліна 
передбачає формування у студента цілісного уявлення про культуру Індії, особливості 
культуро-творчого процесу індійського регіону з урахуванням соціально-економічних та 
політичних процесів, фактів, основних ключових персоналій, подій, мистецьких творів т а ін. 
Вона дає необхідний теоретичний й методологічний фундамент для вірного розуміння 
історичного становлення культури та особливостей життя індійського народу. Формується 
розуміння закономірностей та взаємозв‘язку між компонентами культури: основних 
понять, категорій, образів, символів, текстів традиційної індійської культури. Виховується на 
культурному матеріалі індійського регіону можливість аналізу сучасної культуро-творчої 
ситуації з можливим прогнозуванням подальшого перебігу подій в процесах глобалізації та 
міжкультурного діалогу.  

4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань про сучасні 
культурологічні дослідження регіоналістики на прикладі Індії, основну 
проблематику, дослідницькі підходи та методології вивчення культурного 
різноманіття індійського субконтиненту В результаті навчання студенти мають 
опрацювавши масив теоретичних знань щодо культурної специфіки індійського 
регіону, вміти використовувати ці знання у своїх самостійних дослідженнях щодо 
процесів міжкультурної комунікації, надавати неупереджену експертну оцінку 
сучасних тенденціям глокалізації як впливу індійської культури на глобальні 
культуротворчі процеси.  

5. Результати навчання:  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 



Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 

автономність та відповідальність) 
Методи викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
К

Код 
Результат навчання 

 Знати:    

1

1.1 
генезис та розвиток традиційної 
індійської культури, методи, 
теоретичні основи культурних 
досліджень, що склалися в 
порівняльній культурології  

Лекція, 

самостійна 

робота,семінар 

Письмова 

контрольна 

робота 

15 

1

1.2 
Специфіку та особливості індійських 
культурних практик, культурних 
артефактів та їх загальнокультурну 
цінність  

Семінар, 

самостійна робота 

Конспект 

першоджерел, 

усна доповідь 

15 

1

1.4 
Визначення індійської культури в 
контексті глобальних та локальних 
культурних процесів  

Лекція, 

самостійна робота 

Письмова 

контрольна 

робота 

першоджерел 

10 

 Вміти:    

2

2.1 
демонструвати знання 
спеціалізованої літератури із  
культурологічних досліджень 
індійського культурного регіону 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій 

10 

2

2.2 
аналізувати фактори, причини та 
особливості перебігу культурних 
процесів у індійському регіоні; 
пояснювати варіативність 
специфіку із взаємозв’язку 
релігійних, світоглядних, 
політичних, природно-
кліматичних та матеріально-
економічних чинників,  

Семінар, 

Самостійна робота 

Усні доповіді, 

пояснення до  

конспекту 

першоджерел 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій 

10 

2

2.3 
здійснювати дослідження 
цінностей індійської культури в 
розгляді культурних пам’яток та 
артефактів 

Семінар, 

Самостійна робота 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

контрольна 

робота 

10 

1

2.4 
здійснювати експертну оцінку та 
виявляти конфлікти культурних 
цінностей в конкретних ситуаціях 
глобалізованого полікультурного 
світу  

Семінар, 

Самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження,  

5 

1

2.5 
використовувати основні терміни, 
категорії та класифікації традиційної 
індійської культури  

Семінари, 

Самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

письмова 

робота, екзамен 

5 

2

2.6 
здійснювати компаративний аналіз 
індійської культури з іншими 
культурними регіону, парадигмами, 

Самостійна 

робота, семінар,  

Усні доповіді, 

дискусії, 

письмова 

робота, екзамен 

5 



сучасними культурними 
тенденціями  
 комунікація:    

3

3.1 
використовувати знання 
іноземних мов для аналізу 
інформаційних інтернет-ресурсів, 
читання новітньої 
культурологічної літератури  

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

презентації 

письмові роботи 

2 

3

3.2 
презентувати результати 
проведених крос-культурних 
досліджень та здійсненої 
самостійної роботи  

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження,  

5 

2

3.3 
вести полеміку стосовно питань 
регіональної своєрідності 
індійської культури в умовах 
глобалізації та міжкультурного 
діалогу на основі володіння 
категоріально-поняттєвим 
апаратом культурології. 

Семінари Дискусії 2 

 автономність та 
відповідальність: 

   

4

4.1 
шукати та критично 
опрацьовувати літературу із 
культурних досліджень 
індійського регіону, вільно 
володіти методами обробки, 
аналізу та синтезу наукової 
інформації 

Самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження,  

2 

4

4.2 
вирішувати комплексні завдання, 
пов’язані із перевіркою існуючих 
культурних досліджень та 
власних розвідок цінностей 
індійської культури на основі 
методики культурологічного 
аналізу 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження,  

2 

4

4.3 
нести відповідальність за 
достовірність та політико-
ідеологічну незаангажованість 
проведених культурологічних 
досліджень і пояснень 
особливостей індійської культури 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження,  

2 

   
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: у курсі передбачені лекції та семінари, з використання 
інтерактивних методів навчання. Завершується дисципліна іспитом.  

