




ВСТУП 

1. Мета дисципліни – впровадження методу багатовимірної експертизи в аналізі 
культурної політики, історико-культурологічної експертизи об’єктів культурної 
спадщини та культурних цінностей; здійснення культурологічного аналізу зовнішніх 
та внутрішніх аспектів, методів роботи громадських організацій та установ, напрям 
роботи яких пов’язаний із менеджментом соціокультурної діяльності; ознайомлення 
студентів безпосередньо в ході навчального процесу з основними формами, 
принципами і методами науково-дослідної роботи та опрацювання методики її 
проведення; набуття професійних якостей майбутнього дослідника, які відповідають 
вимогам сучасного суспільства, а також формування особистих людських якостей 
фахівців; поглиблення теоретичних знань в сфері філософських та культурологічних 
дисциплін; підбір фактичного матеріалу для написання кваліфікаційної роботи; 
формування вмінь і навичок опрацювання наукових та інформаційних джерел, потреб у 
самоосвіті, самовихованні та підвищенні своєї кваліфікації. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні культурологічні 
теорії та методи культурологічних досліджень, у т. ч. методи філософії культури, 
культурної антропології, соціології культури, економіки культури; основні 
культурологічні поняття та категорії; історію становлення та розвитку, 
закономірності, специфіка, особливості функціонування в системі культури певної 
історичної епохи. 
 
2. 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; використовувати 
набуті знання та вміння у дослідній роботі. 
 
3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 
інформацією; критичного ставлення та прогнозування стосовно культурно-мистецьких 
подій та явищ; використання іншомовних фахових філософських та культурологічних 
інформативних джерел. 

4. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Науково-дослідна практика» 
належить до переліку обов’язкових дисциплін та викладається у ІV семестрі 
магістратури. Навчальна дисципліна знайомить студентів структурою, основними 
елементами та етапами роботи організацій культури та функціональними обов’язками 
персоналу в цих закладах; методикою експертизи та рецензування науково-дослідної 
продукції в галузі культури.  

5. Завдання (навчальні цілі) – проводити історико-культурологічну експертизу 
об’єктів культурної спадщини та культурних цінностей; вивчення теоретичних 
класичних джерел за обраною науковою проблемою, пов’язаною зі спеціалізацією 
кафедри та відповідно до наукової проблеми дослідження щодо майбутньої 
магістерської роботи; визначення стану розробки питань обраної наукової проблеми у 
вітчизняній та іноземній літературі; ознайомлення із структурою, науковою 
проблематикою та результатами наукової роботи академічних і галузевих інститутів 
та їх провідних спеціалістів щодо обраного напряму досліджень; оволодіння 
методикою обробки та аналізу статистичних даних. 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 



ЗК 3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 4. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 6. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

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

ЗК 8. Здатність проведення досліджень та викладання на відповідному рівні. 

ФК 4. Усвідомлення соціальної та етичної місії культуролога, а також можливостей та 

особливостей практичного використання культурологічного знання. 

ФК 5. Здатність до ефективної взаємодії з представниками інших професій, а також до 

залучення до розв’язання проблем культури представників громадськості. 

ФК 6. Здатність критично осмислювати історичні здобутки та новітні досягнення культури. 

ФК 8. Здатність організовувати роботу та здійснювати керівництво закладами культури, а 

також відповідними структурними підрозділами підприємств і установ, враховуючи 

економічні, законодавчі й етичні аспекти. 

ФК 9. Здатність використовувати сучасні методи та інструменти культурології, методи 

аналізу даних та інформаційні технології для проведення наукових досліджень, аналізувати і 

презентувати результати досліджень, аргументувати висновки. 

