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1. Інформація про викладача 

Прізвище, ім'я, по батькові: Бондарук Ірина Петрівна 

Науковий ступінь 

(спеціальність): 

Кандидат педагогічних наук за спеціальністю 

«Теорія та методика навчання (історія та 

суспільствознавчі дисципліни)» 

Вчене звання 

(спеціальність): 

 

Посада: Старший викладач  кафедри методики 

професійної освіти та соціально-гуманітарних 

дисциплін  Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти 

ORCID:  

Профіль:  

e-mail:  bond_ir@ukr.net 

Контактний телефон: +380971366608 

 

2. Інформація про курс навчальної дисципліни 

Кредити ЕКТС: 4 

Лекції: 10 

Лабораторні заняття: - 

Практичні заняття: 10 

Самостійна робота: 100 

Курсова робота: - 

Вид контролю: eкзамен 

Мова викладання: українська 

Форма викладання: очна / дистанційна  

 

3. Інформація про доступність в мережі  

Профіль навчальної  

дисципліни 

-   

Репозитарій навчальної 

дисципліни: 

Доступ надається в індивідуальному порядку 

Консультації: Відповідно розкладу навчальних занять БІНПО 

 

 

4. Перелік компетентностей та результатів навчання,  

що забезпечує навчальна дисципліна 

Компетентності: 

Здатність розрізняти специфіку світобачення і світорозуміння кожної 

культурно-історичної епохи, виділяти основні етапи розвитку культури (ЗК 1).  

Здатність визначати основні напрямки світової культурологічної думки, 

користуватися науковою термінологією, основними категоріями і розуміти 

значення основних культурологічних термінів (ЗК 2).;  
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Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел 

(ЗК 3). 

Очікувані результати навчання: 

Оволодіння знаннями щодо: виникнення культури; особливостей 

становлення культурології як науки та навчальної дисципліни; різноманіття 

підходів до вивчення феномена культури; історичних закономірностей 

розвитку культурних процесів; типології культури та цивілізаційних моделей 

(РН 1). 

Здатність застосовувати отримані знання при вирішенні професійних 

завдань та в особистому житті (РН 2)..  

Вміння та практичні навички проводити пошук інформації та аналізувати, 

систематизувати, узагальнювати та інтерпретувати отриману інформацію, 

аргументовано відстоювати власні погляди на ту чи іншу проблему, толерантно 

ставитися до протилежних думок (РН 3). 

Навички міжособистісної взаємодії(РН 4). 

Програмні результати навчання, досягнення яких забезпечує навчальна 

дисципліна:  

Обізнаність в питаннях теорії та історії культури, оволодіння сучасним 

категоріальним апаратом дослідження явищ культури (ПРН 3).  

Вміння та практичні навички проводити пошук інформації, аналізувати, 

систематизувати, узагальнювати та інтерпретувати отриману інформацію, 

аргументовано відстоювати власні погляди на ту чи іншу проблему, толерантно 

ставитися до протилежних думок (ПРН 9). 

Навички міжособистісної взаємодії(ПРН 14). 

 

5. Методи навчання 

Навчання не залежно від форми викладання (очна чи дистанційна) 

передбачає використання словесних (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), 

наочних (ілюстрація, демонстрація, спостереження) та практичних (практична 

робота, тренувальні і творчі вправи) методів навчання.  

Під час лекційних занять використовуються презентації, які поєднують 

словесні та наочні методи навчання, що дає можливість здобувачам вищої 

освіти акумулювати знання. 

Під час практичних занять застосовуються словесні та практичні методи 

навчання, які спрямовані на формування у здобувачів вищої освіти здібностей 

пізнання, а саме: дискусії, індивідуальна та командна форма роботи, кейси. 

Самостійна робота базується на наочних та практичних методах навчання 

і направлена на самостійне оволодіння здобувачами вищої освіти знаннями за 

темами навчальної дисципліни.  

 

6. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни є оволодіння здобувачами вищої 

освіти знаннями за напрямом «Культурологія» та відповідними уміннями і 
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здатностями для здійснення ефективної професійної діяльності за 

спеціальністю. 

Завданням вивчення навчальної дисципліни є формування у здобувачів 

вищої освіти компетентностей зазначених в пункті 4 цього силабусу. 

