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ВСТУП 
 

Програма обов’язкової навчальної дисципліни циклу загальної 
підготовки ФП 1.15 «Вступ до спеціальності» складена відповідно до 
освітньо-професійних програм «Міжнародні культурні зв’язки та 
міжкультурні комунікації», «Креативна та цифрова культура» 
підготовки бакалавра спеціальності «Культурологія». Предметом 
вивчення навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з 
особливостями морально-етичних проблем, що існують в нашому 
суспільстві. Етичні ідеї розглядаються в загальнокультурному й 
світоглядному контексті, з наголошенням на їх істотній ролі у 
формуванні морально-етичної культури особистості.  

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліни «Вступ до 
спеціальності» є складовою частиною циклу загальних дисциплін для 
підготовки студентів за спеціальністю 034 «Культурологія». Даний 
курс опирається на дисципліни: «Етика», «Історія філософії», 
«Міфологія» та є підґрунтям для вивчення дисциплін: «Світова 
культура», «Герменевтика», «Українська філософія: історія і 
сучасність» і циклу фахових культурологічних дисциплін.  

Опанування курсу вимагає цілеспрямованої та активної роботи 
на лекціях, семінарських заняттях, самостійної підготовки, 
ознайомлення з філософськими творами на морально-етичну 
тематику. 

Навчальна дисципліна “Вступ до спеціальності” є 
пропедевтичною у культурології й вивчає та досліджує 
культурологічну ситуацію від минулого до сучасності з означенням 
тенденцій і перспектив її розвитку. У межах програми передбачено 
ознайомлення студентів із основними проблемними блоками, що 
будуть викладатися їм у майбутньому в рамках культурологічних 
дисциплін. 

Даний курс пропонує ґрунтовний теоретичний аналіз сутності 
філософської та суспільно-історичної природи та феномену культури, 
знайомить з основними методологічними основами культурології, її 
міждисциплінарним полем співпраці, основними культурологічними 
концепціями, філософсько-культурологічними ідеями її розгортання в 
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площині історії, а також сучасних культурних парадигм 
глобалізованого та мультикультурного суспільства.    

Набуття знань з культурології є вагомою основою у 
формуванні професійної компетентності, сприяючи вихованню у 
студентів високих духовних запитів, толерантного відношення, 
досягненню злагоди у суспільстві через культурні комунікації. 

 

Метою вивчення дисципліни є сприяння розвитку 
світоглядної, методологічної та комунікативної культури майбутніх 
фахівців-культурологів, формування знань й розуміння  ситуації 
культури у світі та Україні, а також актуальних тенденцій  розвитку 
сучасного культурології; осмислене використання теоретичних й 
практичних знань у викладанні культурологічних дисциплін, 
оволодіння навичками щодо взаємодії сфери різних організацій 
культурного спрямування з мас-медіа, розв’язанні міжкультурних 
непорозумінь та налагодження діалогу з представниками різних 
культурних, громадських й державних організацій.  

Завдання: 
 визначення структури культурології та міждисциплінарних 

досліджень культури; 
 розкриття основних принципів, методологічних підходів та 

сучасних напрямів в культурологічних дослідженнях; 
 з’ясування міждисциплінарних зв’язків культурології як 

філософської дисципліни в площині сучасної гуманітаристики; 
 осмислення основних культурологічних концепцій та 

філософсько-історичних характеристик культури; 
 засвоєння принципів свободи творчості та культурного 

самовираження та толерантності у контексті діалогу масової та 
елітарної культури; 

 виховання світоглядних і духовно-моральних ціннісних 
орієнтацій у сучасному мультикультурному середовищі.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Вступ до 
спеціальності» студент повинен знати: 
 специфіку та структури академічної та дисциплінарної 

культурології; 
 термінологію, основні принципи та методи культурологічного 

знання; 
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 філософські, естетичні, психологічні та історико-регіональні 
характеристики культури; 

 культурні особливості світового співтовариства, сучасні 
культурні парадигми;  

 світоглядно-гуманістичний зміст культурних процесів України у 
європейському контексті; 

 роль культури в сучасних інтегративних процесах, вирішенні 
міжнаціональних, міжетнічних, релігійних, політичних 
конфліктів, соціально-політичних рухах. 