 
8.Схема формування оцінки 

8.1. Форми оцінювання: 

 Контроль знань здійснюється за модульно-кредитною системою, яка 

передбачає дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання 

теоретичної підготовки – результати навчання (знання 1.1 – 1.6), що складає 20% 

від загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки – результати навчання 

(вміння 2.1-2.8); (комунікація 3.1-3.4); (автономність та відповідальність 4.1-4.5), 

що складає 80% загальної оцінки.  

Оцінка теоретичної підготовки включає: 

- Презентацію знань (25%); 

- Глибинність методології у репрезентованому дослідженні (25%); 

- Ступінь оригінальності (25%); 

- Визначення методологічних проблем теми (25%). 

Оцінка практичної підготовки включає: 

- Якісну цілісність роботи (25%); 

- Здатність надавати самостійну оцінку проблеми (25;); 

- Критичне ставлення до проблеми та вміння знаходити альтернативні 

методології для вирішення проблеми (25%); 

- Окреслення шляхів вирішення неординарних проблем (25%). 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усіх двох модулів та виконання індивідуальних творчих робіт 

 

Оцінювання за формами контролю: 

Види робіт Семестрова кількість балів 

Min – 12 бали Max – 30 балів 

Усна відповідь1  До теми: 1-6 протягом 

семестру 

«3» х 1 = 3 «5» х 2 = 10 

Доповнення До теми: 1-6 протягом 

семестру 

«1» х 1 = 1 «2» х 2 = 4 

Конспекти 

першоджерел2 

До теми: 1-6 протягом 

семестру 

«2» х 1 = 2 «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 

індійської картини світу), 

«3» х 1 = 3 «6» х 1 = 6 

                                                           
 
 
 



письмова презентація 

отриманих результатів) - 

протягом семестру 

 Візуальна презентація 

культурних практик та 

повсякденної життєдіяльності 

індійського регіону) протягом 

семестру 

«5» х 1 = 5 «10» х 1 = 10 

Підсумкова 

контрольна робота 

 «18» х 1 = 18 «40» х 1 = 40 

1 у разі відсутності студента на семінарському занятті, розглянуті на семінарі питання 

відпрацьовуються у письмовій формі. Загальна кількість балів за аудиторну роботу складає 

30% від семестрової кількості балів  
2 Максимальна кількість балів за конспекти першоджерел не може бути більше, ніж 20% від 

семестрової кількості балів, тобто не більше, ніж 16 білів 
3 Загальна кількість балів за самостійну індивідуальну роботу складає 50% від семестрової 

кількості балів, тобто мін. – 24 бали, максимум – 40 балів 

 

Підсумкове оцінювання у формі заліку: підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 
балів), яка визначається як сума (проста або зважена) балів за систематичну роботу впродовж семестру. Залік 
виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру. Таким чином, підсумкова 
оцінка складається із суми семестрової кількості балів та підсумкової контрольної роботи 
 
При простому розрахунку отримуємо: 

 Семестрова кількість балів ПКР (підсумкова контрольна робота) / 
іспит 

Підсумкова оцінка 

Мінімум 48 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 ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 
лекції, 
семіна

ру 

Назва теми Кількість годин 
лек
ції 

семін
ари 

самост. 
робота 

 
 

1. Особливості індійської культури  
 

4  6 

2. Проблема генезису індійської культури та її 
періодизація  

2  4 

3. Картина світу індійської культури 
 

2 2 4 

4. Традиційна індійська культура і сучасність . 
Культурні надбання  

4  10 

5. Особливості індійського мистецтва   2 6 
6. Побутова культура Індії 

 
 2 10 

 Модульна контрольна робота 2   
 Всього 14 6 40 
     

 
 

 

Загальний обсяг 60 год., в тому числі: 
Лекцій   – 14 год. 
Семінари   – 6 год. 
Самостійна робота  - 40 год. 

 

  



Рекомендована література 

 

Основна(базова): 

1. Анго М. Классическая Индия .- М.,2007 

2. Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация.-  М., 1993. 

3. Бэшем А. Чудо, которым была Индия.-  М., 2000. 

4. Культура Древней Индии.-  М., 1975. 

5. Культурологія. Учбовий посібник. – К., 2013 

6. Історія світової культури. Культурні регіони.:навч.посібник  - К.,1997 

Додаткова: 

1. Бонгард-Левин Г.М., Ильин Г.Ф. Индия в древности. М., 1985 

2. Гачев Г. Образы Индии. Опыт экзистенциальной культурологии. М.,1993 

3. История и культура Древней Индии. Тексты. М., 1990. 

4. Категории буддийской культуры. СПб., 2000. 

5. Косамби Д. Культура и цивилизация Древней Индии. М., 1968. 

6. Ольденбург С.Ф. Культура Индии. М., 1991. 

7. Пименов А.В. Возвращение дхармы. М., 1998. 

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

средневековье). М., 2003. 

9. Сидорова В. С. Художественная культура Древней Индии. М., 1972. 

10. Торчинов Е.А. Введение в буддологию. СПб., 2000. 

11. Универсалии восточных культур. М., 2001. 

12. Ценностные ориентиры  индийского общества. М., 2003. 

13. Чаттерджи С., Датта Д. Индийская философия. Пер. с англ. М., 1994. 

14. Шарма Р. Ш. Древнеиндийское общество. М., 1987. 

15. Шохин В.К.Первые философы Индии. М.,1997 

16. Эрман В.Г. Очерки истории ведийской литературы. М., 1980.  

 

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/
http://www.culturalindia.net/

