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Додаток 2
1. Анотація (опис) навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна «Актуальні
проблеми динаміки культурних форм» присвячена питанням структурування культурного
поля соціуму, його ієрархізації, історичній динаміці та співвідношенню культурної еліти,
культурної богеми, інтелігенції, інтелектуалів, масового споживача, креативного класу,
сучасних гік- та глем-субкультур, в контексті актуальних соціокультурних підходів –
філософії культури, історичної антропології, культуральної соціології, культурного
менеджменту.
Згідно з навчальним планом НАКККіМ, для здобувачів третього освітньо-наукового
рівня (доктор філософії) передбачена загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), з
них: аудиторних годин – 24 (лекційних годин – 24); на самостійну роботу здобувачів – 66
год.
2. Мета навчальної дисципліни «Актуальні проблеми динаміки культурних форм»
полягає у набутті здобувачем знань щодо запитів активних та пасивних учасників
глобального культуротворчого процесу, а також щодо ефективних управлінських стратегій
по просуванню, брендуванню й популяризації культурного продукту
3. Завдання :
– розкрити взаємозв’язок між символічною значущістю культурного продукту та
соціальною позицією суб’єктів, що його творять;
– з’ясувати ієрархію культурного поля соціуму;
– означити співвідношення елітарної та народної / масової / популярної форм
культури в історичній динаміці;
– проаналізувати взаємозв’язок між економічним полем соціуму та культурними
запитами космополітичного «креативного класу»
– розкрити роль національної культурної політики у формуванні креативних
індустрій
– виокремити типи, культурні запити й перспективи вікових субкультур в цифрову
епоху.
4. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
У результаті опанування навчальної дисципліни студенти повинні набути такі
програмні компетентності:
інтегральна: здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та
дослідницько-інноваційної діяльності культуролога, що передбачає глибоке переосмислення
наявних та створення нових цілісних знань з культурології;
загальні:
– здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
– здатність сприймати культурні відмінності у відповідності до їх контексту;
– здатність працювати в міжнародному контексті;
– здатність діяти соціально відповідально;
фахові:
– здатність до професійної взаємодії з представниками інших спеціальностей, а також
залучення до розв’язання культурних проблем представників громадськості;
– здатність до критичного відбору методів виявлення та аналізу культурних проблем
сучасності;
– здатність до усвідомлення взаємозв'язку культурних текстів та контекстів (естетичних,
політичних, комунікативних тощо);

– здатність виявляти характер культурних потреб суспільства або його окремих груп,
визначати способи їх задоволення та шляхи забезпечення культурних прав і свобод
людини;
– здатність усвідомлювати соціальну місію культуролога, а також можливостей та
особливостей практичного використання культурологічного знання.

5. Результати навчання за дисципліною:

Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація;
4. автономність та відповідальність)
Код

Форми (та/або
методи і
технології)
викладання і
навчання

Методи
оцінювання та Відсоток у
пороговий
підсумковій
критерій
оцінці з
оцінювання дисципліни
(за необхідності)

Результат навчання

1.1 Оволодіти новітніми
міжгалузевими підходами до
потрактування явищ культури, що
виникли на стику гуманітарних
наук: культуральна соціологія,
культуральна історія, економічнокультурна компаративістика
2.1 Вміти здійснювати якісний аналіз
кількісних (статистичних) даних
щодо виробництва, споживання,
промоції культурного продукту в
Україні
3.1 Використовувати соціальні мережі
для відстеження та ініціювання
предметно орієнтованої
комунікації, збору оперативних
даних щодо смаків вікових,
територіальних, професійних груп
4.1 Демонструвати й поширювати
етичні принципи, якими мають
керуватися учасники освітнього
процесу під час провадження
наукової діяльності з метою
відповідально
забезпечувати
принципи
академічної
доброчесності.
6. Співвідношення
результатами навчання

результатів

Лекції

Опитування,
перевірка
виконання
завдань

30%

Лекції

Опитування,
перевірка
виконання
завдань

30%

Лекції

Лекція

навчання

20%

Опитування,
перевірка
виконання
завдань

дисципліни

Результати навчання дисципліни (код)
1.1
Програмні результати навчання (назва)
1. Обізнаність щодо історичної динаміки культурних форм , тобто +
співвідношення її символічно вагомих форм (елітарної культури)
та форми-реципієнта (народної, масової, популярної), вміння
аналізувати зміни в структурі культурного поля під впливом
глобалізаційних процесів

20%

із
2.1
+

програмними
3.1

4.1
+

2. Розуміння взаємозв’язку між процесами символічного
виробництва, соціальною стратифікацією та економічним
потенціалом новітніх культурних індустрій в контексті
вироблення ефективної культурної політики держави (перетин
культурного, соціального, економічного й політичного полів)
3. Розробляти й реалізовувати науково-дослідні та інноваційні
культурно-мистецькі
проекти
із
залученням
активних
субкультурних груп, публічних інтелектуалів та мистецької еліти з
метою підвищення рівня суспільної довіри, солідаризації
українського суспільства, а також розвитку й промоції унікальних
культурних практик як в Україні, так і за її межами.

