
  

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ФП ІІ.3.5 

2. Назва: Віртуальна культура  

3. Тип: обов’язковий  

4. Рівень вищої освіти: бакалаврський  
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: третій рік навчання 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: V 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 6 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Мельничук Максим 

Святославович, кандидат філософських наук, доцент. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

●  Визначати способи, наслідки та перспективи віртуалізації культури як явища сьогодення; 

● Аналізувати роль та місце віртуальної культури у духовному житті людства та її вплив на 

формування особливостей національних та світових культур в ракурсі викликів сучасності. 

10. Форми організації занять: лекційні заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

відвідування заходів популяризації віртуалізації культури. 

11. �Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: культурологія, міфологія, 

історія філософії, світова культура, релігієзнавство; 

�Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): , 

філософія, естетика; 

12. Зміст курсу 1. Віртуальна культура як явище сьогодення. 2. Відеогра в розрізі соціокультурного 

феномену. 3. Кіберія постмодерну. 4. Антропологія відеогри на тлі світу та України. 5. Гендер,стать, 

сексуальність в смисловому контексті віртуальної культури. 
13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 

1. Бондаренко C. B. Социальная структура виртуальных сетевых сообществ / C.B. Бондаренко. – 

Ростов н/Д. : Изд-во Рост. ун-та, 2004. – 305 с. 

2. Делез Ж. Актуальное и виртуальное / Ж. Делез // Цифровой жук. – 1998. – №2.1. – C. 95– 97. 

3. Степанова А. Н. Виртуальные процессы в современном обществе: социально-философский 

анализ : автореф. дис… канд. филос. наук / А. Н. Степанова [Электр. ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.dissercat.com/content/virtualnye-protsessy-v-sovremennom-obshchestve-sotsialno-

filosofskii-analiz. 

4. Степин В. С. Философия как деятельность по построению моделей возможного будущего / В. С. 

Степин // Виртуалистика: экзистенциальные и эпистемологические аспекты. – М., 2004. – С. 10–

11. 

5. Черниш Л. М. Комп’ютерні технології і мистецтво [Электронный ресурс] / Л. М. Черниш. — 

Режим доступа: http://www.culturalstudies.in.ua/metod_amator_16.php. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
30 год. лекцій, 32 год. семінарських занять, 118 год. самостійної роботи. Разом – 180год.  

Методи:інтерактивні лекції, опрацювання першоджерел, практичні заняття, індивідуальні 

завдання, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): модульний контроль на протязі семестру. 

Поточний контроль (60 балів): опитування.  

Підсумковий контроль: залік в кінці  V семестру. 

Поточний контроль (100 балів): опитування. 

16. Мова викладання: українська 
Завідувач кафедри доктор філософських наук, професор, Наконечна О.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

 
1. Code: ФП ІІ.3.5 

2. Title:  Virtual Сulture  

3. Type: Required 

4. Level of higher education: bachelor 

5. Year of study, when the discipline is offered: the  third year of study 

6. Semester when studying the discipline: V 
7. Number of established ECTS credits: 6 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Melnychuk Maksym 

Sviatislavovich, candidate of philosophical sciences, associate professor. 

9. Learning outcomes: after studying the discipline, the student must be able to: 

• Identify the forms, methods and consequences of virtualization of culture as a phenomenon of today; 

• To analyze the role and place of virtual culture in the spiritual life of mankind and its impact on the 

formation of features of national and world cultures in the perspective of modern challenges.. 

10. Forms of organization of classes: lectures, independent work, practical training, attending events to 

promote the virtualization of culture. 

11. • Disciplines preceding the study of the specified discipline: cultural studies,  mythology, history of 

philosophy, world culture, religious studies 

• Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): philosophy, aesthetics; 

12. Contents of the course 1. Virtual culture as a phenomenon of today. 2. Video game in terms of socio-

cultural phenomenon. 3. Cyberia of the postmodern era. 4. Anthropology of video games against the 

background of the world and Ukraine. 5. Gender, gender, sexuality in the semantic context of virtual culture.   

13. Recommended editions: (indicate up to 5 sources) 
1. Bondarenko C. B. Social structure of virtual network communities / C.B. Bondarenko. - Rostov n / D. : 

Rost Publishing House. University, 2004. - 305 p.  

2. Deleuze J. Actual and virtual / J. Deleuze // Digital beetle. - 1998. - №2.1. - P. 95– 97.  

3. Stepanova A.N. Virtual processes in modern society: socio-philosophical analysis: author. Candidate of 

Dissertation philos. Sciences / AN Stepanova [Electr. resource]. - Access mode: 

http://www.dissercat.com/content/virtualnye-protsessy-v-sovremennom-obshchestve-sotsialno-filosofskii-

analiz.  

4. Stepin V.S Philosophy as an activity for building models of the possible future / VS Stepin // Virtualism: 

existential and epistemological aspects. - M., 2004. - P. 10–11.  

5. Chernysh L.M. Computer technology and art [Electronic resource] / LM Chernysh. - Access mode: 

http://www.culturalstudies.in.ua/metod_amator_16.php  

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
30 hours lectures, 32 hours seminars, 118 hours. independent work. Together - 180 hours . 

Methods: interactive lectures, primary sources processing, practical classes, individual tasks, individual and 

group research tasks, the use of multimedia tools. 

15. Form and evaluation criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final control (40 points):  modular control during the semester. 

Current control (60 points): poll. 

Final control:  test at the end of the semester. 

Current control (100 points): poll. 

16. Language of teaching: Ukrainian 

Head of the department is Doctor of Philosophy, Professor, Nakonechna O.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


