
1 

 

  

Національний університет водного господарства та природокористування 
Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту 

 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

 

Голова науково-методичної  
ради НУВГП 

е-підпис Валерій СОРОКА 

 

11.05.2022 
 

 
06-07-26S 

 

СИЛАБУС 

освітньої компоненти 
SYLLABUS 

ФЕНОМЕНОЛОГІЯ КУЛЬТУРИ 

ТА КУЛЬТУРА 

ПОВСЯКДЕННОСТІ 

_______________ 

 PHENOMENOLOGY OF CULTURE 

AND THE CULTURE OF EVERYDAY 

LIFE 

Шифр за ОП ОК19 Code in Educational Program 

Освітній рівень: 
бакалаврський (перший) 

Educational level: 
Вachelor’s (first) 

Галузь знань 

Гуманітарні науки 03 
03 

Field of knowledge: 
Humanities  

Спеціальність 

Культурологія 
034 

Field of study: 
Cultural studies 

  

Освітні програми: 
Креативна та цифрова культура; 

Міжнародні культурні зв’язки та 

міжкультурні комунікації 

Educational Programs: 
Сreative and digital culture; 

International cultural relations and 

intercultural communications 
  

 
 
 
 
 
 
 

РІВНЕ -2022 



2 

 

Силабус навчальної дисципліни «Феноменологія культури та 
культура повсякденності»  для здобувачів вищої освіти ступеня 
«бакалавр», які навчаються за освітньо-професійними програмами 
«Креативна та цифрова культура», «Міжнародні культурні зв’язки 
та міжкультурні комунікації» спеціальності 034 «Культурологія». 
Рівне. НУВГП. 2022. 20 с.  
 
ОПП на сайті університету:  

http://ep3.nuwm.edu.ua/17888/; 
http://ep3.nuwm.edu.ua/17889/ 
 

 
Розробник силабусу:  Залужна А.Є. ,д.філос.н., професор кафедри філософії 

 

Силабус  схвалений на засіданні кафедри  
Протокол  № 7 від “21” березня 2022 року 

 
Завідувач кафедри:  е-підпис Наконечна О.П., д.філос. н., професор. 
 
Керівник (гарант) ОП: е-підпис Залужна А.Є., д. філос. н., проф. 

      е-підпис Коберська Т.А. к. філос., н. доц. 

 
Схвалено науково-методичною радою з якості ННІ 
Протокол  №   7  від “ 29 ” березня  2022 року 

 
Голова науково-методичної ради з якості ННІ: е-підпис Ковшун Н.Е., 

д.е.н., професор 
 
СЗ №  1855 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
© Залужна А.Є., 2022 
© НУВГП, 2022 

http://ep3.nuwm.edu.ua/17888/1/ОПП
http://ep3.nuwm.edu.ua/17889/1/ОПП


3 

 

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Ступінь вищої освіти бакалавр  

Освітня програма Креативна та цифрова культура 
Міжнародні культурні зв’язки та 
міжкультурні комунікації 

Спеціальність 034 Культурологія 

Рік навчання, семестр 4 

Кількість кредитів 5 

Лекції: 24 години 

Практичні заняття: 28 годин 

Самостійна робота: 98 годин 

Курсова робота: ні 

Форма навчання Денна/заочна 

Форма підсумкового 
контролю 

екзамен 

Мова викладання українська 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Лектор 

 

Залужна Алла Євгенівна, д.філос.н.,  
професор кафедри філософі ї 
  

Вікіситет http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Залужна_Алла_Євгенівна 

ORCID  
https://orcid.org/0000-0002-5012-7419  
 

Як комунікувати  
a.ie.zaluzhna@nuwm.edu.ua 
тел. 097-491-5671 
Актуальні оголошення на сторінці 
дисципліни в системі MOODLE 
 
 
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНУ ДИСЦИПЛІНУ 

http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Залужна_Алла_Євгенівна
https://orcid.org/0000-0002-5012-7419%20orcid.org/0000-0002-2252-3801
mailto:o.a.lahodniuk@nuwm.edu.ua


4 

 

Анотація  навчальної дисципліни, в т.ч. мета та цілі 

Актуальність навчальної дисципліни полягає тому, що 
феноменологічний підхід сприяє формуванню ціннісно-смислового 
розуміння буття людини у світі культури та культурних засад 
повсякденності, обумовлює можливість застосовування належних 
культурних способів існування в різноманітних життєвих ситуаціях 
у проблемному полі переосмислення духовних орієнтирів сучасного 
становлення людства на основі вивчення апріорних структур . 
свідомості та конституювання ними ціннісно-смислового світу 
людської культури. 
Метою викладання дисципліни є: ознайомлення студентів з 
особливостями функціонування феноменів культури у контексті 
вираження смислотворчих та духовних сил людини у різноманітних 
сферах її буття і сучасним змістом філософсько-культурологічних  
проблем особистості на основі засвоєння відповідних 
феноменологічних знань осмислення культури як ціннісно-
смислового універсуму людського існування.  

