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ВСТУП
1. Мета дисципліни полягає у формуванні у студента цілісного уявлення про
культуру, особливості культуротворчого процесу, історію та сучасність
зарубіжних культур. Важливим наслідком бачиться як знання особливостей
кожної культурно-історичної доби, з урахуванням соціально-економічних та
політичних процесів, фактів, основних ключових персоналій, подій, мистецьких
творів, так й розуміння закономірностей та взаємозв‘язку між компонентами
культури. Виховується спроможність студентів до аналізу сучасної культурної
ситуації з можливим прогнозуванням подальшого перебігу подій та творчої
активності у культурному саморозвитку.

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни:
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні наслідки
історичного розвитку людства (на рівні отриманої середньої освіти), уявлення про
своєрідність історико-культурного процесу з попередніх курсів філософії, соціології,
політології тощо.
2. Вміти збирати та опрацьовувати інформацію щодо феноменів та явищ культури,
культурних процесів та подій; застосовувати основні терміни, категорії й класифікації в
аналізі соціально-культурних явищ та процесів; виявляти сучасні тенденції
співіснування різних культур, критично оцінювати перспективи їх розвитку з
урахуванням локальних особливостей та перебігу культурних процесів в умовах
глобалізації та міжкультурного діалогу.
3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та оволодіння
інформацією; критичного ставлення до соціокультурних явищ; використання
іншомовних фахових культурологічних інформативних джерел.
3. Анотація навчальної дисципліни: Нормативна навчальна дисципліна «Зарубіжна
культура» належить до переліку обов’язкових дисциплін та викладається в 3 семестрі
бакалаврату. Предметом навчальної дисципліни є культурно-історичний розвиток
людства. В курсі передбачається розгляд загального визначення культури,
характеристика культурних процесів, їх відмінність та разом з тим взаємозв’язок із
природними процесами, розкриття понять цивілізації, культурної доби, культурної
парадигми, культурної картини світу. Основна увага приділяється показу специфіки
різноманіття культур, як результату глобальних та локальних процесів на шляхах їх
історичного розвитку та перспектив пошуку їх продуктивної єдності в контексті
збереження культурного різноманіття сучасного світу. У ситуації підвищення ролі
національної культури і розбудові державності, знання загально-цивілізаційних
процесів сприятиме формуванню у студентів більш широкого обрію власних
світоглядних установок, вмінню орієнтуватися у сучасній культурній дійсності.
4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну у межах можливостей курсу
картину культурного розвитку людства шляхом історичної та регіональної типології
культур, навчити студентів орієнтуватися в сучасних культурних дослідженнях
широкого фактографічного матеріалу, усвідомлювати цінність культурного
різноманіття на шляхах розбудови локальної культурної своєрідності. В результаті
навчання студенти мають не лише продемонструвати масив історико-культурологічних
знань, але й засвоїти та використовувати ці знання у своїх самостійних дослідженнях та
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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:
1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

1
Лекція,
Письмова
Предмет
курсу, поняття культури,
контрольна
теоретичні
основи
сучасних самостійна робота
робота,
досліджень культури, що склалися в
екзаменаційна
філософській,
культурологічній,
робота
історичній, соціологічній галузях
1
Лекція.
Письмова
категоріально-понятійний
апарат,
самостійна контрольна
течії, школи культурних досліджень, семінар.
робота,
існуючі типології культур та їх вияв в робота
екзаменаційна
соціокультурній динаміці
робота
1
Лекція,
Усна доповідь,
основні
тенденції та закономірності
самостійна екзаменаційна
розвитку,
сенсові,
ціннісні
та семінар,
робота,
символічні
засади
зарубіжних робота
екзаменаційна
культур в їх історичному становленні
робота
та сучасній своєрідності
1
Лекція,
Письмова
принципи
аналізу
культурного
самостійна контрольна
фактографічного
матеріалу, семінар
робота,
продуктивного
використання робота
екзаменаційна
розуміння культурного контексту
робота
для дослідження сучасних соціальних
реалій
Вміти:
2
Семінари,
Усні доповіді,
демонструвати
знання
самостійна
робота
презентація
спеціалізованої літератури із
самостійного
культурологічних досліджень та
дослідження, ,.
історії культури людства
Екзаменаційна
робота
2
Семінар,
Усні доповіді,
Аналізувати
і інтерпретувати
Самостійна
робота
пояснення
до
різноманіття
культур,
що
конспекту
випливає
із
специфіки
першоджерел
взаємозв’язку
релігійних,
презентація
світоглядних,
політичних,
самостійного
природно-кліматичних
та
дослідження,
матеріально-економічних
текст
чинників та відображується в
рекомендацій,
екзаменаційна
пануючій
картині
світу,
робота
поведінкових моделях
2
Семінар,
презентація
здійснювати
дослідження
Самостійна
робота
самостійного
цінностей та духовних надбань
дослідження,
зарубіжних культур, уникаючи
письмова

