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1. Анотація (опис) навчальної дисципліни (у т.ч. міждисциплінарні зв’язки): 

Навчальна дисципліна «Особистість у просторі культури» ґрунтується на основі за-

гальнонаукових та гуманітарних дисциплін. Семантична сутність культурологічного знан-

ня як основа інтерпретації людини, образ якої створюється певною культурою як най-

більш бажаний для неї тип особистості. Специфіка підходів, спрямованих на  культуроло-

гічне осмислення людини як особистості. Особливості виявлення сутності елементів по-

нятійного ряду концепту «людина», а саме — «індивід», «індивідуальність», «особис-

тість», «суб’єкт».  

В ході вивчення дисципліни аналізується роль сучасних методологій в осмисленні 

особистості. Розглядається здатність мистецтва до відображення та концептуалізації в ху-

дожньо-образній формі світоглядно значущих ідей свого часу, зокрема поглядів митців на 

особистість у просторі культури. Парадигма Постмодерну та її настанови, спрямовані на 

плюральність аксіологій та світоглядних парадигм. Множинність альтернативних поглядів 

на особистість як відкритої системи із варіативністю змістів. Особливості уявлень про 

особистість у просторі візуального досвіду, в комунікативному просторі віртуальної реа-

льності. Особистість та її об’єктивація у вигляді образу. Сутність образу як універсально-

го знаку інформаційного обміну, способу кодування та декодування інформації. 

Навчальна дисципліна «Особистість у просторі культури» передбачена навчальним 

планом НАКККіМ для аспірантів  IІ року навчання. Загальна кількість годин –90 годин 

(кредитів ЄКТС–3): аудиторні години – 28 год. (лекції.), самостійна робота - 62год..  

 

2. Мета дисципліни: виявити особливості та чинники, що обумовлюють 

взаємовплив між культурою та особистістю.  

3.  Завдання:  

– визначити сутності базових понять, що складають теоретичну основу дисципліни 

«Особистість у просторі культури»; 

– розкрити закономірності наукової еволюції осмислення феноменів «культура» та 

«особистість»;  

– ознайомитись з основними етапами формування наукових парадигм в розвитку 

європейської та вітчизняної гуманітаристики в контексті проблеми «культура та особис-

тість»; 

– визначити роль українського наукового дискурсу в осмисленні сучасних проблем 

культури та особистості; 

– виявити перспективи формування плюралістичного підходу до вивчення  особис-

тості як  культуро творчого феномену. 

 

4. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: гідно з 

вимогами Стандарту вищої освіти дисципліна забезпечує набуття студентами компетент-

ностей:  

інтегральна компетентність: здатність розв’язувати комплексні проблеми куль-

турологічного знання як галузі гуманітарних наук, що передбачає оволодіння методологі-

єю наукової та науково-педагогічної діяльності, проведення самостійного наукового дос-

лідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення  й 

дозволять мобільно реагувати на потреби практики та вимоги роботодавців у процесі під-

готовки професійних кадрів нової формації; 

загальні компетентності: здатність організовувати процес пізнавальної діяльності 

з метою оволодіння основними теоретичними засадами та дослідницькими методами дис-

ципліни;   здатність аналізувати актуальні проблеми, пов’язані зі вивченням складних фе-



номенів, зокрема феномену особистості та культури; . здатність виявляти критичне мис-

лення щодо  проблеми особистості в умовах нової культурної реальності сьогоденні; 

 вміння виявляти та формулювати перспективні проблемні «вузли»,  реалізовувати дослід-

ницькі навички та уміння; 

фахові компетентності:  здатність до розуміння й осмислення концепцій, теорій і 

вчень, які становлять основу культурології; здатність використовувати загальні й спеціа-

льні методи та інструменти дослідження, необхідні для вирішення проблем культурології; 

здатність використовувати термінологічний апарат культурології; здатність розуміти про-

цеси культурно-історичної динаміки; здатність розробляти та регулювати інноваційні со-

ціокультурні та мистецькі проекти; здатність налагоджувати комунікативний процес із 

представниками різних соціально-культурних угруповань; здатність використовувати 

знання з основ наукових досліджень як складової культурологічної освіти та наукової тво-

рчості. 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 

автономність та відповідальність) 
Форми (та/або методи 

і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1. Знати сутність базових 

культурологічних понять дисципліни 

Лекція Опитування, 

виконання 

творчих завдань 

20% 

1. Знати сутність культурологічних 

теорій, що складають  теоретичну 

основу дисципліни 

Лекція Опитування, 

виконання 

творчих завдань 

20% 

2. Вміти виявляти специфіку підходів до 

трактування феноменів «особистість» , 

«культура» представниками різних  

галузей наукових знань 

Лекція Опитування, 

виконання 

творчих завдань 

20% 

2. Вміти формулювати сутнісні 

характеристики особистості в  

культурологічних концепціях 

дослідників  

Лекція Опитування, 

виконання 

творчих завдань 

20% 

3. Здійснювати інформаційну 

комунікацію у сфері сучасної 

гуманітаристики 

Лекція Опитування, 

виконання 

творчих завдань 

10% 

4. Розв’язувати спеціалізовані задачі й 

практичні проблеми у галузі сучасної 

культури; 

Лекція Опитування, 

виконання 

творчих завдань 

10% 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни з програмними результа-

тами навчання  
                                                                                                                                        

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 2.1 3.1 

 

4.1 



1. Мати передові концептуальні та методологічні знання з культуро-

логії і на межі предметних галузей, а також дослідницькі навички, 

достатні для проведення наукових і прикладних досліджень на рівні 

останніх світових досягнень з відповідного напряму, отримання но-

вих знань та здійснення інновацій. 

