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спеціальності/освітньо-

професійної 
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034 Культурологія/Культурологія 

Форма навчання Денна  

Курс, семестр, 

протяжність 
2 курс, 4 семестр, 5 кредитів ЄКТС 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (усього: з 
них лекції/практичні) 

150год, з них: лекц. – 26 год, практ. – 28 год 

Мова викладання Українська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 
Культурології 

Автор дисципліни 

Кандидат філософських наук, 

доцент кафедри культурології 
Возняк Сергій Степанович 

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

Студент повинен знати базові культурологічні 
категорії, закономірності розвитку світової та 

української культури, особливості культури 
давніх цивілізацій, античності та середньовіччя. 

Що буде вивчатися 

Метою викладання навчальної дисципліни 
«Культурна пам’ять і освіта» є висвітлення 

онтологічного змісту культури в контексті 
освіти, аналіз специфіки освітньої діяльності як 

змістової та сутнісної складової культури. 

Чому це цікаво/треба 
вивчати 

Освіта постає як трансляція та трансформація 

культури в плані її індивідуалізації, тому кожен 
здобувачі вищої освіти (та й кожен майбутній 
батько) має бути обізнаний з основними 

законами розвитку освітньої діяльності та 
законами її функціонування в контексті 

культурної пам’яті  

Чому можна навчитися 
(результати 
навчання) 

Передбачено отримання наступних програмних 

результатів навчання: отримати навички 
критичного мислення, викладати у зрозумілий 

спосіб власні думки, здійснювати їх 
аргументацію; аналізувати, коментувати, 

узагальнювати наукові та аналітичні тексти 



культурологічного характеру; збирати, 

упорядковувати та аналізувати інформацію щодо 
культурних явищ, подій та історико-культурних 

процесів; інтерпретувати культурні джерела 
(речові, друковані, візуальні, художні) з 

використанням спеціальної літератури та 
визначених методик, аргументовано викладати 

умовиводи щодо їх змісту; презентувати знання 
про культуру відповідно до спеціалізації 

представників різних професійних груп та 
здобувачів освіти; вести публічну дискусію та 

підтримувати діалог з питань української освіти і 
культури з фахівцями та нефахівцями. 

Як можна 

користуватися 
набутими 

знаннями й уміннями 
(компетентності) 

Впродовж вивчення курсу у студента 
формуватимуться наступні компетенції: 
здатність презентувати результати професійної 

діяльності в усній та письмовій формі, надавати 
відповідну аргументацію;  здатність визначати 

ступінь цінності та унікальності об’єктів 
культури у українському та міжнародному 

контекстах; здатність критично аналізувати 
культурні явища та процеси з використанням 

загальнонаукових та спеціальних наукових 
методів; здатність розуміти та інтерпретувати 

джерела культури (писемні, речові, візуальні) з 
урахуванням різних контекстів (історичного, 

соціального, антропологічного, політичного, 
релігійного, екологічного тощо); здатність 
використовувати різноманітні джерела 

інформації та методологічний апарат 
культурології для виявлення, аналізу культурних 

потреб суспільства; здатність аналізувати 
культурну політику в інституціях різних рівнів  
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