Посилання на розміщення  навчальної дисципліни  на навчальній 

платформі Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3670 

Компетентності 

ЗК4. Здатність класифікувати види та типи міжкультурної 

комунікації; аналізувати медійні та компʼютерні технології, котрі в 

ній застосовуються.  

ЗК5. Здатність надавати аналітичну оцінку інформаційного 

простору, використовувати SMM технології та знання з 

інформаційної безпеки для запобігання деструктивних впливів на 

свідомість і психіку людей. 

ЗК6. Здатність донесення до фахівців і нефахівців, зокрема осіб, які 

навчаються власних ідей щодо вирішення проблем 

культурологічного характеру в процесі професійної комунікації. 

ЗК9. Здатність планувати та організовувати культурні заходи у 

відповідності до потреб сучасного суспільства. 

ЗК12. Науково-критичне осмислення традиційних та новітніх 
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наукових концепцій. 

ЗК14. Здатність виявляти сучасні тенденції співіснування різних 

культурних організацій, прогнозувати перспективи їх розвитку з 

урахуванням особливостей перебігу соціокультурних і політичних 

процесів. 

ЗК16. Вміти розробляти пропозиції, та публікувати їх в 

інформаційному просторі, стосовно вирішення стратегічних 

проблем культурного характеру на міжнародному та національному 

рівнях. 

 

Програмні результати навчання (ПРН) 

РН 1. Розуміти розвиток і становлення світової культурологічної 

думки у різних структурних напрямках культури. Уміти аналізувати 

світові культурні процеси та проектувати їх на вирішення 

міжкультурних відносин в Україні. 

РН 2. Розуміти впливи різних течій на становлення науки про 

культуру, процес вивчення культурології у провідних європейських 

країнах, значення культурології у розвитку загальнолюдського 

універсального соціокультурного досвіду. 

РН 3. Класифікувати положення провідних культурологів у поглядах 

на головні соціокультурні течії. 

РН 6. Здійснювати прогнози розвитку новітніх соціокультурних рухів 

в контексті культурних процесів у світі. 

РН 7. Аргументувати зв'язки морально-етичних доктрин світу із 

загальнолюдськими моральними уявленнями. 

РН 8. Застосовувати отримані теоретичні знання у практичному 

орієнтуванні у світі культур. 

РН 9. Аналізувати, прогнозувати тенденції й перспективи розвитку 

культури та культурних організацій з позицій журналістської етики 

та професійних стандартів; виступати в пресі, на радіо і ТБ із 

проблем збереження культурної спадщини, актуальної моральної та 
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соціальної проблематики сучасності. 

РН 13. Визначати типи культури особистостей та виявляти 

критерії культурної зрілості. 

РН 16. Аргументовано переконувати колег у правильності 

пропонованого рішення щодо висновків стосовно певної 

культурологічної теми, донести до інших, в тому числі і до читачів, 

свою позицію 

РН 17. Аргументувати комплексні інформаційні рішення редакцій, 

включаючи експертну оцінку у сфері обігу історичних та культурних 

цінностей. 

РН 18. Формувати стратегії пошуку діалогу між представниками 

міжкультурних організацій задля досягнення громадянської злагоди в 

суспільстві, застосовуючи знання з іноземних мов. 

РН 20. Виявляти потреби суспільства, певної групи осіб та окремої 

особистості, розкриваючи їх причини, й застосовувати їх для 

організації культурних заходів. 

РН 21. Об'єктивно оцінювати досягнення культури, пояснювати 

феномен міжкультурних комунікацій. 

Крім того здобувач навчиться: 

– реферувати оригінальні філософські тексти 

феноменологічного спрямування й розуміти їх місце в  

сучасному культурному просторі;  

– виробляти вміння істинної комунікації, ведення дискусії, 

переконливого та аргументованого відстоювання власної 

точки зору з повагою до індивідуального та культурного 

різноманіття;  

– відшукувати оптимальні рішення щодо проблем, які виникають 

в соціальній, професійній та індивідуальній життєдіяльності на 

основі застосування принципів філософського мислення. 