уміти: 

 розрізняти культуру як феномен та інституційну форму її 
існування й розуміти значення впливу різних культур світу на 
формування культурних та цивілізаційних спрямувань людства; 

 об‘єктивно оцінювати та аналізувати різноманітні 
культурологічні концепції, застосовувати одержані знання при 
вирішенні професійних завдань, дослідженні тих чи інших 
культурологічних ситуацій та проблем; 

 обґрунтовувати власну світоглядну позицію щодо значення 
культури у особистісному та суспільному житті; 

 аналізувати міжкультурні ситуації, причини міжкультурних 
конфліктів, що складаються в різних країнах, знаходити шляхи 
виходу з них; 

 проявляти відкритість, терпимість та толерантне відношення 
щодо різних культурних особливостей, переконань та цінностей; 

 налагоджувати медійну міжкультурну комунікацію між 
організаціями, товариствами, фондами та суспільством; 

 практично використовувати набуті знання для сприяння 
досягнення міжкультурної злагоди в суспільстві. 

 

Методичні рекомендації щодо підготовки семінарських 
занять: 

Семінарські заняття є ефективною формою закріплення 
теоретичних знань, отриманих на лекціях та під час самостійної 
роботи з навчальною і науковою літературою з метою прищеплення 
студентам навичок творчого мислення, самостійного формулювання 
та висловлювання власних думок, а також захисту висунутих 
наукових положень та висновків.  
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Семінари проводяться у формі дискусії навколо попередньо 
визначеної теми, на підставі індивідуально виконаного завдання, 
відповідно до поданого плану. Умовою якісної підготовки є 
оволодіння культурологічними поняттями та категоріями. Під час 
підготовки студент повинен користуватися як базовою, так і 
допоміжною літературою, вивчаючи культурологічну спадщину через 
першоджерела. До кожної теми подаються контрольні питання для 
самостійної перевірки засвоєних знань. Поглибленому вивченню 
окремих питань сприяють індивідуальні завдання та проблемні теми 
для обговорення й презентацій, готуючи які, студенти мають 
можливість виявити аналітичні та розвинути творчі здібності й набути 
нових фахових компетентностей. 

 

 

Анотація 

Метою вивчення дисципліни «Вступ до спеціальності» є 
ознайомлення з понятійно-категоріальними засадами культурології, з 
роллю культурологічного чинника у людській життєдіяльності й 
світовідношенні та формування навичок всебічного аналізу і 
успішного вирішення культурних проблем. 

Ключові слова: культурологія, культура, історичні типи 
культури, культурні проекти, релігія, філософія, цінності. 

 

Аbstract 
The purpose of studying the discipline "Introduction to the 

specialty" is to get acquainted with the conceptual and categorical 

foundations of cultural studies, the role of cultural factors in human life and 

attitude and the formation of skills of comprehensive analysis and 

successful resolution of cultural problems. 

Keywords: cultural studies, culture, historical types of culture, cultural 

projects, religion, philosophy, values. 
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Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

Кількість 
кредитів – 3,0  

 

Галузь знань 

03 

«Гуманітарні науки» Нормативна 
Спеціальність 

034 Культурологія 

 

Змістовних 
модулів – 2 

Освітні програми: 

Міжнародні культурні 
зв’язки та міжкультурні 
комунікації. 
Креативна та цифрова 
культура.  

Рік підготовки: 
1-й - 

1 c.  Загальна 
кількість годин 
– 90 год. 

 
Лекції 

Тижневих 
годин для 

денної форми 
навчання: 
аудиторних – 

2,5 

самостійної 
роботи студента 
– 2,7 

 

Рівень вищої освіти: 
бакалаврський 

 

 (16) 

  
- 

Практичні, 
семінарські 

1 с. (16) - 

Самостійна робота 

 

58 год. - 

Форма контролю 

залік  
 

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять 
та індивідуальної і самостійної роботи становить: 35,5 до 64,5 %.  
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2. Програма навчальної дисципліни. 

 

Змістовий модуль 1. Культурологія як наукова дисципліна та 
галузь гуманітарного знання. Філософський аналіз культури.  