+ + +  

2. Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброб-

лення та аналізу інформації, зокрема, статистичні методи аналізу 

даних великого обсягу та складної структури, спеціалізовані бази 

даних та інформаційні системи. 

 + +  

3. Розробляти та реалізовувати наукові та інноваційні культурно-

мистецькі проекти, які дають можливість переосмислити наявне та 

створити нове цілісне знання або професійну практику і 

розв’язувати значущі наукові та технологічні проблеми Культуроло-

гії з дотриманням норм академічної етики і врахуванням соціальних, 

економічних, екологічних та правових аспектів. 

+ + + + 

 

 

7. Схема формування оцінки (згідно  п.7 «Положення про організацію освітнього 

процессу в НАКККіМ» від 16 грудня 2015 р.) 

7.1   Форми оцінювання студентів: 

- семестрове оцінювання: 

1. Контрольна робота з тем ЗР1* (тест):. — 10 балів/ 6 балів**. 

2. Контрольна робота з тем ЗР2 (тест):— 10 балів/ 6 балів. 

3. Самостійне завдання 1: РН 1.2. -  10 балів / 6 балів. 

4. Індивідуальне завдання 2: РН 1.3. -  15 балів / 9 балів. 

5. Оцінювання роботи під час семінарських занять (ЗР 1): -15 балів / 9 балів. 

6. Оцінювання роботи під час семінарських занять (ЗР 2): - 20 балів / 12 балів. 

7. Підсумкова контрольна робота (залік). - 20 балів, 40 балів. 

* ЗР – змістовий розділ. 

** максимальний  бал/  пороговий бал для отримання позитивної оцінки з відпо-

відної форми контролю. 

- підсумкове оцінювання:  диференційований залік (чи екзамен). 

 
7.2 Організація оцінювання: 

Контроль за якістю навчання студента здійснюється за 100-бальною системою. 

Загальну кількість балів студента формують семестрові бали, отримані з усіх тем згі-

дно плану змістових розділів (бали, отримані за контрольні роботи (у формі тесту-

вання), презентації тощо; бали, отримані за виконання  самостійних завдань; бали, 

отримані за роботу на семінарських заняттях, а також бали, які отримані за підсумко-

ву роботу (залік). 

Зразки тестових завдань для контрольних робіт, перелік самостійних за-

вдань, питання та завдання підсумкової контрольної роботи є складовою у Навчаль-

но-методичному  комплексі  з даної дисципліни. 

Зміст курсу поділений на два змістовні розділи. Кожний змістовий розділ включає 

в себе   лекції, семінари, самостійну роботу студентів, які завершуються контролем рів-



ня засвоєння якості програмного матеріалу відповідної частини курсу.  

В два змістовні розділи: 1 (ЗР1) входять теми 1 - 13, у змістовий модуль 2 (ЗР2) – 

теми 14 –31.  
 

 Змістовий розділ 1 

 
 Змістовий розділ 2 Підсумковий 

робота / 
залік  

35 залікових балів 45 залікових балів  
(максимум) (максимум)  

Самостійна Семінари Контрольна Самостійна Семінари Контрольна   
робота чи практ. 

заняття  

робота робота  робота  

(виконання   (виконання   20 балів 

індивідуального   індивідуального   (максимум) 

завдання)   завдання)    
10 15 10 15 20 10  

(максимум) (максимум) (максимум) (максимум) (максимум) (максимум)  

Умовою допуску до заліку є отримання студентом під час семестрового оціню-

вання не менше ніж 40 балів (критично-розрахунковий мінімум). При цьому 

обов’язковим є успішне складання контрольних робіт та виконання самостійних робіт, 

передбачених робочою програмою навчальної дисципліни. 

 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Семестрова 

кількість 

балів 

 Підсумкова  
робота / залік 

Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 40 20 60 

Максимум 60 40 100 

 

У випадку відсутності здобувача вищої освіти з поважних причин відпрацювання 

та перездачі контрольних робіт здійснюються у відповідності до «Положення про орга-

нізацію освітнього процесу у НАКККіМ» від 16 грудня 2015 р. 

 Залік виставляється за результатами роботи  впродовж усього семестру. Здобу-

вач вищої освіти , який набрав суму залікових балів (60) має право, отримати підсумко-

ву оцінку за диференційований залік за результатами контролю. Студенти, які  набрали 

протягом семестру менше 60 балів обов’язково складають залік.      