Структура навчальної дисципліни 

Модуль 1. Становлення та розвиток феноменології культури у 
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контексті філософського та культурологічного знання 
 

Теми лекційних занять: 
 

1. ФЕНОМЕНОЛОГІЯ КУЛЬТУРИ: КОЛО ПРОБЛЕМ ТА МІСЦЕ У 

ФІЛОСОФСЬКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНОМУ ВЧЕННІ  

Опис теми: феноменологія культури в системі гуманітарного 
знання. Культура як ціннісно-смисловий світ людини. Предмет та 
завдання феноменології культури. Феноменологія культури як 
вчення про акти свідомості та конституювання ними ціннісно-
смислового світу людської культури Особливості становлення 
феноменології Е. Гуссерля. Аналіз структур свідомості. Вчення про 
феномен. Феноменологічна редукція та трансцендентальна 
свідомість. Аналіз кореляції (відповідності) певних актів свідомості   
типам предметності, яке в них дається Ноезис та ноема – апріорні 
структури смислотворення. Часовий та просторовий горизонт.  
Роль та місце феноменологічного вчення у сучасному культурному 
просторі.  
 

2. ЖИТТЄВИЙ СВІТ ЛЮДИНИ ЯК СМИСЛОВИЙ УНІВЕРСУМ 
КУЛЬТУРИ  
 

Опис теми: буття людини як буття у світі. Людина у множинному 
світі. Смисл як спосіб поєднання людини з світом. Первинність 
життєвого світу людини. Життєвий світ як світ людини, мови та 
культури. Характеристика основних підходів до розуміння 
життєвого світу людини. Проблема життєвого світу у вченні Е. 
Гуссерля. Трансцендентальний суб’єкт М. Гайдеггера як 
онтологічна структура Dasein. Особливість співвідношення підходів 
до розуміння життєвого світу у вченнях Е. Гуссерля та М. 
Гайдеггера. Життявий світ як світ повсякденності у поглядах А. 
Шюца. Культурні світи та характерні для них форми сприймання і 
переживання й особливості внутрішньої організації. 
 

 
3.  ЖИТТЄВИЙ СВІТ ЯК ІНТЕРСУБ’ЄКТИВНИЙ СВІТ МОВИ ТА 

КУЛЬТУРИ 
 

Опис теми: інтерсуб’єктивний вимір життєвого світу людини.  
Людське буттям як співбуття та прагнення зустрічі з Іншим. 
Вчення про «Іншого» у феноменологічних теоріях. Особливості 
розуміння «світу Іншого» у вченні Х. Ортеги-і-Гассета. 
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Проблемність взаєморозуміння у М. Гайдеггера. «Погляд Іншого» як 
причина непорозуміння у філософії Ж.-П. Сартра. Проблема 
інтерсуб’єктивності у феноменологічних поглядах Е. Левінаса. . Ж.-
П. Сартра. Мова як найістотніший спосіб відкритості Я та Іншого.  
Мова та герменевтика. Феномен «позазнаходження» у творчості М. 
Бахтіна. Мова як «домівка буття» та універсальна характеристика 
буття людини у світі.  

 
4. ПРОБЛЕМА СУСПІЛСТВА ТА МАСОВИЗАЦІЇ У 

ФЕНОМЕНОЛОГІЇ КУЛЬТУРИ 
 

Опис теми: феномен масовизації як модус «несправжності» 
людського буття. Конститутивні екзистенціали «несправжності» 
людської екзистенції у вченні М. Гайдеггера. Співприсутність як 
спільне буття «das Man». Феномен маси та масової свідомості. Х. 
Ортега-і-Гассет про людину-маси. Маса та її властивості. 
Характеристика людини-маси на прикладі подій французької 
революції 1789. Натовп як підпорядкованість  інстинктивній природі 
людини. Вождь та його роль у масовому суспільстві. Натовп у зрізі 
колективного несвідомого. Людина як колективний 
деперсоніфікований матеріал. Людина-маси у творчості М. 
Хвильового та Б. Антоненка-Давидовича.  
 

Модуль 2. Основні проблеми феноменології культури 
 

Теми лекційних занять: 
 

5. МОРАЛЬ ЯК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРИ  
 

Опис теми: мораль та її роль у ціннісно-смисловому світі людської 
культури. Критика моральної нормативності у феноменологічних 
теоріях. Мораль у проблемному полі моральних смислів. Моральний 
смисл як інтуїтивно-спонтанне почуття доброзичливості до Іншого. 
Вчення про моральні смисли у поглядах А.-Т. Теменецької. Любов, 
вчинок, діалогічність «обличчя Іншого» у конституюванні 
морального смислу. Роль морального смислу у спрямованості Я до 
Іншого. Феноменологічний концепт особистості. Подієвість М. 
Гайдеггера як моральний феномен. Моралізм та моралізаторство 
Характеристика основних форм моралізму. Тиранічний моралізм та 
ідеї морального володарювання. 