 

Тема 1. Теоретичний та практичний виміри культурології як 
комплексної дисципліни 

Особливості становлення культурології як галузі гуманітарного 
знання. Структура, методи та принципи культурології. Сутність 
культури та її структурні елементи. Основні культурологічні 
концепції. 
Актуальність культурології. Предмет, завдання, культурологія та 
філософія культури, філософський сенс культурології. 
Культурпсихологія. Понятійно-категоріальна система культурології.  

Культурологія, культура. Культурологія як феномен культури. 
Соціологія культури. 
Завдання культурології, її функції. Місце культурології в системі 
соціально-гуманітарного знання. Дискусії щодо існування 
культурології як науки. 

 

Тема 2. Культура як соціально-духовний феномен. Структура та 
функції культури. 

Культура як предмет філософського осмислення.  Наукові підходи до 
тлумачення сутності культури. 
Культура як соціальне явище. Фундаментальні характеристики 
культури. Співвідношення культур. 
Культура як духовно-моральна цінність. 
Типи та види культур. Морфологія  та типологія культури. 
Структура культури. 
Функції культури. Поліфункціональність культури. 

 

Тема 3. Онтологічні аспекти культури. Культура та природа, 
культура та цивілізація, еволюція культури. 

Співвідношення природного і культурного. Людина як продукт 
біологічної і культурної еволюції. Гармонізація взаємовідносин між 
людиною і природою. 
Взаємовідносини культури і цивілізації.  
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Підходи до визначення сутності цивілізації. Типологія та сутність 
цивілізацій. 
Динаміка соціокультурного процесу. Часова шкала динамічних 
процесів у культурі. Макродинамічні та мікродинамічні моделі 
культури. 

 

Тема 4. Феноменологія культури. Релігія, філософія, політика, 
наука, художня культура. 

Релігія як феномен культури. Релігія, релігійна свідомість, релігійні 
почуття, культ, обряд, молитва, релігійні організації, християнство, 
іслам, буддизм. 
Особливості політичної культури. Політична субкультура, політична 
свідомість, політичний досвід, політичні інтереси. 
Наука та техніка як феномени нової культури. Наукознавство, ідея, 
науково-технічна революція, наукова праця, наукова творчість. 
Художня культура. Художня культура, художня картина світу, 
художній образ, художній напрям. 

 

Змістовий модуль 2. Типологія культури. 

 

Тема 5. Історичні форми культури: від ранніх форм культури до  

культури Нового часу. 

Основні особливості та критерії типології культур.  
Ранні форми культури. Культура збирання та полювання. Перехід від 
архаїки до цивілізації.  Феномен Сходу.  Культура Месопотамії та 
Єгипту. 
Античність як тип культури. Культура Античної Греції, її характерні 
риси та особливості. Стародавній Рим та його досягнення. Еллінізм.  
Культура епохи Середньовіччя. Візантійська культура.  Етапи 
середньовічної культури. 
Культура доби Відродження. Періодизація Відродження, досягнення 
культури Відродження в освіті, мистецтві, філософії. Географічні 
відкриття. Реформація 

 

Тема 6. Культура світового співтовариства Нового часу, сучасні 
культурні парадигми. 

Загальна характеристика культури доби Реформації.  
Контрреформація. 
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Культурні особливості Нового часу. Розвиток науки, реалізм, 
романтизм. 

Культура Просвітництва та її вплив на подальшу культуру Європи.  
Універсалізм культурного процесу. 
Особливості культури ХІХ століття. 
Сучасні культурні парадигми, імпресіонізм, постімпресіонізм, 
символізм, модернізм, абстракціонізм, дадаїзм, експресіонізм, кубізм, 
перформанс,  акціонізм, інформаційний простір. 
 

Тема 7. Особливості української культури в європейському 
контексті. 
Культура історичних предків українського народу. Особливості 
культури трипілля, скіфська культура. Київська Русь як поліетнічна 
цивілізація. Література Київської Русі. 
Формування і розвиток власне національної культури.  
Староукраїнська доба культури. Українське Відродження.  Державно-

культурне самоствердження. Епоха бароко. 

Класична українська культура. Український романтизм. Період 
модерністично-революційного оновлення класичної української 
культури. 
Особливості новоукраїнської культури. 