 

7.Міждисциплінарні зв'язки 

Перелік дисциплін, вивчення яких має передувати навчальній дисципліні 

(пререквізити):- . 

Перелік дисциплін, які мають вивчалися одночасно або безпосередньо 

після вивчення навчальної дисципліні (кореквізити):-. 

 

8. Структура курсу та форма контролю знань 

Н
о

м
ер

 

ти
ж

н
я
 

Вид занять 
Тема заняття або завдання 

на самостійну роботу 

Кількість  

годин Балів 

(max) лк. лаб. пр. СР 

Змістовній модуль 1 

«Основні етапи розвитку світової культури» 

1 Лекція 1 Специфіка 

культурологічного знання 

2    1 

Практичне 

заняття 1 

Визначення 

закономірностей розвитку 

і функціонування 

культури, її функцій  

  2  4 

Самостійна 

робота 1 

Культура і цивілізація  

 

   20 4 

2 
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Лекція 2 Культура Стародавнього 

Сходу. Культура 

Античності  

2    1 

Практичне 

заняття 2 

Вплив античності на 

становлення української 

культури 

  2  4 

Самостійна 

робота 2 

 Світове значення античної 

культури 
   

   20 5 

Лекція 3 Культура Середніх віків: 

Візантія, Європа. 

Культура епохи 

Відродження 

     

Практичне 

заняття 3 

Характерні риси 

становлення європейської 

культури 

     

Самостійна 

робота 3 

Світова культура ХVІІІ - 

ХХ ст. 

   27 6 

ПМК 1 Підсумковий контроль за 

змістовний модуль 1 

    10 
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Всього за змістовний модуль 1 – 75 год. 4 - 4 67 35 

Змістовній модуль 2 

«Основні етапи розвитку культури України» 

4 Лекція 4 Культура Київської Русі 2    1 

Практичне 

заняття 4 

Ренесанс в українській 

культурі 

  2  4 

Самостійна 

робота 4 

Українська культура  

ХVІІІ–ХІХ ст.  

   35 11 

5 Лекція 5 Українська культура ХХ 

ст.  

2    1 

Практичне 

заняття 5 

Національна культура в 

сучасній Україні.  

  4  8 

ПМК 2 Підсумковий контроль за 

змістовний модуль 2 

    10 

Всього за змістовний модуль 2– 45 год. 4 - 6 35 35 

Екзамен 30 

Всього з навчальної дисципліни – 120 год. 100 

 

Поточний контроль – протягом кожного практичного заняття (до 4 балів). 

Підсумковий контроль за змістовний модуль (дистанційне тестування) – 

2 модуля (ПМК 1 - 10балів, ПМК 2 – 10 балів). 

Контроль самостійної роботи – протягом кожного заняття (СР 1 – 4 балів, СР 2 

– 5 балів, СР 3 – 6 балів, СР 4 – 11 балів). 

Підсумковий контроль – екзамен (30 балів). 

 

9. Політика курсу навчальної дисципліни 

Політика щодо відвідування. Відвідування лекцій та практичних занять є 

обов’язковим. За відвідування 1 лекції / 1 практичного заняття нараховується 

1 бал. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 

навчання може відбуватись дистанційно із погодженням викладача, у цьому 

випадку за відвідування лекційних та практичних занять бали нараховуються за 

результатами тестування по темі лекції / практичного заняття.  

Політика щодо дедлайнів та перескладання. Роботи, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку 

(практичне заняття – 2 бали; самостійна робота – 3 бали). Перескладання 

модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування). 

Політика щодо академічної доброчесності. Усі письмові роботи 

перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними 

текстовими запозиченнями не більше 25 %. Списування під час підсумкового 

контролю та заліку заборонене (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв). 

Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 

тестування. При виявлені у матеріалах курсу помилок, у тому числі описок, 

некоректного подання ілюстрацій, тощо, здобувачі вищої освіти отримують 

заохочувальні бали – 0,2 бали за кожну помилку. Для цього необхідно на 
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електронну адресу викладача надіслати наступну інформацію: назва документу 

в якому зроблено помилку, сторінка та абзац (номер таблиці / номер рисунку) 

де знаходиться ця помилка, опис помилки та вірний правопис / значення. За 

плагіат та некоректну поведінку, у тому числі запізнення) знімаються штрафні 

бали. За плагіат – 25 балів; некоректну поведінку від 0,2 балів до 5 балів 

включно. 