ідеологічної заангажованості та

Відсоток у
підсумковій
оцінці
з
дисципліни
10

10

1
10

10

8

10

8

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

виявляючи інваріантні основи
культурного буття людини
1
Семінар,
здійснювати
експертну оцінку
мотивів,
норм,
ціннісних Самостійна робота
орієнтацій
в
різних
соціокультурних умовах
1
виявляти
конфлікти культурних
цінностей в конкретних ситуаціях
сучасного
мультикультурного
світу, пояснювати їхні причини та
пропонувати
шляхи
їхнього
вирішення
комунікація:
3
використовувати
знання
іноземних мов для аналізу
інформаційних інтернет-ресурсів,
читання
новітньої
культурологічної літератури в
підготовці до семінарських занять
та написання самостійних робіт;
3
презентувати
результати
проведених
розвідок
із
культурологічної проблематики
та здійсненої самостійної роботи у
вигляді доповідей, повідомлень,
есе, презентацій, конспектів;
2
вести
полеміку стосовно гострих
питань культури в умовах
глобалізації та міжкультурного
діалогу на основі володіння
змістом курсу
автономність
та
відповідальність:
4
шукати
та
критично
опрацьовувати
літературу
із
культурних досліджень, вільно
володіти
методами
обробки,
аналізу та синтезу наукової
інформації
4
вирішувати
комплексні завдання
щодо
досліджень
цінностей
національних культур на основі
порівняльного аналізу

Семінари,
Самостійна робота

контрольна
робота
Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,
Усні доповіді,
дискусії,

5

5

Семінари,
самостійна робота

Усні доповіді,
текст
рекомендацій

4

Семінари,
самостійна робота

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

6

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

3

Семінари

Самостійна
робота

Семінари,
самостійна робота

Семінари,
4
нести
відповідальність
за
самостійна
робота
достовірність
та
політикоідеологічну незаангажованість у

5

3

3

поясненнях
особливостей
національних культур

екзаменаційна
робота

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 екзаменом.
Перша частина курсу присвячена методології крос-культурних досліджень (предмет,
завдання, основні напрямки та методики крос-культурних досліджень господарських /
економічних культур та ділової поведінки в різних країнах світу та на різних історичних
етапах функціонування національних економік)
Друга частина курсу присвячена крос-культурному аналізу імперативно-ціннісних засад
та соціокультурних умов конкретних національних та регіональних економік сучасного
світу.
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 2.1-2.6);
(комунікація 3.1-3.3); (автономність та відповідальність 4.1-4.3), 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 письмова робота:
10-9 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
8-7 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
6-5 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
4-0 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
1. Кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 2 питання):
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

Семестрова кількість балів
Min – 36 бали
Max – 60 балів
протягом «3» х 4 = 12
«5» х 4 = 20

Усна відповідь1

До теми: 2-10
семестру
Доповнення, участь До теми:
2-10 протягом
в дискусіях
семестру
Конспекти
До теми: 2-10 протягом
2
першоджерел
семестру
Самостійна
Дослідження культурних явищ
індивідуальна
в сучасному просторі наявних
робота
культурних
регіонів,
репрезентація результатів яких
подається у формі презентацій
- кінець листопада
Написання есе, роздумів з
актуальних проблем сучасної
культури
в світлі проблем
культурного різноманіття та
глобалізації – за вибором до
теми 4 – 10 протягом семестру
Підсумкова
контрольна робота

«1» х 4 = 4

«3» х 4 = 12

«1» х 3 = 3

«2» х 3 = 6

«4» х 1 = 4

«5» х 1 = 5

«4» х 1 =4

«5» х 1 = 5

«3» х 2 = 6

«6» х 2 = 12

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 в даній навчальній дисципліні не
може бути більше, ніж 10% від семестрової кількості балів, тобто не більше, ніж 8 білів
1

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

Семестрова кількість балів
36
60

екзамен

Підсумкова оцінка
60
100

24
40

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

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

Не зараховано / Fail

0-59

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
№
п/п

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
15

Назва лекції

Кількість годин
Лекції

Семінари

Частина 1. Культура в її історичному становленні
Тема 1. Предмет та завдання курсу “ Зарубіжна
2
культура”
Тема 2. Культура як об'єкт теоретичного аналізу ень
2
Тема 3. Культурогенез та культурно-історичний
2
2
процес в теоретичному висвітленні
Тема 4. Культура первісності та давніх цивілізацій:
6
6
становлення універсального та полікультурного
Тема 5. Античність як тип культури
4
4
Модульна контрольна робота
2
Частина 2. Європейська культура на шляхах становлення
Тема 6. Культура Візантії
2
2
Тема 7. Культура християнського Середньовіччя
2
4
Тема 8 Західноєвропейська культура на шляхах
2
4
становлення. Ренесанс та Реформація як премодерн
Тема 9. Західноєвропейська культура: класичні
2
2
засади модерну
Тема 10. Постмодерн: сучасна культура у пошуках
2
2
єдності в глобалізаційному просторі
Підсумкова контрольна робота
2
ВСЬОГО

Загальний обсяг 90 год., в тому числі:
Лекцій
–28год.
Семінари
– 28 год.
Самостійна робота - 34 год.

28

28

Самостійна
робота
2
4
4
6
4

2
2
3
4
3

34
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