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ВСТУП

1.Мета дисципліни – спираючись на історію формування латиноамериканського
культурного регіону, показати закономірності культурного синтезу як одного із
закономірностей існування культури. На основі надання знання студентам щодо
природи та специфіки культурного простору США, сформувати в них знання щодо
компаративного аналізу спільності та істотних відмінностей історично-культурного
буття США.
2.Вимоги до вибору навчальної дисципліни:
1. 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 філософії культури,
культурної антропології, соціології культури, економіки культури; основні
культурологічні поняття та категорії;
2. 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; аналізувати мистецькі твори та витвори дизайну з виокремленням їх
належності до певної доби, стилю, жанру, форми та змістовного навантаження,
здійснювати їх змістовну інтерпретацію, застосовувати сучасні філософськоестетичні концепції та методи в процесі осмислення культурних явищ;
використовувати набуті знання та вміння у дослідній, освітній, культурноорганізаційній та культурно-виховній роботі;
3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління
інформацією; критичного ставлення та прогнозування стосовно культурномистецьких подій та явищ; використання іншомовних фахових
культурологічних та етнологічних інформативних джерел.
3.Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Культура США та Латинської
Америки» належить до переліку дисциплін вільного вибору студента та викладається у
ІV семестрі магістратури. Навчальна дисципліна знайомить студентів із основами
культурологічної
та історичної типології латиноамериканського та північноамериканського регіонів. Визначається предмет, завдання, теоретичні основи,
методології, основні напрямки та проблематика сучасних досліджень культури США та
Латинської Америки. Розглядаються культурологічна
та історична типологія
латиноамериканського регіону, регіональна єдність та національна своєрідність
культури країн латиноамериканського регіону. Пояснюється походження індіанців в
контексті проблеми культурної самобутності та культурного впливу. Аналізуються
культури доколумбових цивілізацій та їх своєрідність, культура Латинської Америки
колоніального періоду і культурний симбіоз. Послідовно розглядаються концепції
історико-культурної самобутності Латинської Америки, латиноамериканська думка і
зарубіжна культурологія ХХ століття про самобутність латиноамериканської культури.
Розглядаються асимілятивні можливості культурного надбання народів США,
провіденціалістський та емблематичний характер мислення пуритан. Аналізуються
цінності пуританізму як формуючого компоненту розвитку національної свідомості
американців. Розглядається американське мистецтво і формування соціальнопсихологічних основ «американського характеру».

4.Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань про історію та
сучасний стан культури США та Латинської Америки, основну проблематику,
дослідницькі підходи та методології вивчення різноманіття культур шляхом їхньої
типологізації. В результаті навчання студенти мають не лише продемонструвати масив
теоретичних знань, але й засвоїти та використовувати ці знання у своїх самостійних
дослідженнях культури даних регіонів, вміючи надавати неупереджену експертну
оцінку дослідженим явищам та феноменам культурного життя країн США та Латинської
Америки.
5. Результати навчання:
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4.
Методи викладання і Методи
автономність та відповідальність)
навчання
оцінювання
К
Результат навчання
Код
Знати:
1
Лекція,
Письмова
новітні
уявлення про динаміку та
1.1 логіку актуалізації проблемних семінар,
самостійна контрольна
робота,
теоретичних
питань робота
екзаменаційна
культурології
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1
концептуальні
знання
про Лекція,
передумови формування, генезис, семінар,самостійна
основні
етапи
розвитку
та робота
особливості культурних регіонів
світу
1
Лекція,
концептуальні
знання
про
семінар,самостійна
художню культуру, основні форми
сучасних художньо-естетичних і робота

соціокультурних практик та нові
мистецько-культурні явища;
1
спеціалізовані
знання про основні
історичні етапи формування і
розвитку культури США та
Латинської Америки, поняттєвокатегоріальний апарат, наукові
методи та концептуальні підходи
її дослідження;
1
основні
суттєві характеристики і
визначальники
феномену
культури, його генези, структури,
функціональної ролі у суспільстві;

робота
Усна доповідь,
екзаменаційна
робота,
екзаменаційна
робота
Письмова
контрольна
робота,
екзаменаційна
робота

Відсоток у
підсумковій
оцінці
з
дисципліни
5

5

6

Лекція,
семінар,самостійна
робота

Конспект
першоджерел,
екзаменаційна
робота

5

Лекція,
семінар,самостійна
робота

Усна доповідь,
письмова
контрольна
робота,
екзаменаційна
робота
Усні доповіді,
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій,
екзаменаційна
робота

5

1
спеціалізовані
новітні знання про Лекція,
розвиток мистецтва США та семінар,самостійна
Латинської Америки, виникнення робота
окремих видів мистецтва та появу
нових
видів
мистецтва
з
урахуванням
соціокультурного
контексту

14

Вміти:
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

2
розв’язувати
складні завдання та Лекція,
проблеми,
що
потребують семінар,самостійна
міждисциплінарних досліджень робота
культури

5

2
надавати
оцінку
історичним
подіям, об’єктам і предметам
культури з точки зору їх впливу на
формування
культурних
цінностей, порівнювати предмети
культурної
спадщини
різних
культур;

10

2
здійснювати
оцінку історичних
подій, об’єктів і предметів
культури з точки зору їх впливу на
формування
культурних
цінностей

1
робити
висновки
щодо
формування сучасної мапи світу
використовуючи системне знання
особливостей
етнічної,
національної та цивілізаційної
специфіки в історії культури .

