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1. Анотація навчальної дисципліни: На сучасному етапі розвитку українського суспільства
питання пов’язані із збереження і осягнення фольклорної спадщини та сучасного фольклору, що є
важливою складовою української культури постає особливо гостро. Окрім цього, важливе
значення для розуміння розвитку нашої та світової культури відігравав і продовжує відігравати
постфольклор.
Процес навчання у вищій школі спрямований на формування у майбутніх фахівців всебічних
знань, що сприяють цілісному розумінню етнічних та національних особливостей розвитку та
існування постфольклору. В такому контексті навчальна дисципліна «Постфольклор в медіа
комунікативному просторі», що передбачена навчальним планом НАКККіМ для студентів IV
курсу, в VII семестрі, є важливою складовою формування теоретичних знань та практичних
навичок фахівців у сфері сучасної культурології.
2. Мета дисципліни – полягає в послідовному, систематичному та комплексному засвоєнні
студентами теоретичних знань і набутті практичних умінь із методологічних основ в галузі
фольклористики.
3. Завдання: вивчення понятійно-категоріального апарату в галузі досліджень
постфольклору; виявлення закономірностей, принципів, засобів, методів і форм створення,
трансляції та засвоєння фольклору в культурі; отримання практично орієнтованого знання про
закономірності формування та розвитку постфольклору; набуття практичних навичок аналізу,
характеристики та застосування отриманих теоретичних знань на практиці.
4. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
В результаті опанування навчальної дисципліни студенти повинні набути такі програмні
компетентності:
інтегральна: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у
певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних
теорій та методів культурології й характеризується комплексністю та невизначеністю умов

-

-

загальні:
знання предметної області та розуміння професії;
набуття практичних навичок аналізу, характеристики та застосування отриманих
теоретичних знань на практиці;
формування вмінь використовувати набуті знання на практиці;
здатність до критичного мислення, аналізу та синтезу;
здатність до навчання, пошуку й аналізу інформації з різних джерел;
навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;
здатність креативно мислити та діяти.
фахові:
розвиток знання про постфольклор в медіа комунікативному просторі;
ознайомлення з понятійно-категоріальним апаратом навчальної дисципліни;
розкриття специфіки та складових проблемного кола досліджень постфольклору в медіа
комунікативному просторі;
набуття практичних навичок аналізу постфольклору, характеристики та застосування
отриманих теоретичних знань на практиці;
вміння розуміти процеси культурно-історичної динаміки.
вміння використовувати знання з основ наукових досліджень як складової культурологічної
освіти та наукової творчості

5. Результати навчання за дисципліною:
Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4.
автономність та відповідальність)
Код
Результат навчання

Форми (та/або
методи і
технології)

Методи
оцінювання та
пороговий

Відсоток у
підсумковій
оцінці з

викладання і
навчання

1.

2.

3.

4.

критерій
дисципліни
оцінювання (за
необхідності)
Знати понятійно-категоріальний апарат Лекції, семінарські
Опитування,
20%
навчальної
дисципліни;
володіти
заняття
тестові завдання,
теоретичними засадами дисципліни.
перевірка
виконання завдань
Уміти узагальнювати різноманітні теорії Лекції, семінарські
Опитування,
20%
та погляди на фольклор та постфольклор,
заняття
тестові завдання,
здійснювати пошук та аналіз інформації,
перевірка
необхідної для розуміння особливостей
виконання завдань
функціонування
та
розвитку
постфольклору.
Здатність до діалогу культур, вміння Лекції, семінарські
Опитування,
30%
налагодити комунікативний процес із
заняття
перевірка
представниками
різних
соціальнопідготовлених
культурних угруповань.
студентами
презентацій
Застосовувати
отримані
практичні
Колоквіум
Круглий стіл
30%
знання;
отримання
практично
орієнтованого знання про закономірності
формування та розвитку різних суб'єктів
культури.

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами
навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до блоків спеціалізації)
Результати навчання дисципліни (теми)
Програмні результати навчання (назва)

1.1

1.2. 1.3. 1.4.

1.5.

Розуміти специфіку та особливості реалізації культурних ПР1
ідей, образів, та смислів, а також критично оцінювати
можливості їхньої інтерпретації для розв’язання суспільнозначимих проблем.
Аналізувати текстові та візуальні джерела інформації щодо ПР2
культурних явищ та процесів, верифікувати та синтезувати
потрібну інформацію у відповідності до професійних задач.
ПР4 ПР4
Демонструвати позитивне ставлення до власної професії,
відповідати своєю поведінкою етичним принципам
професійної сфери культуролога.
ПР7 ПР7 ПР7 ПР7 ПР7
Діагностувати, прогнозувати, проектувати й генерувати
оптимальні варіанти вирішення дослідницьких та
практичних проблем задля культурного розвитку
суспільства.

1.6
ПР1

ПР2

ПР4

ПР7
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7. Схема формування оцінки (згідно п.7 «Положення про організацію освітнього процесу в
НАКККіМ» від 31 жовтня 2018 р. наказ №187-0
Система оцінювання охоплює вхідний, поточний, модульний і підсумковий контролі.
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 студентів:
- семестрове оцінювання:
1. Підсумкова контрольна робота (тест) - 10 балів/ 6 балів**.
2. Самостійне / індивідуальне завдання - 10 балів / 6 балів.
3. Оцінювання роботи під час семінарських занять: - 40 балів / 24 бали.
4. Підсумкова робота: екзамен - 40 балів.
* ЗР – змістовий розділ.
** максимальний бал/ пороговий бал для отримання позитивної оцінки з відповідної
форми контролю.
- підсумкове оцінювання: 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 згідно
плану змістових розділів (бали, отримані за роботу на семінарських заняттях, за проведені
лекції тощо; бали, отримані за виконання самостійних завдань; бали, які отримані за
контрольні роботи; а також бали, які отримані за підсумкову роботу - екзамен.
Зразки завдань для контрольних робіт, перелік самостійних завдань, питання та
завдання підсумкової контрольної роботи є складовою у Навчально-методичному комплексі
з даної дисципліни.
Зміст курсу складається з одного змістового розділу, що включає в себе лекції, семінари,
самостійну роботу студентів, які завершуються контролем рівня засвоєння якості програмного
матеріалу відповідної частини курсу.
В змістовий розділ входять теми 1 - 18.
Змістовий розділ 1

Практ. заняття

40
(максимум)

60 залікових балів
(максимум)
Самостійна робота
(виконання
індивідуального
завдання)
10
(максимум)

Підсумкова
робота/
екзамен
Контрольна
робота
40 балів
(максимум)
10
(максимум)

Умовою допуску до екзамену є отримання студентом під час семестрового оцінювання
не менше ніж 40 балів (критично-розрахунковий мінімум). При цьому обов’язковою є робота на
семінарах та успішне виконання самостійних робіт, передбачених робочою програмою
навчальної дисципліни.
При простому розрахунку отримаємо:
Підсумкова робота / екзамен
Семестрова
кількість балів
Мінімум
40
20

Підсумкова
оцінка
60
3

Максимум

60 40

100

У випадку відсутності здобувача вищої освіти з поважних причин відпрацювання та
перездачі контрольних робіт здійснюються у відповідності до «Положення про організацію
освітнього процесу у НАКККіМ» від 16 грудня 2015 р.
У випадку відсутності здобувача вищої освіти з поважних причин відпрацювання та
перездачі контрольних робіт здійснюються у відповідності до «Положення про організацію
освітнього процесу у НАКККіМ» від 16 грудня 2015 р.
Екзамен виставляється за результатами роботи впродовж усього семестру. Здобувач вищої
освіти, який набрав суму залікових балів (60) має право, отримати підсумкову оцінку за екзамен за
результатами контролю. Студенти, які набрали протягом семестру менше 60 балів обов’язково
складають екзамен.
Присутність всіх здобувачів вищої освіти на екзамені є обов'язковою.
7.3. Шкала відповідності оцінок: національна та ECTS
Сума балів
за всі види навчальної діяльності
90–100
82–89
74–81
64–73
60–63

Оцінка
ECTS
А
В
С
D
Е

35–59

FX

Оцінка за національною шкалою
Відмінно
Добре
Задовільно
Незадовільно
з можливістю повторного складання
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8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план – 14 заняття (7 лекційних;
7семінарських)
Кількість годин
№
п/п

Номер і назва теми

лекції семінари

Історія культурологічних вчень: витоки та класичні теорії
Постфольклор явище культури та його співвідношення із
2
традиційним фольклором
Історіографія постфольклору як предмета сучасних
2
гуманітарних досліджень
Постфольклор як джерельна база міждисциплінарного та
2
культурологічного аналізу
Філософські, семіотичні та аксіологічні аспекти
2
постфольклору як форми комунікації
Cистемно-структурний, семіотичний та аксіологічний
підходи
до
культурологічного
дослідження
2
постфольклору
Чинники формування постфольклору та особливості його
2
функціонування в комунікативних інтернет-практиках
Репрезентація постфольклору в інтернет-просторі.
2
Типологія жанрів постфольклору
Засоби вираження аксіологічних концептів у текстах
постфольклору
Етнокультурні цінності постфольклору в умовах
соціокультурних трансформацій суспільства
Інтернет-середовище
як
чинник
актуалізації
етнокультурних цінностей суспільства
Репрезентація етнокультурних цінностей в постфольклорі
інтернет-комунікації
Індивідуальна робота
Підсумкова контрольна робота (тест)
Всього1:
14

самост.
робота

i

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

4

8
8

2

8
8

2

8

2

8
8
8

2

6
6
6

2
14

2
2
92

Загальний обсяг 120 год., в тому числі:
Лекцій – 14 год.
Семінари – 14 год.
Самостійна робота – 92 год.
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