Присутність всіх здобувачів  вищої освіти на диференційному заліку є обов'яз-

ковим. 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

 

Оцінка за шкалою 

НАКККіМ (бали) 

Оцінка за чотирибаль-

ною шкалою 

Оцінка за шкалою ЄКТС 

90-100 Відмінно А 

82-89 Добре В 

74-81 С 

64-73 Задовільно Д 

60-63 Е 

35-59 Незадовільно FX 



1-34 F 

 



8 Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій. 

                                   Назва тем          Кількість годин 

Усього У тому числі 

л сем. с.р. 

 Змістовий розділ 1.  

Культурологічне знання та його методологічний 

потенціал в осмисленні феномену «особистість» 

    

1. Людина як суб’єкт культури та об’єкт культурологі-

чного осмислення  

6 2  4 

2 Людина-особистість-індивід –  концепти  теоретич-

ної культурології 

8 2  6 

3. Методологічні засади дослідження особистості в 

просторі культури 

8 2  6 

4. Культурологічні концепції як методологічний ін-

струментарій культурологічного знання 

8 2  6 

5.  «Людина культури» як універсалія культури 8 2  6 

6. Методологічний потенціал поняття «людина куль-

тури» 

8 4  4 

 Змістовий розділ 2.  

Особистість в сучасних культурних практиках 

та культуротворчих процесах 

    

7 «Людина культури» як образ у візуальних культур-

них практиках 

7 2  5 

8. Філософські моделі людини в філософській антро-

пології. Культур-філософська концепція Миколи 

Бердяєва 

7 2  5 

9 Культура та особистість парадигмі культурної ан-

тропології. Концепція особистості Кліффорда Гірца 

7 2  5 

10 Особистість в інтерпретаціях постмодерного диску-

рсу 

7 2  5 

11 Роль особистості в процесах українського культуро-

творення 

7 2  5 

12 Мистецтво як художня форма осягнення особистос-

ті.  

9 4  5 

 Форма контролю Диференційований залік 

 

Загальний обсяг: 90 год. 

Лекцій – 28  год. 

Самостійна робота – 62 год. 

 

1. Рекомендовані джерела: 

Література: 

Основна література: 

1. Більченко Є. В.  Модель суб’єкта  ХХІ століття: криза історії і втеча у мистецьку гру 

//Людина в сучасному цивілізаційному процесі: філософсько-культурологічні та етико-естетичні 

виміри: монографія /[ М. М. Бровко та ін.; відп. ред.  М. М. Бровко]; Нац. муз. акад.. України  ім. 

 П. І. Чайковського.  Ніжин.: Аспект-Поліграф, 2014.  С. 54-74.  

2. Більченко Є. В. Цілі людини між модерном і постмодерном: спроба критичного культуро-

логічного прогнозування ХХІ століття // Наукові записки Національного університету «Острозька 

академія». Серія «Філософія».  Острог, 2011.  Вип.8.  С. 452-463. 
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3. Быстрицкий  Е. К. Феномен личности: мировоззрение, культура, бытие: АН Украины, Ин-т 

философии [отв. ред. В. П. Иванов]. К.: Наук. думка, 1991.  200 с. 

4. Герчанівська П. Е. Індивід, суб’єкт, особистість, індивідуальність як базові концепти теоре-

тичної культурології: нові підходи і стратегії  //Актуальні проблеми історії, теорії та практики ху-

дожньої культури. К.: Міленіум, 2014. - № ХХХІІІ. С. 78-86. 

5. Овчарук О. В. Культурологічні концепції як форми наукового осмислення культури та лю-

дини // Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. Київ: Міленіум, 2015. 

Вип. І (4). С. 40–44. 

6. Овчарук О. В. Концепція людини Кліффорда Гірца у контексті культурологічної парадигми 

пізнання // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб. наук. праць. 

Вип. ХХХІУ. Київ: Міленіум, 2015. С. 194–202. 

7. Овчарук О. В. Антропологічний вимір культурологічного знання: методологічний аспект // 

Мистецтвознавчі записки: зб. наук. праць. Вип. 29. Київ: Міленіум, 2016. С. 108–117. 

 

Додаткова література: 

8. Быстрицкий Е. К. Бытие человека в культуре (опыт онтологического подхода) 

/В. П. Козловский, С. В. Пролеев, В. А. Малахов; Отв. ред. Е. К. Быстрицкий; Ин-т философии 

АН Украины.  Київ: Наук. думка, 1981.  176 с. 

9. Герчанівська П. Е. Культурологія: термінологічний словник Київ: Національна академія 

керівних кадрів культури і мистецтв, 2015. 430 с.  

10. Личковах В. А., Файзуліна  Г. С. Художня література як етнокультурографія //Міжнародний 

вісник: культурологія, філологія, музикознавство. Київ: Міленіум, 2015. Вип. І (4). С. 15-22. 

 

10. Додаткові інформаційні ресурси: 

http://www. nakkkim.еdu.ua/ nauka/93-vidannya-akademij  Сайт Національної академії керівних 

кадрів культури мистецтв; 

http://www.nbuv.gov.ua  Сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського; 

http://library.nakkkim.edu.ua  електронний каталог Національної академії керівних кадрів культури і 

мистецтв. 
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