 

Тема 8. Сучасна культурологія в умовах мультикультурних та 
глобалізаційних процесів світової культури 

Культурний простір та культурні зв’язки. Взаємодія національного і 
загальнолюдського в культурі 
Глобалізація як сучасна форма інтернаціоналізації. Особливості 
глобалізації, глобальні проблеми людства та шляхи їх вирішення,  
модернізація, постмодернізм, мультикультуралізм, культурна 
універсалізація, інформатизація, віртуальна культура.  
Національні культури в умовах глобалізації. 
Мультикультуралізм як культурна ситуація сучасності. 
Східна та західна парадигми культури сучасності.  
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назва змістовних модулів і тем 
Кількість годин 

Лекції Сем.з. СРС Разом 

1 2 3 4 5 

Модуль 1.  
ЗМ 1. Культурологія як наукова дисципліна та галузь 
гуманітарного знання. Філософський аналіз культури.  

 
Тема 1. Теоретичний та практичний 
виміри культурології як комплексної 
дисципліни. 

2 2 7 11 

Тема 2. Культура як соціально-духовний 
феномен. Структура та функції культури. 

2 2 8 12 

Т Тема 3. Онтологічні аспекти культури. 
Культура та природа, культура та 
цивілізація, еволюція культури. 

2 2 7 11 

Т  Тема 4. Феноменологія культури. Релігія, 
філософія, політика, наука, художня 
культура. 

2 2 7 11 

Разом за модулем 1 8 8 29 45 

Модуль 2.  
 ЗМ 2.    Типологія культури 

Тема 5. Історичні типи культури 
від ранніх форм культури до 
культури Нового часу. 

2 2 7 11 

Тема 6. Культура світового 
співтовариства Нового часу та 
сучасні культурні парадигми. 

2 2 7 11 

Тема 7. Особливості української 
культури в світовому контексті . 

2 2 

 

8 12 

Тема 8. Сучасна культурологія в 
умовах мультикультурних та 
глобалізаційних процесів 
світової культури. 

2 2 7 11 

Разом за модулем 2 8 8 29 45 

Усього годин 16 16 58 90 
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5. Теми семінарських занять 

 

№ 
з/п 

Теми Кількість 
годин 

 Модуль 1.   

1. Культурологія як філософська наука. 2 

2. Культура як соціально-духовний феномен. 2 

3. Онтологічні аспекти культури. 2 

4. Феноменологія культури. 2 

5. Історичні типи культури від її ранніх форм, 
Античність та до Нового часу. 

2 

6. Культура Нового часу та сучасні культурні 
парадигми. 

2 

7. Українська культура в системі світової 
культури. 

2 

8. Сучасна культурологія та перспективи її 
розвитку. 

2 

Разом 16 

 

6. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 
навчання: 

16 годин – підготовка до аудиторних занять; 
20 годин – підготовка до контрольних заходів; 
22 годин – опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не 
викладаються на лекціях. 

 

6.1. Завдання для самостійної роботи 

№ з/п Назва теми 
Кількість 

годин 

 Модуль 1.   

1. Основні культурологічні концепції. 4 

2. Природа та культура. 4 

3. Проблема соціокультурної динаміки. 5 

4. Сутність та фундаментальні характеристики 
культури. 

4 
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5. Методологічні засади культурології. 4 

6. Онтологія культури. 4 

7. Феноменологія культури. 4 

 Модуль 2.  

8. Особливості первісної культури. 4 

9. Культура Месопотамії та Єгипту. 4 

10. Традиційні культури Стародавнього Сходу. 4 

11. Культура Стародавнього Риму. 4 

12. Особливості християнської культури. 

 

4 

13. Мистецтво титанів лоби Відродження. 

 

5 

14. Феномен сучасної культури. 

 

4 

 Всього 58 

 

7. Методи навчання 

При викладанні навчальної дисципліни «Вступ до 
спеціальності» використовуються пояснювально-ілюстративні методи 
з використанням мультимедійних презентацій та проблемні методи 
навчання із застосуванням: 
- інтерактивних форм проведення лекційних і семінарських занять; 
- активізації навчання у вигляді постановки проблемних питань, 
навчальної дискусії; 
- методу case-study (аналіз конкретних, практичних ситуацій); 
- написання і обговорення есе; 
- конспектування першоджерел. виконання тестових завдань.  
 