 
6. ЕКОНОМІКА ЯК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРИ 
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Лекція 1. Світ існування «людини економічної» 
Опис теми: економічна сфера культури у контексті осмислення 
феномена потреб. Характеристика основних підходів тлумачення 
людських потреб. Потреби як форма взаємодії людини та світу. 
Ієрархічна піраміда потреб Маслоу. Особливість економічних 
потреб. Економіка як феномен ціннісно-смислового світу культури.  
 Споживач та його роль у сучасних економічних відносинах. Способи 
маніпулювання потребами та інтересами споживачів. Ірраціональні 
виміри поведінки сучасних споживачів. Конс’юмеризм та 
характеристика основних підходів його розуміння. Рух Ральфа 
Нейдера в захисті прав споживачів. Особливість захисту прав 
споживачів в Україні. Роль та значення захисту прав споживачів у 
бутті «людини економічної». 
 

Лекція 2. Феномен демонстративного споживання. 
Опис теми: теоретико-методологічні підходи в осмисленні 
феномена демонстративного споживання. Теорія «суспільства 
достатку» Дж. К. Гелбрейта. Характеристика факторів впливу на 
задоволення потреб споживачів. Показове споживання 
«бездіяльнісного класу» Т. Веблена. Психологічні чинники 
«заздрісного порівняння» та «демонстративності». Основні типи 
демонстративного споживання. Елітарність як прояв 
індивідуальності та креативності. Наслідувальне споживання у зрізі 
копіювання статусних соціальних груп. Новітні електронні засоби в 
демонстративному споживанні. Мобільний телефон як символ 
постіндустріального суспільства. Проблема симулятивного 
споживанням та виробництва симулятивних благ у працях Ж. 
Бодрійяра 
 

Лекція 3. Феномен моди в демонстративному споживанні. 
Опис теми: мода в зрізі комунікаційно-маркетингових факторів 
впливу в демонстративному споживанні. Феномен моди у працях Г. 
Зіммеля. Мотиваційно-спонукальні механізми впливу на  економічну 
поведінку споживача.  Мода як творець стандартів споживання. 
Диференціація споживачів модних стандартів. Реклама та її роль в 
реалізації модних тенденцій. Рекламна діяльність в умовах  
інформаційної економік. Бренди та брендові діяльність у створенні 
бажаного образу товару. Характеристика основних видів брендової 
продукції. Мода та бренд. 
 

7. ПОЛІТИКА ЯК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРИ 
 
Опис теми: теоретичні виміри політики: сутність, структура та 
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функції . Суб’єкт і об’єкт політики. Основні підходи в розумінні 
політики. Політичні ідеї у поглядах Платона та Арістотеля. 
Ідеальна держава Платона. Політика та державна влада. Влада, 
держава, управління. Проблеми політики, держави та влади у 
поглядах Н. Маккіавелі. Структурні компоненти політики та їх 
характеристика. Основні форми правління. Типи сучасних 
політичних систем.  

 
Модуль 3. Культура повсякденності у контексті  

феноменології культури 
 
Теми лекційних занять: 
 

8. КУЛЬТУРА ПОВСЯКДЕННОСТІ: ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ 
ТА ПРОСТОРОВО-ЧАСОВІ МОДУСИ  

Опис теми: повсякденність як первинна реальність існування 
людини в світі. Повсякденність в контексті альтернативи 
прогресивному. впорядкованому, розумному. Теоретичні засади 
феномену повсякденності у поглядах В. Вальденфельса та А. Шюца.  
Особливість тлумачення повсякденності у сучасній 
гуманітаристиці. Соціологічне трактування світу повсякденності. 
Простір у проблемному полі хронотопу культури повсякденності. 
Фізичний та соціальний простір повсякденності. Основні типи 
соціального простору. Етикет та його місце у приватно-публічному 
просторі. Приватний простір та інтимність. Часовий параметр 
повсякденності. Структура часу повсякденності. Повсякденність 
та свято. 
  

 
9. ПРОБЛЕМА РЕЧІ ЯК ФЕНОМЕНА КУЛЬТУРИ  

 
Опис теми: феноменологія речі у зрізі функціонального аспекту 
Люди та речі: особливість співвідношення. Основні підходи 
осмислення феномена речі. Проблема реології у працях М. Епштейна 
Типи речей та їх характеристика. Основні функції речей. 
Конс’юмеризм як пріоритет споживацьких орієнтирів. 
Стандартизація та уніфікація речей (макдональдизація). Ідеї 
макдоналізації суспільства у дослідженнях Дж. Рітцера. Принципи 
макдональдизації.  Модель макдональс - символ американської 
культури. Кастомізація у контексті альтернативи масовому 
виробництву. Основні форми кастомізації. 
 