Усні доповіді,
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій,.
Екзаменаційна
робота
Лекція, семінар
Усні доповіді,
Самостійна робота
пояснення
до
конспекту
першоджерел
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій,
екзаменаційна
робота
Лекція,
семінар презентація
Самостійна робота
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій,
письмова
контрольна
робота
Лекція,
семінар Усні доповіді,
Самостійна робота
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій
Лекція,
семінар Усні доповіді,
Самостійна робота
дискусії, текст
рекомендацій

1
критично
аналізувати науковоісторичну
та
літературну
спадщину, складові культурної
ідентичності країн, орієнтуватися
в
особливостях
мистецької
традиції та основних формах
сучасних
художньо-естетичних
практик культурних регіонів світу
2
збирати,
обробляти, Самостійна робота
організовувати, узагальнювати,
систематизувати
соціальнокультурну
інформацію
з
використанням сучасних методів
аналізу
та
інформаційних
технологій.
комунікація:
3
використовувати
знання Самостійна робота
іноземних мов для аналізу
інформаційних інтернет-ресурсів,

10

5

5

Текст
рекомендацій

5

Усні доповіді,
текст
рекомендацій

3

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

читання
новітньої
культурологічної літератури в
підготовці до семінарських занять
та написання самостійних робіт;
семінар
3
презентувати
результати Лекція,
проведених
постмодерних Самостійна робота
досліджень
та
здійсненої
самостійної роботи у вигляді
доповідей,
повідомлень,
есе,
презентацій, конспектів;
Лекція,
2
проводити
експертизу об’єктів
семінар
культурної
матеріальної
та
нематеріальної
спадщини,
художніх цінностей, культурних
проектів
автономність
та
відповідальність:
Самостійна
4
самостійно
шукати та критично
робота
опрацьовувати
літературу
із
постмодерних досліджень, вільно
володіти
методами
обробки,
аналізу та синтезу наукової
інформації

4
застосувати
теоретичні
та Самостійна робота
практичні знання з культурології
в прийнятті самостійних фахових
рішень
у
непередбачуваних
умовах; вирішувати самостійно
комплексні завдання, пов’язанні із
верифікацією
результатів
існуючих
оприлюднених
досліджень культури США та
Латинської Америки
4
нести
відповідальність
за Самостійна робота
достовірність
та
політикоідеологічну
незаангажованість
проведених
культурних
досліджень

Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій
Дискусії

3

Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій
Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій

2

Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій,
екзаменаційна
робота

4

3

5

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними
результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін)
Результати навчання дисципліни
1
1
2
4
4
Програмні результати навчання
.1
.2
.1
.1
.2
+
+
+

7.Структура курсу: Структура курсу: у курсі передбачено 2 змістовних частини.
Заняття проводяться у вигляді лекцій та семінарських занять з використання
інтерактивних методів навчання. Завершується дисципліна заліком.
Перша частина курсу присвячена аналізу культурологічної та історичної
типології латиноамериканського регіону, регіональній єдності та національній
своєрідності культури країн латиноамериканського регіону, ролі расово-етнічного
фактора у формуванні латиноамериканських націй і культур. Аналізуються походження
індіанців в контексті проблеми культурної самобутності та культурного впливу,
культури доколумбових цивілізацій та їх своєрідність, культура Латинської Америки
колоніального періоду і культурний симбіоз, формування національних культур
латиноамериканського регіону. Розглядаються концепції історико-культурної
самобутності Латинської Америки, латиноамериканська думка і зарубіжна
культурологія ХХ століття про самобутність латиноамериканської культури.
Друга частина курсу присвячена компаративному аналізу спільності та
істотних відмінностей історично-культурного буття США. асимілятивні можливості
культурного надбання народів США, провіденціалістський та емблематичний характер
мислення пуритан. Аналізуються цінності пуританізму як формуючого компоненту
розвитку національної свідомості американців. Розглядається американське мистецтво
і формування соціально-психологічних основ «американського характеру». Стереотипи
«масової культури» теми та образи сучасного американського мистецтва, нове місце
афро-американської культури у американському суспільстві.