8. Методи контролю 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального 
матеріалу використовуються такі методи оцінювання знань: 

- письмові п’ятихвилинки по категоріях; 
- оцінка за доповідь на семінарському занятті; 
- модульне тестування; 

- оцінка за опрацювання першоджерел; 
- оцінка за самостійну роботу; 
- підсумковий екзамен. 
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Для діагностики знань використовується ЄКТС зі 100-бальною 
шкалою оцінювання. 

 

9. Розподіл балів, що отримують студенти 

 

Модуль 1. 
Модуль 1 – поточне опитування та СРС 

Підсумкове модульне 
тестування 1 

Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 
30 20 

7 8 7 8 

 

Модуль2. 

Модуль 2 – поточне опитування та 
СРС 

Підсумкове модульне 
тестування 2 

Разом  

Т.5 Т.6 Т.7 Т.8 
30 20 100 

7 8 8 7 

 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі 
форми 

навчальної 
діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

 для екзамену для заліку 

90-100 відмінно зараховано 

82-89 добре 

74-81 

64-73 задовільно 

60-63 

35-59 незадовільно з 
можливістю 
повторного складання 

не зараховано з 
можливістю 
повторного складання 

0-34 незадовільно з 
обов’язковим 
повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 
повторним вивченням 
дисципліни 
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10. Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки до семінарських занять з навчальної дисципліни 
«Вступ до спеціальності» для здобувачів вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня за спеціальністю 034 Культурологія денної 
форми навчання [Електронне видання] / Сарнавська О.В. Рівне: 
НУВГП, 2019. 26 с. 

 

11. Рекомендована література 
 

Базова: 
1. Бокань В. Культурологія: Навч. посібник для вищих навчальних 
закладів. К., 2000. 
2. Гуревич П. Культурология: Учебник. М.: Гардарики, 2003. 
3. Кармин А., Новикова Е. Культурология. СПб.: Питер, 2004. 
4. Кравченко А. Культурология: Учеб. пособие для вузов. М., 2001. 
5. Культурологія. Курс лекцій / За ред. А. Баканурського, Г. 
Краснокутського, Л. Спуленко. К., 2004. 
6. Культурология: Учебник / Под ред. Ю. Солонина, М. Кагана. М.: 
Юрайт-Издат, 2005. 
7. Культурологія / Під заг. ред. Горбача Н. Львів, 2005. 
8. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Навч. посібник. 
Вид.2-ге. / За ред. А. Яртися , В. Мельника. Львів: Світ, 2005. 
9. Оганов А., Хангельдиева И. Теория культуры: Учеб. пособие для 
вузов. М., 2001.  
10. Петрова М. Культурология. Конспект лекций. СПб., 2000. 
11. Подольська Є., Лихвар В., Іванова І. Культурологія: Навч. 

посібник. К.: Центр навч. л-ри, 2003. 

 

Допоміжна 

1. Культурология. Хрестоматия / Сост. П.Гуревич. М., 2000. 
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2. Хрестоматия по культурологии. Учеб. пособие / Под. ред. 
А.Радугина. М., 1998.  
3. Короткий енциклопедичний словник з культури / За ред. 
М.Корінного, В. Шевченка. К., 2003. 
2. Культурология. ХХ век. Словарь. СПб., 1997. 
3. Культурология. ХХ век. Энциклопедия. В 2 т. СПб., 1998. 
4. Энциклопедический словарь по культурологии / Под. ред.                         
А. Радугина. М., 1997. 
 

Інформаційні ресурси 

1. Культурологія: підручники [Електрон. ресурс]. Режим доступу: 

http://pidruchniki.ws/kulturologiya/  

2. Культурологія. Історія культури [Електрон. ресурс]. Режим доступу: 

http://www.info-library.com.ua/books.html  

3. Електронні підручники по Культурології на сайті: westudents.com.ua 

4. Національна парламентська бібліотека України. Електронна 

бібліотека культура України http://elib.nplu.org/view.html?&id=124 

5. Лекції з історії світової та вітчизняної культури . http:// readbookz. 

com/books/210. Html  

6. litopys.org.ua/krypcult  

7. www.culturalstudies.in.ua 16. www.book-ye.com 

 

http://elib.nplu.org/view.html?&id=124