10. ФЕНОМЕН ТІЛЕСНОСТІ У КУЛЬТУРІ ПОВСЯКДЕННОСТІ  
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Опис теми: проблема тіла та тілесності у феноменологічних 
теоріях. Тіло внутрішнє та зовнішнє. Класичний і гротескний тілесні  
канони. Смисловий зміст тілесності. Характеристика основних 
регістрів тіла. Тіло в соціально-культурному вимірі. Одяг в культурі 
повсякденності. Функціональний підхід до одягу. Ідентифікаційна 
сутність одягу. Одяг у контексті тілесності. Семіотика одягу. 
Гастрономічна культура. Структура гастрономічної культури. 
Функції гастрономічної культури. Семантика харчування. 
 
Тематика практичних занять: 
 

Практичне заняття 1. 

Феноменологія культури: коло проблем та місце у філософсько-
культурологічному вченні 

Охарактеризувати особливість становлення феноменології 
культури як вчення про акти свідомості та конституювання ними 
відповідних сфер культурного буття. Предмет, метод та завдання 
феноменології культури. Особливість розуміння культури у 
феноменологічній теорії. Основні засади вчення основоположника 
феноменології  Е. Гуссерля. Інтенціональний аналіз актів свідомості.  

Практичне заняття 2. 

Життєвий світ людини як смисловий універсум культури  

Розкрити: теоретичне обґрунтування Е. Гуссерлем проблеми 
життєвого світу людини. Основні підходи до розуміння життєвого 
світу людини. Онтологічну структура Dasein як буття«людини-у 
світі у поглядах М. Гайдеггера. Особливість буття людини у 
множинному світі.  Життявий світ як світ повсякденності у 
поглядах А. Шюца. 

Практичне заняття 3. 

Життєвий світ як інтерсуб’єктивний світ мови та культури 

Визначити: проблему людського буття як співбуття з іншими. 
Особливість вчення про «Іншого» у феноменологічних теоріях.  
Особливості тлумачення «Погляду Іншого» у філософії Ж.-П. 
Сартра та Е. Левінаса. Феномен «позазнаходження» та 
«діалогічності» у творчості М. Бахтіна. Мову як універсальну 
характеристику буття людини у світі.  
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Практичне заняття 4. 

Проблема суспільства та масовизації у феноменології культури 

Охарактеризувати: феномен масовизації у феноменологічних 
теоріях. Співприсутність як несправжнє буття «das Man» у вченні 
М. Гайдеггера. Феномен маси та масової свідомості у поглядах Х. 
Ортеги-і-Гассета. Масу та її властивості у контексті 
колективного несвідомого. Проблему людини-маси у творчості. 
Українських митців першої половини ХХ ст.. 

Практичне заняття 5. 

Мораль як феномен культури 

Проаналізувати: мораль та її роль у ціннісно-смисловому світі 
людської культури. Моральний смисл як інтуїтивно-спонтанне 
почуття доброзичливості. Вчення про моральні смисли у поглядах 
А.-Т. Теменецької. Характеристика основних форм моралізму. 
Моралізм та моралізаторство. 

Практичне заняття 6. 

Економіка як феномен культури 

Охарактеризувати: особливість життєвого світу «людини 
економічної». Пріоритетну роль споживача у сучасних економічних 
відносинах. Раціональні та ірраціональні виміри поведінки сучасних 
споживачів. Конс’юмеризм та характеристику основних підходів його 
розуміння. Проблему захисту прав споживачів в українській культурі. 

Практичне заняття 7. 

Феномен демонстративного споживання  

Проаналізувати: феномен демонстративного споживання у 
контексті сучасних теорій. Основні фактори впливу на задоволення 
потреб споживачів. Елітарність та наслідувальність як типи 
демонстративного споживання. Проблему симулятивного 
споживанням та виробництва симулятивних благ у працях Ж. 
Бодрійяра.  

Практичне заняття 8.  

Феномен моди в демонстративному споживанні. 
Розкрити: моду у контексті комунікаційно-маркетингових факторів 
впливу на орієнтири споживачів. Феномен моди у працях Г. Зіммеля. 
Реклама, бренд та брендова діяльність в реалізації модних 
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тенденцій. Моду як творця стандартів споживання.  

 

 

Практичне заняття 9. 

Політика як феномен культури 

Визначити: теоретичні виміри політики у контексті основних 

підходів. Суб’єкт і об’єкт політики. Структурні компоненти 

політики. Основні форми правління. Типи сучасних політичних 

систем.  

Практичне заняття 10. 