8. Схема формування оцінки:
Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе
оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки –
результати навчання (знання 1.1 – 1.5), що складає 40% від загальної оцінки та
оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.3);
(комунікація 3.1-3.3); (автономність та відповідальність 4.1-4.2), що складає 60%
загальної оцінки.
Критерії оцінювання:
1. Усна відповідь:
4 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та
аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого
завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу
3 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його
викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному
розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу.
Допускаються несуттєві неточності
2 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини
знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві
неточності
1 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його
викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки
у відповіді
2. Доповнення / дискусія:
2 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення

теми,
1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію
3. Конспект першоджерел:
2 бали – студент опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними
власними зауваженнями та поясненнями
1 бал – студент законспектував текст без цитувань та пояснень
4. Самостійна робота, підсумкова письмова робота:
20-16 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та
аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого
завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує
обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність,
незаангажованість проведеного дослідження / письмової роботи
15-11 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно
його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному
розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу,
демонструє самостійність та достовірність проведеного дослідження / письмової
роботи. Допускаються несуттєві неточності
10-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини
знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну
навчальну літературу, робота містить суттєві неточності
5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово
його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві
помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння
матеріалу з усіх двох частин та виконання самостійних робіт
Оцінювання за формами контролю (половина семестру):
Види робіт
Участь в дискусіях
та
практичних
заняттях
Конспекти
першоджерел

Самостійна
індивідуальна
робота1

Тема 1-11

Кількість балів за половину семестру
Min – 48 бали
Max – 80 балів
«2» х 6 =12
«4» х 6 = 24

Протягом семестру

Тема 3,7,9,10
«2» х 6 = 12
15лютого – 28 лютого 2018 р.
10 квітня – 25 квітня 2018 р.
20 квітня - 1 травня 2018 р.
20 квітня – 1 травня 2018 р.
Тема 2,5,6,8,11 - написання «6» х2 = 12
рефератів на теми, визначені
викладачем.
1 лютого – 14лютого 2018 р
15 березня - 30 березня 2018 р.
25 березня – 15 квітня 2018 р.

«2» х 8 = 16

«10» х 2 = 20

10квітня – 25 квітня 2018 р.
2 травня – 14 травня 2018 р.
Тема 1,4 - порівняльно- «12» х1 = 12
аналітичне
дослідження
ментальних явищ (підготовка
теоретичного матеріалу, підбір
відповідних прикладів та їх
аналіз, презентація отриманих
результатів)
24 січня – 1 лютого 2018 р.

«20» х 1 = 20

1 березня – 14 березня 2018 р.

Підсумкова
контрольна робота

«12» х 1 = 12

«20» х 1 = 20

Загальна кількість балів за самостійну індивідуальну роботу складає 50% від семестрової
кількості балів, тобто мін. – 24 балів, максимум – 40 балів
3

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:
Мінімум
Максимум

Семестрова кількість балів
48
80 (40+40)

Шкала відповідності:
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно / Fail
Зараховано / Passed
Не зараховано / Fail

ПКР (підсумкова контрольна робота) / залік
12
20

90-100
75-89
60-74
0-59
60-100
0-59

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Підсумкова оцінка
60
100

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
№
п/п

1

2

3
4
5

6

7

8
9
10
11
12

Назва лекції

Кількість годин
Лекції

Семінари

Самостійна
робота

Частина 1. Проблема культурного синтезу. На матеріалах культури
Латиноамериканського регіону"
Тема 1. Культурологічна та історична
2
типологія
латиноамериканського
культурного регіону.
Тема 2. Регіональна єдність та національна
своєрідність
культури
країн
2
Латиноамериканського регіону. Роль етнічного
фактора у формуванні латиноамериканських
націй та їх культур.
Тема 3. Походження індіанців в контексті
2
проблеми культурної самобутності та
культурного впливу
Тема 4. Культура доколумбових цивілізацій
2
та їх своєрідність
Тема 5. Культура Латинської Америки
2
колоніального періоду і культурний симбіоз.
Тема 6. Культура Латинської Америки доби
національно-визвольної
боротьби
й
2
буржуазних революцій та формування
національних
культур
латиноамериканського регіону
Тема7.
Концепції
історико-культурної
2
самобутності Латинської Америки
Частина 2. Культура США
Тема 8. Сполучені Штати Америки.
2
Культура колоніального періоду
Тема 9. Загальноамериканська культура в
2
умовах здобуття та розвитку державної
незалежності США.
Тема 10. .«Американська мрія», «середній
2
американець» та національна психологія.
Тема 11. Сучасна культура США.
4
2
Підсумкова контрольна робота
ВСЬОГО

Загальний обсяг 90 год., в тому числі:
Лекцій
– 20 год.
Семінари
– 8 год.
Самостійна робота - 64 год.

6

6

6
6
6

6

6

4
6
6
6

2
20

8

64
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