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ВСТУП
1. Мета дисципліни – полягає у формуванні у студента цілісного уявлення про
культуру, особливості культуротворчого процесу, історію зарубіжної культури.
Важливим компонентом є не лише знання особливостей кожної культурно-історичної
доби, з урахуванням соціально-економічних та політичних процесів, фактів, основних
ключових персоналій, подій, мистецьких творів, а й розуміння закономірностей та
взаємозв‘язку між компонентами культури. Виховується можливість аналізу сучасної
культуротворчої ситуації з можливим прогнозуванням подальшого перебігу подій.
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.
Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ культури,
культурних процесів та подій.
Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління
інформацією; здатність проведення досліджень, вчитися і оволодівати сучасними
знаннями, вміти шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел.
3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Українська та зарубіжна культура»
належить до переліку дисциплін вибору ВНЗ та викладається у I семестрі бакалаврату.
Навчальна дисципліна знайомить студентів із логікою розвитку музичного мистецтва
та формує навички теоретичного осмислення його феноменів. Навчальна дисципліна
узагальнює та систематизує уявлення про культурно-історичний розвиток, взаємодію
культури та природи, специфіку культурної еволюції, основні принципи класифікації
культурної еволюції та її етапи, ранні форми культури, культуру збирання і полювання,
культуру Стародавнього Сходу, античності, Візантійську культуру, середньовічну
європейську культуру, культура Відродження, специфіку Реформації і становлення
культури Нового часу, культуру доби Просвітництва, західноєвропейську культуру ХIХ
- ХХ століття, добу модерну та постмодерну.
4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань про розвиток
культури, специфіку формування явищ, основну проблематику, дослідницькі підходи
та методології вивчення різноманіття явищ культури 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, вміючи надавати неупереджену експертну оцінку дослідженим явищам.
5. Результати навчання:
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4.
Методи викладання Методи
автономність та відповідальність)
і навчання
оцінювання
К
Результат навчання
Код
Знати:
базові
1
уявлення про особливості
Лекції,
Письмова
1.1 та
закономірності
розвитку самостійна робота контрольна
історії зарубіжної культури;
робота
мати
1
уявлення
про самостійна робота Усна доповідь
1.2 багатоманітність
культурномистецьких досягнень;

Відсоток у
підсумковій
оцінці
з
дисципліни
10
5

1.3
1.4

1.5

1.6

2.1

2.2
2.3

3.1

3.2

3.3

4.1

Загальне
1
визначення культури;

Лекції, семінарські Письмова
заняття
контрольна
робота
Характеристику
1
культурних Лекції, самостійна Конспект
процесів, їх відмінність та разом з
робота
першоджерел
тим взаємозв’язок з природними
процесами;
Поняття
1
цивілізації, культурної
Семінари,
Усна доповідь
доби, культурної парадигми;
самостійна робота

5

Специфіку
1
історії культури, як
результату
глобальних
та
локальних процесів;
Вміти:
Використовувати
2
понятійнокатегоріальний
апарат
культурології під час усних
доповідей
на
семінарах,
у
письмових роботах та підчас
підсумкового контролю.
Демонструвати
2
розуміння
специфіки різних культурноісторичних періодів.
Здійснювати
1
компаративний
аналіз культурних епох, парадигм,
тенденцій тощо.
комунікація:
використовувати
3
знання
іноземних мов для аналізу
інформаційних інтернет-ресурсів,
читання
новітньої
культурологічної літератури в
підготовці до семінарських занять
та написання самостійних робіт;
презентувати
3
результати
проведених
досліджень
та
здійсненої самостійної роботи у
вигляді доповідей, повідомлень,
есе, презентацій, конспектів;
вести
2
полеміку стосовно питань,
пов’язаних з історією культури на
основі володіння категоріальнопоняттєвим
апаратом
культурології.
автономність
та
відповідальність:
шукати
4
та
критично
опрацьовувати
літературу
із
історії культури, вільно володіти
методами обробки, аналізу та

5

5

Лекції,
самостійна робота

Письмова
контрольна
робота

10

Семінари,
самостійна робота

Усні доповіді,
письмова
робота

20

Семінар,
Усні доповіді
Самостійна робота

10

Семінар,
Усні доповіді,
Самостійна робота дискусії

5

Семінари,
самостійна робота

Усні доповіді

3

Семінари,
самостійна робота

Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження
Дискусії

5

Самостійна робота Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного

4

Семінари

3

4.2

синтезу наукової інформації
вирішувати
4
комплексні завдання,
Семінари,
пов’язані із аналізом явищ самостійна робота
культури та порівнювати їх.