Культура повсякденності у контексті  
феноменології культури 

З’ясувати: основні аспекти осмислення  феномена повсякденності у 
поглядах В. Вальденфельса та А. Шюца. Особливість тлумачення 
повсякденності у сучасній гуманітаристиці. Повсякденність у зрізі  її 
властивостей. Соціологічні та культурологічні засади тлумачення 
світу повсякденності. 

Практичне заняття 11. 

Простір і час у проблемному полі хронотопу культури  

Осмислити: просторово-часові модуси культури повсякденності. 
Фізичний та соціальний простір повсякденності. Основні типи 
соціального простору. Часові параметри повсякденності. 
Особливість співвідношення повсякденності та свята. 

Практичне заняття 12. 

Проблема речі як феномена культури 

З’ясувати: основні підходи осмислення феномена речі. Особливість 
співвідношення людей та речей. Основні функції речей. Типи речей 
та їх характеристики. Конс’юмеризм у контексті домінанти 
споживацьких орієнтирів. Принципи макдональдизації та 
кастомізації. 

Практичне заняття 13. 

Феномен тілесності у культурі повсякденності 
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Охарактеризувати: проблему тіла та тілесності у зрізі 

феноменологічних теорій. Співвідношення внутрішнього та 

зовнішнього тіла. Основні регістри тіла. Смисловий зміст 

тілесності. Тіло в соціально-культурному вимірі. Одяг у контексті 

тілесності 

Практичне заняття 14. 

Феномен гастрономічної культури 

Розкрити: проблему гастрономічної культури та її місце у світі 

повсякденного буття людини. Структуру гастрономічної культури. 

Функції гастрономічної культури. Семантику харчування. 

Особливості культурного коду повсякденного харчування. 

 

Перелік соціальних, «м’яких» навичок (soft skills) 

Взаємодія з людьми, загальнокультурна грамотність, здатність до 

навчання, здатність логічно обґрунтовувати позицію, навички 

усного та письмового спілкування, уміння слухати і запитувати, 

формування власної думки та ін. 

Форми та методи навчання 

Методи навчання:  пояснювально-ілюстративні методи з 
використанням мультимедійних презентацій та проблемні методи 
навчання із застосуванням: лекцій з використанням наочності та 
ТЗН; активних форм проведення семінарських занять; вирішення 
тестів та практичних завдань; написання та обговорення есе; 
конспектування першоджерел з аналізом та інтерпретацією 
філософських текстів феноменологічного спрямування. 
Інтерактивні методи навчання (круглі столи з проблемних питань 
феноменології культури, робота в малих групах, аналіз конкретних 
ситуацій (case study), рольові ігри, участь в конференціях, навчальна 
дискусія, дебати, аналіз конкретних ситуацій, обговорення, 
презентації, міні-лекції, ситуаційні дослідження та інші. 

Порядок та критерії оцінювання 

 
Система оцінювання знань студентів проводиться відповідно до 
Положення про організацію освітнього процесу в Національному 
університеті водного господарства та природокористування 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4088/  

http://ep3.nuwm.edu.ua/4088/
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Для оцінювання знань студентів передбачається проведення 
поточного та підсумкового контролю знань за ЄКТС.  
Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 
використовуються такі методи оцінювання знань: 
- письмові п’ятихвилинки по феноменологічних категоріях; 
- оцінка за доповідь на семінарському занятті; 
- поточне тестування після вивчення кожного змістовного модуля; 
- оцінка за опрацювання першоджерел; 
- модульні контрольні роботи; 
- оцінка за самостійну роботу; 
- підсумковий екзамен.  
 
Для досягнення цілей та завдань курсу студентам потрібно вчасно 
виконувати окреслені завдання для практичних занять, оформити у 
презентаційний вигляд та представити-захистити перед 
колективом студентів групи визначені  проблеми з феноменології 
культури; вчасно здати модульні контролі знань. 
Розподіл обов’язкових балів, що присвоюються студентам. 
 

Поточне опитування та СРС Бонус
ні 
бали 
 

Підсум 
ковий 
модуль
ний 
контро
ль 

Сума 
(екза 
мен) 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3  
 
10 

 
 
40 

 
 
100 

Т 
1 

Т 
2 

Т 
3 

Т 
4 

Т 
5 

Т 
6 

Т 
7 

Т 
8 

Т 
9 

Т 
10 

Т 
11 

Т 
12 

5 4 4 3 4 3 4 4 4 6 3 6 10 40 100 

 
      Студенти мають можливість отримати додаткові бали 
(бонуси) за виконання самосійної роботи, участь у конференціях, 
круглих столах, конкурсах есе (до 10 балів).  
Дисципліна закінчується екзаменом, тому результати складання 
двох модульних контролів (першого та другого-третього) можуть 
зараховуватись як підсумковий контроль Модульні контролі 
проходитимуть у формі тестування на навчальній платформі 
Moodle. Кожний модульний контроль містить по 30 запитань різного 
рівня складності: перший рівень – 20 запитань по 0,4 бала, другий 
рівень – 6 запитання по 1 балу, третій рівень – 4 запитання по 1,5 
бали. Усього – 20 балів за кожен модуль. 
Для забезпечення об’єктивного оцінювання студентам надається 
право подавати в письмовій формі апеляційну скаргу про незгоду з 
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отриманими балами. Положення про семестровий поточний та 
підсумковий контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти 

https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentrnezalezhnoho-
otsiniuvannia-znan/dokumenti  