 

10. Система оцінювання навчальних досягнень 

Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою по видам 

навчальної діяльності. 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Відвідування лекцій і практичних занять 9 

Участь у кейсах на практичних заняттях  15 

Самостійна робота (оформлення результатів кейсів з 

практичних занять, підготовка статей та тез доповідей, 

аналіз інформаційних джерел)  

26 

Тестування за змістовними модулями 1 і 2 20 

Екзамен 30 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види  

навчальної діяльності 

Оцінка за  

шкалою ЄКТС 

Оцінка за  

національною шкалою 

90 - 100 А відмінно 

80 - 89 В 
добре 

65 - 79 С 

55 -64 D 
задовільно 

50 - 54 E 

35 - 49 FX 

незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

1 - 34 F 

Незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

11. Методичне забезпечення 

1. Методичні рекомендації до практичних робіт за навчальною дисципліною 

«Культурологія» (електронне видання, що знаходиться в репозитарії 

навчальної). 
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2. Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої освіти за 

навчальною дисципліною «Культурологія» (електронне видання, що 

знаходиться в репозитарії). 

 

12. Список літератури 

Базова: 

 

1. Абрамович С.Д. Культурологія: Навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів / С.Д. Абрамович, М.С. Тілло, М.Ю. Чікарькова. – К.: 

Кондор, 2007. – 351с. 

2. Багацький, Володимир Варламович. Культурологія. Історія і теорія 

культури XX століття: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / 

В. В. Багацький, Л. І. Кормич. – Вид. 2-ге, перероб. і доповн. – К. : Кондор, 

2007. – 304с. 

3. Білик Б. І. Культурологія: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 

Б. І. Білик ; Київський національний торговельно-економічний ун-т. – К. : 

КНИГА, 2004. –408 с. 

4. Бокань В. Культурологія: Навч. посіб. / В. Бокань – 3-тє вид., стереотип. – 

К.: МАУП, 2004. – 136 с.  

5. Введение в культурологию. Учебное пособие для вузов / отв. ред. Е.В. 

Попов. – М.: ВЛАДОС, 1996. – 336 с.  

6. Введение в культурологию: Курс лекций / Под ред. Ю.Н. Солонина, Е.Г. 

Соколова. – СПб., 2003. – 167 с.  

7. Герчанівська П.Е. Культурологія: навчальний посібник / П.Е. Герчанівська. 

– 2-е вид., виправ. і допов. – К.: Університет «Україна», 2006. – 323 с.  

8. Кравець М.С. Культурологія: Підручник для студентів вищих навчальних 

закладів / М.С. Кравець. – Львів: Новий світ-2000, 2007. – 320 с.  

9. Костина А.В. Культурология: Учебник / А.В. Костина. – 5-е изд. стер. – М.: 

КНОРУС, 2010. – 336 с.  

10. Кравченко А.И. Культурология. Учебное пособие для вузов. – 4-е изд. / А.И. 

Кравченко. – М.: Академический проспект, Трикста, 2003. – 496 с 

11. Кравець М. С. Культурологія: підручник / М. С. Кравець. – Л. : Новий Світ-

2000, 2008. – 320 с. 

12. Культурологія: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. І-IV рівнів 

акредитації / М. С. Кравець [та ін.]; заг. ред. В. М. Піча. — Л. : Магнолія 

плюс, 2003. — 236 с. — (Вища освіта в Україні). — Бібліогр.: с. 232—235.  

13. Культурологія: навч. посібник / Б. О. Парахонський [та ін.]; упоряд. 

О. І. Погорілий, М. А. Собуцький ; Національний ун-т «Києво-Могилянська 

академія». – К. : Видавничий дім «КМ Академія», 2003. – 314 с. 

14. Культурологія: навч. посібник для студ. ВНЗ / М. П. Іщенко [и др.] ; 

Черкаський національний ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси: [б.в.], 

2009. – 292 с 

15. Культурологія: навч. посібник / Б. Г. Мачульський [та ін.] ; Державний 

вищий навчальний заклад «Київський національний економічний ун-т ім. 
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