дослідження
Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження

10

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: у курсі передбачено 2 змістових частини. Заняття проводяться у
вигляді лекцій, семінарів, з використання інтерактивних методів навчання.
Завершується дисципліна іспитом.
Перша частина курсу присвячена дослідженню історії культури первісності та
Давнього Світу.
Друга частина курсу присвячена вивченню специфіки європейської культури.
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 2.1-2.3);
(комунікація 3.1-3.3); (автономність та відповідальність 4.1-4.2), що складає 60%
загальної оцінки.
Критерії оцінювання:
1. Усна відповідь:
5 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
4 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
3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини
знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві
неточності
2 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:
3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює

обговорення теми,
2 бали – доповнення змістовне
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 контрольна 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
8.2.Організація оцінювання:
Види робіт
Усна відповідь1
Доповнення, участь
в дискусіях
Самостійна
індивідуальна
робота

ЕКЗАМЕН

Тема 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12
Тема 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12
Тема 2, 9
першоджерел

-

Семестрова кількість балів
Min – 36 бали
Max – 60 балів
«3» х 5 = 15
«5» х 5 = 25
«1» х 3 = 3
«1» х 5 = 5

Конспекти «1» х 6 =6

«2» х 6 = 12

Тема 8, 11 - Дослідження «3» х 2 = 6
визначеної культурної доби за
вказаною схемою.

«5» х 2 = 10

Контрольна робота

«3» х 2 = 6

«4» х 2 = 8

«24» х 1 = 24

«40» х 1 = 40

у разі відсутності студента на семінарському занятті, розглянуті на семінарі питання
відпрацьовуються у письмовій формі.
2 Максимальна кількість балів за конспекти першоджерел не може бути більше, ніж 20% від
1

семестрової кількості балів, тобто не більше, ніж 12 балів
3
Загальна кількість балів за самостійну індивідуальну роботу складає 50% від семестрової
кількості балів, тобто мін. – 18 бали, максимум – 30 балів

Підсумкове оцінювання у формі екзамену: екзаменаційне оцінювання відбувається в
письмовій формі. Білет складається з 2 питань, кожне з яких оцінюється за шкалою 20 балів. Що в
загальному підсумку дає 40 балів.
При простому розрахунку отримуємо:
Мінімум
Максимум

Семестрова кількість балів
36
60

екзамен
24
40

Підсумкова оцінка
60
100

Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше 36 балів. Для допуску до
екзамену студент має здати всі самостійні роботи та конспекти. Екзаменаційна оцінка не може бути
меншою 24 балів для отримання загальної позитивної оцінки за курс.
Шкала відповідності:
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно / Fail
Зараховано / Passed
Не зараховано / Fail

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

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тематичний план лекцій і семінарських занять
№
Назва теми
Лекції Семінари
п/п
Змістовна частина 1. Історія культури первісності та Давнього
світу
1
Тема 1. Предмет та завдання курсу «Історія 2
зарубіжної культури»
2
Тема 2. Природа та культура. Специфіка
2
2
культурної еволюції
3
Тема 3. Основні принципи класифікації
2
культурної еволюції та її етапи
4
Тема 4. Ранні форми культури
2
Тема 5. Культура збирання і полювання
2
5
Тема 6. Культура Стародавнього Сходу
2
2
6
Тема 7. Культура античності
2
2
7
Контрольна робота
2
Змістовна частина 2. Європейська культура
8
Тема 8. Візантійська культура
2
9
Тема 9. Середньовічна європейська
2
2
культура
10
Тема 10. Культура Відродження
2
2
11
Тема 11. Реформація і становлення
2
1
культури Нового часу
12
Тема 12. Культура доби Просвітництва
2
1
13
Тема 13.Західноєвропейська культура ХIХ 2
ст. Доба Модерну
14
Тема 14. Західноєвропейська культура ХХ
2
століття. Доба постмодерну.
Всього
28
14

Загальний обсяг 90 год., в тому числі:
Лекцій – 28 год.
Семінари – 14 год.
Самостійна робота

- 48 год.

Самостійна
робота

2
2

4
6
4

6
4
4

8
8
48
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