Поєднання навчання та досліджень 

Студенти мають можливість додатково отримати бали за 
виконання індивідуальних завдань дослідницького характеру щодо 
філософських, морально-естетичних, суспільно-історичних проблем, 
практичного вирішення проблем професійної діяльності: існування 
людини в інформаційному суспільстві; можуть залучатися до участі 
у конкурсі есе, філософській олімпіаді, написання наукових тез і 
статей з тематики курсу та до участі у міжнародних, 
всеукраїнських конференціях та олімпіадах.  
 

Інформаційні ресурси 

 
1. Електронний каталог бібліотеки філософського факультету 

Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка / 
[Електронний ресурс]. – режим доступу 
http://philosophy.univ.kiev.ua/ua/view/lib_cat_ph/6/6/6 

2. Методичні матеріали факультету історії та філософії Одеського 
національного університету імені І.І. Мечникова / [Електронний ресурс]. 
– режим доступу http://www.philosof.onu.edu.ua/newsite/method.htm 

3. Офіційний сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. 
Вернадського. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/. 

4. Цифровий репозиторій Харківського національного університету 
міського господарства ім. О.М. Бекетова. Тема: «Філософія» / 
[Електронний ресурс]. – режим доступу 
http://eprints.kname.edu.ua/view/subjects/d=5F6.html  

 

Рекомендована література  

Базова 

1. Кебуладзе В. Феноменологічна психологія і феноменологічна 
соціологія. Навчально-методичний посібник. Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка, 2021. 

2. Кебуладзе В. Феноменологія. Навчальний посібник. К.: ППС, 2002.  

3. Богачов А. Досвід і сенс. К.: Дух і Літера, 2011. 

https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentrnezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentrnezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://philosophy.univ.kiev.ua/ua/view/lib_cat_ph/6/6/6
http://www.philosof.onu.edu.ua/newsite/method.htm
http://www.nbuv.gov.ua/
http://eprints.kname.edu.ua/view/subjects/d=5F6.html
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4. Вальденфельс Б. Вступ до феноменології. К. Альтерпрес, 2002. 

5. Гусерль Е. Ідеї чистої феноменології і феноменологічної філософії: 
Книга перша. Загальний вступ до чистої феноменології. Харків: Фоліо, 
2020.  

6. Гусерль Е. Картезіанські медитації. Вступ до феноменології. К.: 
Темпора, 2021. 
 
7. Королев В., Кондрашов А. Феноменология культуры: учебник. 
Ростов н/Дону: Изд-во ЮФУ, 2011.  

8. Юдкін-Ріпун Ігор Феноменологія культури як методологія 
інтерпретації. К.: Ін-т культурології НАМ України, 2020. 

Допоміжна 

9. Богачов А., Ваховська Н., Кебуладзе В. Феноменологічне мислення 
в українських термінах. Філософська думка. 2019. № 4. С. 114–118. 

10. Вальденфельс Б. Топографія Чужого: студії до феноменології 
Чужого. К., 2004.  

11. Залужна А.Є. Морально-естетичні засади життєвого світу людини. 
Монографія. Рівне: НУВГП, 2012  

12. Ґумбрехт Г. У. Продукування присутності. Що значення не може 
передати. Харків: IST Publishing, 2020.  

13.Ґурвіч А. Щодо інтенційності свідомості. Філософська думка. 2015.  
№ 5.  С. 14–29. 

14.Декомб В. Інституції сенсу. К.: Український центр духовної культури, 
2007. 

15. Кебуладзе В. Феноменологія досвіду. К.: Дух і Літера, 2012. 

16. Кошарний С. Феноменологічна концепція філософії Е. Гусерля : 
критичний аналіз. К.: Український центр духовної культури, 2005. 

17. .Мерло-Понті М. Феноменологія сприйняття. К. : Український центр 
духовної культури, 2001. 

18. Шюц А., Лукман Т. Структури життєсвіту. Харків: Фоліо, 2018. 