+

+

+

+

+

+

+

Додаток 3
Диференційний залік оцінюють за 100-бальною шкалою Академії, яка переводиться в
національну чотирибальну шкалу («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») і
шкалу ЄКТС. Форма проведення заліку визначається навчальним планом. До заліку
допускаються всі здобувачі.
7. Схема формування оцінки (згідно з п. 7 «Положення про організацію
освітнього процесу в НАКККіМ» (від 31 жовтня 2018 р. наказ №187-0).
Результати навчання здобувачів вищої освіти в Академії оцінюють за шкалою
Академії, чотирибальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»),
шкалою ЄКТС («А», «В», «С», «D», «E», «FX», «F»).
7.1. Форми оцінювання здобувачів:
1) самостійна робота – 50;
2) лекційні (опитування, перевірка виконання завдань) – 40;
3) підсумковий модульний контроль – 10.
Підсумкове оцінювання – диференційний залік.
7.2. Організація оцінювання:
Контроль за якістю навчання здобувача здійснюється за 100-бальною системою.
Загальну кількість балів здобувача формують семестрові бали, отримані з усіх тем 2-х
змістових розділів (бали, отримані за виконання самостійних завдань), а також бали, що
отримані за підсумковий модульний контроль.
Перелік самостійних завдань є складовою в Робочій програмі навчальної дисципліни
«Українські культурологічні школи». Зміст курсу поділений на два змістовні рівні. Кожний
змістовий рівень містить у собі лекції та самостійну роботу здобувачів, які завершуються
контролем рівня засвоєння якості програмного матеріалу відповідної частини курсу.
Диференційний залік – контрольний захід під час екзаменаційної сесії для очної
(денної) та заочної форм навчання. Розкладом передбачається час на підготовку для кожного
заліку (терміни, визначені розкладом), обов’язково проводяться консультації.
Складові диференційного заліку: 1) диференційований підхід до оцінювання
успішності здобувача шляхом інтеграції теоретичних знань і практичних умінь; 2) питання,
орієнтовані на реальні ситуації, що можуть відбутися, і такі, що формують компетентності
фахівців певної спеціальності. Кращим здобувачам вищої освіти, які повністю виконали
програму з дисципліни і, як результат, набрали 90 і більше балів, викладач має право
виставити підсумкову оцінку без опитування (при усному заліку) чи виконання письмового
завдання (при письмовому екзамені), про що робить помітку в екзаменаційному листі
здобувача.

Розподіл балів (максимум)
Підсумковий
модульний
контроль

Поточний контроль
Змістовний розділ 2
40балів

Змістовний розділ 1
40 балів

Лекційні
20 балів

Самостійна
20 балів

Лекційні
20 балів

Самостійна
20 балів

Т1 – 4

Т1 – 4

Т7 – 4

Т7 – 4

Т2 – 4

Т2 – 4

Т8 – 4

Т8 – 4

Т3 – 4

Т3 – 4

Т9 – 4

Т9 – 4

Т4 – 4

Т4 – 4

Т10 – 4

Т10 – 4

Т5 – 2

Т5 – 2

Т11 – 4

Т11 – 4

Т6 – 2

Т6 – 2

20 балів

Присутність здобувачів на диференційному заліку є обов’язковою. Якщо здобувач був
відсутній з неповажної причини, директор інституту виставляє у відомість незадовільну
оцінку і ставить свій підпис. Письмовий залік одночасно складають у потоці здобувачі, як
правило, не більше 2-х академічних груп. При письмовому заліку оцінки оголошуються
здобувачам наступного дня після його проведення, при усному – у день проведення заліку.
7.3. Таблиця відповідності шкал оцінювання
Оцінка за шкалою
Академії (бали)
90–100
82–89
74–81
64–73

Оцінка за шкалою
ЄКТС
А
В
С
D

60–63

Е

35–59

FX

Оцінка за чотирибальною
шкалою
Відмінно
Добре
Задовільно
Незадовільно

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план заняття

№
з/п

Номер і назва теми

Кількість годин
СамостійЛекції
на
робота

Змістовий рівень 1.
Форми культури: структурно-історичний зріз
1.

Соціум як система біполярного протистояння культурних

2

6

форм: елітарна vs народна культура
2.
3.
4.
5.

Історична динаміка культурних форм: елітарна й народна /
масова / популярна культури
Теорія соціальних полів П. Бурдьє. Поняття культурного поля
Культурний капітал як чинник соціальної стратифікації
Феномен масової культури

2

6

2
2

6
6

2

6

2

6

2

6

2

6

2

6

4

6

2

6

24

66

Змістовий рівень 2.
Структура поля сучасної культури
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Децентралізація культурного поля: від консьюмеризму ХХ ст.
до просьюмеризму ХХІ ст.
Магістральна культура та субкультурні рухи у ХХ столітті
Глем-, гік- та «нуль»-культури як супер-субкультури в епоху
діджитальних технологій
Богема, інтелігенція, інтелектуали: їх роль в інформаційну
епоху
Теорія креативного класу: невиправдані сподівання чи
нерозкритий потенціал
Культурна кластеризація в контексті глокалізаційних тенденцій
світ-системи
ВСЬОГО

Загальний обсяг – 90 год.1, в тому числі:
Лекцій – 24 год.
Самостійна робота - 66 год.

Додаток 5
9. Рекомендовані джерела

1.

Базова література
Бурдье П. Социология социального пространства / Пьер Бурдье; Пер. с фр., общ. ред.
Н.А. Шматко. - СПб.: Алетейя, 2005. - 288 с. - (Gallicinium).

2. Бурдье Пьер. Социальное пространство: поля и практики / Пьер Бурдье; Пер. с фр.
Сост., общ. ред. пер. и послесл. Н.А. Шматко. - СПб. : Алетейя; М. : Институт
экспериментальной социологии, 2005. - 576 с
3. Лютий Т, Ярош О. Культура масова і популярна: теорії та практики / Тарас Лютий,
Олег Ярош. – К.: ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. - К. : [б.в.], 2007. 124 с.
4. Осадча Л. Клабінг як прояв горизонтальної комунікативної моделі у молодіжному
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