




ВСТУП 

1.Мета дисципліни – забезпечення стійкої системи знань про специфіку сучасних 

культурних регіонів, що дозволить студентам розуміти своєрідність партикулярних 

культурних цінностей та їх роль у глобальних соціокультурних процесах, що формують 

універсальні підґрунтя реальних процесів міжкультурної комунікації. 

2.Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи та характеристики 

історико-культурного процесу;  основні культурологічні теорії та методи 

культурологічних досліджень, а також методи компаративного аналізу, філософії 

культури, культурної антропології, соціології культури, основні культурологічні поняття 

та категорії; 

Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ культури, 

культурних процесів та подій; застосовувати основні терміни, категорії и класифікації 

культурології в аналізі соціально-культурних явищ та процесів;  виявляти сучасні 

тенденції співіснування різних культур в умовах глобалізації та міжкультурного діалогу, 

прогнозувати перспективи їх розвитку з урахуванням особливостей перебігу культурних 

процесів в умовах глобалізації;  

Володіти елементарними навичками наукового дослідження та порівняльної 

інтерпретації інформації стосовно соціально-політичних процесів, релігійних та 

світоглядних традицій, культурно-мистецьких подій та явищ; використання іншомовних 

фахових культурологічних інформативних джерел. 

3.Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Типологія та історія культурних 

регіонів світу: міжкультурний аналіз» належить до переліку обов’язкових дисциплін  та 

викладається у I та ІІ семестрах магістратури. Предметом розгляду є культурно-

історичний розвиток арабо-мусульманської, індійської, китайської, корейської та 

японської  культур в їх традиційній складовій у межах стійких духовно-ментальних 

стереотипів, в  послідовному розповсюдженні та кристалізації своєрідності культурних 

регіонів, в їх впливові на сучасний глобалізований світ. Навчальна дисципліна передбачає 

формування у студентів цілісного уявлення про дані культурні регіони та  теоретичний й 

методологічний фундамент для вірного розуміння культурно-історичного процесу 

становлення культурної своєрідності та ідентичності, виховується готовність до 

продуктивного міжкультурного діалогу та комунікації. Окрему увагу приділено 

теоретичному дискурсу та аналітичному інструментарію, спрямованим на розвиток 

навичок культурологічної експертизи та соціокультурного прогнозування, роз’яснюються 

основні принципи відповідних експертних процедур. 

4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань про сучасні 

культурологічні дослідження регіоналістики, основну проблематику, дослідницькі 

підходи та методології вивчення культурного різноманіття сучасного світу. В результаті 

навчання студенти мають опрацювавши масив теоретичних знань щодо культурної 

специфіки регіонів, вміти використовувати ці знання у своїх самостійних дослідженнях 

щодо процесів міжкультурної комунікації, надавати неупереджену експертну оцінку 

сучасних тенденціям глокалізації як впливу регіональних культур на глобальні 

культуротворчі процеси. 

 

 

 

 

 



Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

ЗК 2. Здатність спілкуватися  іноземною мовою 

ЗК 3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 6. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 7. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ФК 1. Усвідомлення взаємозв’язку культурних текстів та контекстів. 

ФК 3. Здатність виявляти культурні потреби суспільства та його окремих груп та 

визначати шляхи їх задоволення, забезпечувати культурні права і свободи людини. 

ФК 6. Здатність критично осмислювати історичні здобутки та новітні досягнення 

культури. 

ФК 7.Здатність професійно діагностувати, прогнозувати, проектувати й моделювати 

культурний розвиток різних культурних регіонів, художньої та візуальної культури. 

 

5. Результати навчання:  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

Результат навчання 

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

автономність та відповідальність) 
Методи викладання 

і навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
К

Код 
Результат навчання 

 Знати:    

1

1.1 

генезис та розвиток традиційної 

регіональної культури, методи, 

теоретичні основи культурних 

досліджень, що склалися в 

порівняльній культурології  

Лекція, 

самостійна робота, 

семінар 

Усна доповідь,  

контрольна 

робота, іспит 

10 

1

1.2 

Специфіку та особливості 

регіональних культурних практик, 

культурних артефактів та їх 

загальнокультурну цінність  

Семінар, 

самостійна робота 

Усна доповідь 

конспект 

першоджерел, 

візуальна 

презентація,  

аналіз 

культурного 

явища, 

порівняльне 

дослідження, 

експертний 

висновок, 

контрольна 

робота, 

іспит 

 

20 

1

1.3 

Визначення регіональної культури в 

контексті глобальних та локальних 

культурних процесів  

Лекція, 

самостійна робота 

Усна доповідь,  

конспект 

першоджерел,  

порівняльне   

дослідження,  

контрольна 

робота, іспит  

10 

 Вміти:    

2демонструвати знання Семінари, Усна доповідь,    10 



2.1 спеціалізованої літератури із  

культурологічних досліджень  

культурних регіонів 

самостійна робота конспект 

першоджерел, 

контрольна 

робота, іспит 

2

2.2 

Аналізувати фактори, причини та 

особливості перебігу культурних 

процесів у культурних регіонах; 

пояснювати варіативність 

специфіки і взаємозв’язку 

релігійних, світоглядних, 

політичних, природно-кліматичних 

та матеріально-економічних 

чинників,  

Семінар, 

Самостійна робота 

Усні доповіді, 

презентація, 

конспект 

першоджерел 

контрольна 

робота, іспит 

10 

2

2.3 

здійснювати дослідження цінностей 

регіональних культур в розгляді 

культурних пам’яток та артефактів 

Семінар, 

Самостійна робота 

Презентація, 

аналіз 

культурного 

явища, 

контрольна 

робота, іспит 

10 

1

2.4 

здійснювати експертну оцінку та 

виявляти конфлікти культурних 

цінностей в конкретних ситуаціях 

глобалізованого полікультурного 

світу  

Семінар, 

Самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація, 

іспит 

5 

1

2.5 

використовувати основні терміни, 

категорії та класифікації 

традиційних культур 

Семінари, 

Самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

робота, іспит 

5 

2

2.6 

здійснювати компаративний аналіз 

культурних регіонів, їх парадигм, 

сучасних культурних тенденцій 

Самостійна 

робота, семінар,  

Усні доповіді, 

дискусії,  

порівняльне 

дослідження, 

іспит 

5 

 комунікація:    

3

3.1 

використовувати знання іноземних 

мов для аналізу інформаційних 

інтернет-ресурсів, читання новітньої 

культурологічної літератури  

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

презентація, 

контрольна 

робота 

2 

3

3.2 

презентувати результати 

проведених культурологічних 

досліджень та здійсненої 

самостійної роботи  

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація  

5 

2

3.3 

вести полеміку стосовно питань 

своєрідності культур в умовах 

глобалізації та міжкультурного 

діалогу на основі володіння 

категоріально-поняттєвим апаратом 

культурології. 

Семінари  Обговорення 

на семінарах, 

участь в 

дискусії 

2 

 автономність та 

відповідальність: 

   

4

4.1 

шукати та критично опрацьовувати 

літературу із культурних 

досліджень регіонів, вільно 

Самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

2 



володіти методами обробки, аналізу 

та синтезу наукової інформації 

4

4.2 

вирішувати комплексні завдання, 

пов’язані із перевіркою існуючих 

культурних досліджень та власних 

розвідок цінностей культури 

регіонів на основі методів 

культурологічного аналізу 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація  

2 

4

4.3 

нести відповідальність за 

достовірність та політико-

ідеологічну незаангажованість 

проведених культурологічних 

досліджень  

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація  

2 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  
               Результати навчання дисципліни  

 

 

Програмні результати навчання 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

2
.5

 

2
.6

 

3
.1

 

3
.2

 

3
.3

 

4
.1

 

4
.2

 

4
.3

 

4
4
4

.3
1
  

1. Розуміти специфіку та особливості реалізації 

культурних ідей, образів, та смислів, а також критично 

оцінювати можливості їхньої інтерпретації для 

розв’язання суспільно-значимих проблем. 
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2. Аналізувати текстові та візуальні джерела інформації 

щодо культурних явищ та процесів, верифікувати 

інформацію у відповідності до професійних задач. 

 

!

+ 

+

+ 

 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

  

 + 
+

+ 

 

 

3.  Аналізувати культурні права та свободи людини, 

форми та механізми їхньої ідентифікації, інкультурації, 

культурної адаптації з врахуванням регіональної 

специфіки. 
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6. Вільно спілкуватися державною та іноземною 

мовами усно і письмово для обговорення професійних 

питань, презентації результатів досліджень та проектів.  
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7. Оцінювати історичні здобутки та новітні досягнення 

культурології. 
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7. Схема формування оцінки: 

1 семестр 

7.1. Форми оцінювання 

 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 

оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 



результати навчання (знання 1.1 – 1.3), що складає 40% від загальної оцінки та 

оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.6); 

(комунікація 3.1-3.3); (автономність та відповідальність 4.1-4.3), що складає 60% 

загальної оцінки.  

Оцінювання семестрової роботи:   

1.Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах:  РН  1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2 - 18/ 30 балів  

2. Конспект джерел: РН 1.2, 1,3, 2.1, 2.2  - 2/10 балів 

3. Самостійна робота  №1 (аналіз культурного явища): РН 1.2, 2.3 - 8/10  

4. Самостійна робота №2 (порівняльне дослідження культур):  РН  1,2, 1,3,  2.2, 2.6 – 

12/20 балів     

5. Самостійна робота №3 (написання експертного висновку): РН  1.2 – 8/10 балів 

Семестрову кількість балів  формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, 

отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді, доповнення та участь у дискусіях на семінарах) 

та за самостійні роботи (робота з текстами, дослідження культурних феноменів, написання 

експертного висновку). Всі види робіт за семестр мають у підсумку: 

- у максимальному вимірі                    80 балів 

- у мінімальному вимірі                        48 балів   

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на 

семінар у письмовій формі. 

Підсумкова контрольна робота у письмовій формі – РН 1.1, 1.2 ,1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 

3.1. – 12/20 балів  

 

Підсумкове оцінювання у формі заліку: 

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів 

за систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної роботи. Залік 

виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає 

додаткових заходів оцінювання. 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60 

балів, для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в письмовій 

формі та здати/надіслати електронною поштою викладачу, що  проводить семінарські заняття. 

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) 

складається із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та 

підсумкової контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів). 

 
При простому розрахунку отримуємо: 

 Семестрова кількість 

балів 

Підсумкова контрольна робота Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80 20 100 
 

II Cеместр 

7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання 

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання 

засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати 

навчання (знання 1.1 – 1.3), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання 

практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.6); (комунікація 3.1-3.2); 

(автономність та відповідальність 4.1), що складає 60% загальної оцінки.  



 

Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2  –12 / 30 балів 

2. Самостійна робота №4 (порівняльне дослідження східних і західних тенденцій 

в культурному розвиткові регіонів): РН 1,2, 1,3,  2.2, 2.6 – 8 / 10 балів 

Самостійна робота №5 (візуальна презентація культурних практик Індії) РН 

1.2, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3  –8/ 10 балів 

3. Проміжна контрольна робота : РН–1.1, 1.2 ,1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 3.1.  - 8/ 10 балів  

 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу  навчальної дисципліни. Загальна семестрова оцінка складаються із балів, 

отриманих за: 1) аудиторну роботу (усні доповіді,  участь в дискусіях на семінарах), 2) 

самостійну роботу (порівняльне дослідження східних і західних тенденцій в культурному 

розвиткові регіонів та візуальна презентація культурних практик Індії), 3) контрольну 

роботу. Всі види робіт першої частини курсу в семестрі мають в підсумку: 

- в максимальному вимірі   60 балів 

- в мінімальному вимірі  36 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на 

семінар в письмовій формі. 

 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту: 

Іспит у письмовій формі -   РН 1.1, 1.2, 1.3,  2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 – 24 / 40 балів  

Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі. Білет складається з 2 питань, 

кожне з яких оцінюється за шкалою 20 білів, що в загальному підсумку дає 40 балів за іспит.  

Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше, ніж 20 балів. 

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути 

меншою 24 балів. У випадку, коли студент на іспиті набрав менше 24 балів, вони не додаються до 

семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час навчального періоду). В 

екзаменаційній відомості у колонці «бали за іспит/ екзамен» ставиться «0», а в колонку 

«підсумкова оцінка з дисципліни» переноситься лише кількість балів, отриманих під час 

семестру. Рекомендований мінімум допуску до іспиту – 36 балів 

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) 

складається із суми кількості балів за семестр (мінімум 36, максимум 60 балів) та екзаменаційної 

роботи (мінімум 24, максимум 40 балів). 
 
При простому розрахунку отримуємо: 
 

 Семестрова кількість 

балів 

Іспит Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60  40  100 

 

 

7.2 Організація оцінювання: 

1 семестр 

 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 



Min – 48 бали Max – 80 балів 

Аудиторна робота: 

усна доповідь на 

семінарі, 

доповнення, участь 

в дискусіях 

До теми: 1, 3, 7, 9, 11, 13 

семестру, згідно з графіком 

навчальних занять. У разі 

відсутності студента на 

занятті, теми необхідно 

відпрацювати в письмовому 

вигляді 

«3» х 6 = 18 «5» х 6 = 30 

Конспект 

першоджерел 

До теми 11 «1» х 2 = 2 «2» х 5=10 

Самостійна  робота  №1 - до тем 1-7:   аналіз 

одного з культурних явищ 

арабо-мусульманського 

регіону  

№2 - до теми  13: порівняльне  

дослідження домінант 

сучасного культурного розвитку 

КНДР і Республіки Корея, 

презентація отриманих 

результатів  

 

 

«8» x 1 = 8  

 

 

 

 «12» х 1=12 

 

«10» х 1 = 10 

 

 

 

«20» х1=20  

№3  - до теми 11, 14: написання і 

презентація експертного 

висновку щодо одного з  

культурних феноменів   

 «8»х1 =8 «10»х1=10 

Підсумкова 

контрольна 

робота з кожної 

частини курсу 

До тем 1 -14 «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

 60 100 

 

2 семестр 

 

Види робіт Семестрова кількість балів 

Min – 36 бали Max – 60 балів 

Аудиторна робота: 

усна доповідь на 

семінарі, 

доповнення, участь 

в дискусіях   

До теми: 2, 3, 5, 8, 9, 10 

семестру, згідно з графіком 

навчальних занять. У разі 

відсутності студента на 

занятті, теми необхідно 

відпрацювати в письмовому 

вигляді 

«3» х 6 = 12 «5» х 6= 30 

Самостійна  робота №4 - порівняльне   



дослідження взаємовпливів 

східних та західних культур  

 

«8» х 1 = 8 «10» х 1 = 10 

 №5 - Візуальна презентація 

однієї з художніх та 

повсякденних культурних 

практик Індії 

«8» х 1 = 8 «10» х 1 = 10 

Проміжна 

контрольна робота 

 «4» х 2 =8  «5» х 2 = 10 

 

Критерії оцінювання: 

1.Аудиторна робота: 

Усна доповідь 

5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

використовуючи обов’язкову та додаткову літературу 

4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві 

неточності 

3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не 

спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві неточності 

2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у 

відповіді 

Доповнення / участь в дискусіях 

2 бали – доповнення змістовне  

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію 

Конспект першоджерел : 

2 бали – студент опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними власними 

зауваженнями та поясненнями 

1 бали – студент законспектував текст без цитувань та пояснень 

Самостійна робота №1 (аналіз одного з культурних явищ арабо-

мусульманського регіону), самостійна робота №3 (написання експертного висновку), 

самостійна робота №4 (порівняльне дослідження взаємовпливів східних та західних 

культур), самостійна робота №5 (візуальна презентація культурних практик Індії): 

10-8 балів студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано 

його презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно -

інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, 

демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість здійсненного дослідження  

7-6 балів - студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, 

але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та 

достовірність проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві неточності  

5-0 балів - в цілому володіє матеріалом, але фрагментарно та поверхово його 



презентує, не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань. 

Робота містить суттєві помилки. 

Самостійна робота № 2 (порівняльне дослідження культур): 

20-15 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано ним оперує, глибоко та всебічно розкриває природу та характер об’єктів 

компаративістської процедури, правильно інтерпретує отримані результати, використовує 

обов’язкову  та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, 

незаангажованість здійсненого дослідження  

12-10 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 

самостійність та достовірність проведеного дослідження. Допускаються несуттєві 

неточності  

Контрольна робота: 

10-9 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову 

літературу, демонструє самостійність письмової роботи 

8-7 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 

самостійність письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності  

6-5 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну 

навчальну літературу, робота містить суттєві неточності 

4-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 

його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 

роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань. 

Підсумкова контрольна робота: 

20-16 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову 

літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість підсумкової 

контрольної роботи 

15-11 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 

самостійність та достовірність підсумкової контрольної роботи.  Допускаються несуттєві 

неточності  

10-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну 

навчальну літературу, робота містить суттєві неточності 

5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 

його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 

роботі. Демонструє не самостійність у виконанні завдань 

 



Кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 2 питання): 

20-18 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову 

літературу, демонструє самостійність письмової роботи 

17-15 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 

самостійність письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності  

14-12 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну 

навчальну літературу, робота містить суттєві неточності 

11-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 

його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 

роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань 

 

7.3 Шкала відповідності: 

1семестр 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

2 семестр 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

 

 

 

 

  



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

1 СЕМЕСТ 

№

 

п/п 

Назва  лекції 

Кількість годин 

Лекції Семінари Самостійна робота 

Частина 1. Арабо-мусульманський культурний регіон 

1

1 

Тема1. Передумови формування арабо-

мусульманського культурного регіону 
2 2 4 

2

2 

Тема 2. Коран - пам’ятка культури 
2  2 

3

3 

Тема 3. Особливості арабо-

мусульманського мистецтва 
2 2 2 

4

4 

Тема 4. Вплив арабо-мусульманської 

культури на культуру Європи 
2  4 

5

5 

Тема 5. Особливості формування 

культури Чорної Африки  
2  4 

6

6 

Тема 6. Перші державні утворення 

Чорної Африки: здобутки в галузі 

матеріальної культури 

2  4 

7

7 

Тема 7. Релігійні вірування, міфологія та 

мистецтво Чорної Африки 
2 2 4 

 

Самостійна робота №1: аналіз одного з 

культурних явищ арабо-

мусульманського регіону 

  8 

Частина 2.  Духовні визначники культур далекосхідного ареалу 

8

8 

Тема 8. Єдиносутнісність культур як 

основа компаративістських штудій.  

Традиція серед способів подолання 

соціальної інерції 

2  4 

9

9 

Тема 9. «Схід–Захід» як складова 

культурознавчої аналітики 
2 2 2 

1

10 

Тема 10. Конфуціанство як культурна 

стратагема: проблема сучасної 

актуалізації 

2  2 



1

11 

Тема 11.Китай, Корея, Японія: 

символічний простір художньої культури 
2 2 4 

1

12 

Тема 12.  Японія: дихотомізація 

культурного дискурсу у суспільному 

моделюванні 

2  4 

1

13 

Тема 13. Корея: стиль життя як фактор 

збереження культурної специфіки 
1 2 4 

 

Самостійна робота №2: порівняльне 

дослідження домінант сучасного 

культурного розвитку КНДР і 

Республіки Корея, презентація 

отриманих результатів  

  8 

1

14 

Тема14. Тенденції розвитку 

далекосхідних культур на сучасному 

етапі – чинники і перспективи 

1  4 

 

Самостійна робота №3: написання і 

презентація експертного висновку щодо 

одного з  культурних феноменів 

сучасних далекосхідних культур 

  8 

 Підсумкова контрольна робота 2   

 ВСЬОГО: 28 12 80 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій  – 28 год. 

Семінари  – 12 год. 

Самостійна робота - 80год. 

 

II СЕМЕСТР 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостійн
а робота 

Частина 1. Далекосхідні культури в соціокультурній  динаміці.  

1 

Тема 1.  Схід і Захід – світоглядно – 

конфесійний аспект в умовах сучасних 

глобалізаційних процесів  

2  2 

2 
Тема 2. Стародавня культура країн 

Далекосхідного регіону 

2  2 

3 
Самобутність та взаємовпливи культури 

Китаю, Кореї та Японії 

 2 6 



4 

Тема 3.  Особливості розвитку культури країн 

Далекосхідного регіону з Х до ХІХ століття 

після Р.Х. 

 

4  2 

5 
Особливості пластичних мистецтв країн 

Далекосхідного регіону 

 2 6 

6 

Тема 4.  Друга Світова війна як чинник змін 

суспільної свідомості у країнах Далекосхідного 

регіону 

2 
 

4 

7 
Тема 5. Сучасна культура Китаю, Кореї та 

Японії 

2  2 

8 

 Самостійна робота №4: порівняльне 

дослідження та  презентація взаємовпливу 

східних та західних культур на тему «Синтез 

західної та східної культури у творчості та 

філософській думці ХХ століття» 

 2 8 

9 Контрольна робота 2  8 

     

 Частина 2.  Індійська культурна специфіка    

10 
Тема 6.  Індійський культурний регіон в 

міждисциплінарних дослідженнях 

2  2 

11 
Тема 7. Проблема генезису та періодизації 

індійської культури  

2  2 

12 
Тема 8. Процес культурної ідентифікації: 

специфіка індійського досвіду.  

 2 6 

13 

Тема 9. Картина світу індійської культури в 

базових релігійно-філософських текстах та 

релігійних практиках 

4  2 

14 

Цінності та культурні смисли у Ведичному 

комплексі та епосах «Махабхарата» та 

«Рамаяна» 

2 2 8 

15 
Тема 10. Культурні надбання традиційної 

індійської культури 

2  4 

16 

Самостійна робота №5: візуальна 

презентація однієї з художніх та 

повсякденних культурних  практик Індії 

 2 8 

17 Контрольна робота 2  8 

 ВСЬОГО 28 12 80 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій  – 28 год. 

Семінари  – 12 год. 

Самостійна робота - 80год. 
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