19. Залужна А. Моральна проблематика в контексті феноменологічно 
орієнтованої філософії. Актуальні проблеми історії, теорії та практики 
художньої культури: збірник наук. праць. Випуск ХХХІ. К.: Міленіум, 
2013. С.200-206. 

20. Залужна А.Є. Діалогічність художнього тексту в контексті «великого 
часу культури». Гуманітарний часопис: збірник наукових праць. Харків : 
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ХАІ, 2017. 

 

Дедлайни та перескладання 

   Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно 
«Порядоку ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП», 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього документу і реалізується 
право студента на повторне вивчення дисципліни чи повторне 
навчання на курсі. Перездача модульних контролів  здійснюється 
згідно http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. Оголошення стосовно 
дедлайнів здачі та перездачі оприлюднюються на сторінці MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/ 

Неформальна та інформальна освіта 

Студенти мають право на перезарахування результатів навчання 
набутих у неформальній та інформальній освіті згідно відповідного 
Положення про неформальну освіту. http://ep3.nuwm.edu.ua/18660/. 
 
На ресурсі   
https://www.skeptic.in.ua/integrity/?fbclid=IwAR2TE9zaoPiVjFfH281AqWC
B4Sl16GlCpmjfto6CvZ0eAN7efPpMM7LmuHY 
 
студенти зможуть знайти: офіційні документи і рекомендації, ФБ, 
Проєкт сприяння академічній доброчесності в Україні, вебінари, 
короткі відеопоради студентам, аналітика, книжки, монографії, 
системи виявлення текстових запозичень, кодекси етики, 
академічне письмо, дискусії, інфографіка. 
 

Практики, представники бізнесу,  фахівці, залучені до викладання 

 
До викладання курсу долучені викладачі кафедри.  
 

Правила академічної доброчесності 

Усі здобувачі виконані навчальні завдання самостійно перевіряють на 
виявлення текстових запозичень через університетську платформу 
MOODLE  http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Unplag.   
 
В аудиторії здобувачі не допускаються до списування та обману – 
за порушення принципів академічної доброчесності викладач може 
накладати санкції: зниження балів, повернення роботи на 
доопрацювання, не допущення до захисту роботи та ін. 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://ep3.nuwm.edu.ua/18660/
https://www.skeptic.in.ua/integrity/?fbclid=IwAR2TE9zaoPiVjFfH281AqWCB4Sl16GlCpmjfto6CvZ0eAN7efPpMM7LmuHY
https://www.skeptic.in.ua/integrity/?fbclid=IwAR2TE9zaoPiVjFfH281AqWCB4Sl16GlCpmjfto6CvZ0eAN7efPpMM7LmuHY
http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Unplag
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Вимоги до відвідування 

 
Студенту не дозволяється пропускати заняття без поважних 
причин. Якщо є довідка про хворобу чи іншу поважну причину то 
студенту не потрібно відпрацьовувати пропущене заняття.  
  При об’єктивних причинах пропуску занять, студенти можуть 
самостійно вивчити пропущений матеріал на платформі MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=341 
   Здобувачі без обмежень можуть на заняттях використовувати 
мобільні телефони та ноутбуки. 

Оновлення 

За ініціативою викладача зміст даного курсу планується 
оновлювати щорічно. 
        Студенти також можуть долучатись до оновлення 
дисципліни шляхом подання пропозицій викладачу стосовно 
проблем, пов’язаних з формуванням світоглядної культури 
особистості або специфікою професійної. За таку ініціативу 
студенти можуть отримати додаткові бали. 

 
Академічна мобільність. Інтернаціоналізація 

В НУВГП розроблені процедури для реалізації права здобувачам на 
академічну мобільність: 
- Положення про академічну мобільність учасників освітнього 

процесу Національного університету водного господарства та 
природокористування 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4398/ 

- Порядок перезарахування результатів навчання за програмами 
академічної мобільності в Національному університеті водного 
господарства та природокористування 
http://ep3.nuwm.edu.ua/19458/.  

- Положення про порядок реалізації права на академічну 
мобільність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 12 серпня 2015 року № 579 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF#n8.  

Здобувачі можуть отримати доступ до таких міжнародних 
інформаційних ресурсів: 
- електронні бібліотеки: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki 
- Як знайти статтю у Scopus: 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=341
http://ep3.nuwm.edu.ua/4398/
http://ep3.nuwm.edu.ua/19458/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF#n8
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki
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http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-
avtoram 
- База періодичних видань: 
https://www.scimagoir.com/ 
- Можливості доступу до електронних ресурсів та сервісів: 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-
dostupu-do-resursiv-i-servisiv 

 
 

 

 

 

Лектор     Залужна Алла Євгенівна, д.філос.н., професор 

 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-avtoram
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-avtoram
https://www.scimagoir.com/
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv