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 

Основні терміни, категорії и 

класифікації культурології в аналізі 

культурних явищ та характеристик 

культурних процесів в сучасному 

світі; діагностувати актуальну 

соціокультурну ситуацію; 

прогнозувати та давати експертну 

оцінку тенденціям розвитку 

культури 

Виробнича 

практика, 

Науково-дослідна 

робота 

звіт про 

стажування у 

науково-

дослідній 

установі, 

наукова стаття, 

текст рецензії на 

статтю іншого 

студента 

10 

1

1.2 

Основні методи аналізу культурних 

та мистецьких феноменів, визначати 

їхню ґенезу та особливості в 

контексті українського культурного 

простору  

Виробнича 

практика, 

Науково-дослідна 

робота 

звіт про 

стажування у 

науково-

дослідній 

установі, 

наукова стаття, 

текст рецензії на 

наукову статтю 

іншого студента 

10 

1

1.3 

нові методологічні принципи 

дослідження мистецьких традицій, 

основних форм сучасних художньо-

естетичних практик, культурних 

феноменів та процесів 

Науково-дослідна 

робота 

наукова стаття, 

текст рецензії на 

наукову статтю 

іншого студента 

10 

 Вміти:    

2

2.1 

проводити експертизу культурних 

цінностей, культурних проектів, 

науково-дослідної та освітньої 

діяльності, чинного законодавства 

Виробнича 

практика, 

Науково-дослідна 

робота 

звіт про 

стажування у 

науково-

дослідній 

10 



України в галузі культури та 

здійснювати аналітико-

прогностичне дослідження   

установі, 

наукова стаття, 

текст рецензії на 

наукову статтю 

іншого студента 

2

2.2 

проводити  дослідження актуальних 

проблем соціокультурної діяльності 

в новому міждисциплінарному 

просторі, використовуючи новітні 

методи та підходи 

Науково-дослідна 

робота 

наукова стаття, 

текст рецензії на 

наукову статтю 

іншого студента 

10 

1

2.3 

здійснювати проектно-аналітичну 

роботу у сферах соціокультурної 

діяльності на основі системного 

підходу, розробляти та управляти 

інноваційними культурними 

проектами; будувати та 

використовувати моделі опису 

культурних явищ, формулювати 

проектно-технічні завдання 

Виробнича 

практика  

звіт про 

стажування у 

науково-

дослідній 

установі 

10 

1

2.4 

розробляти і реалізовувати 

культурні проекти у межах 

робочого колективу, враховуючи 

соціальні, економічні, правові, 

естетичні та етичні параметри їхньої 

реалізації 

Виробнича 

практика 

звіт про 

стажування у 

науково-

дослідній 

установі 

10 

1

2.5 

узагальнювати досвід роботи різних 

культурно-освітніх установ, 

організувати і впроваджувати його в 

практичну діяльність в конкретному 

закладі; 

орієнтуватися у видах планів роботи 

культурно-освітніх установ для 

здійснення основної діяльності, 

проектної та реалізації культурних 

програм 

Виробнича 

практика 

звіт про 

стажування у 

науково-

дослідній 

установі 

5 

 комунікація:    

3

3.1 

використовувати знання іноземних 

мов для аналізу інформаційних 

інтернет-ресурсів, читання новітньої 

культурологічної літератури; 

Виробнича 

практика, 

Науково-дослідна 

робота 

звіт про 

стажування у 

науково-

дослідній 

установі, 

наукова стаття, 

текст рецензії на 

наукову статтю 

іншого студента 

5 

3

3.2 

презентувати результати 

проведених досліджень та 

здійсненої самостійної роботи у 

вигляді доповідей, повідомлень, есе, 

презентацій, конспектів; 

Апробація 

наукової роботи 

текст тез до 

конференції «Дні 

науки 

філософського 

факультету» 

5 

 автономність та 

відповідальність: 

   



4

4.1 

самостійно шукати та критично 

опрацьовувати літературу із 

соціокультурних досліджень, вільно 

володіти методами обробки, аналізу 

та синтезу наукової інформації 

Науково-дослідна 

робота, Апробація 

наукової роботи 

наукова стаття, 

текст рецензії на 

наукову статтю 

іншого студента, 

текст тез до 

конференції «Дні 

науки 

філософського 

факультету» 

5 

4

4.2 

вирішувати самостійно комплексні 

завдання, пов’язанні із 

верифікацією результатів існуючих 

оприлюднених соціокультурних 

досліджень, та порівнювати їх із 

результатами власне проведених 

досліджень  

Науково-дослідна 

робота, Апробація 

наукової роботи 

наукова стаття, 

текст рецензії на 

наукову статтю 

іншого студента, 

текст тез до 

конференції «Дні 

науки 

філософського 

факультету» 

5 

4

4.3 

нести відповідальність за 

достовірність та політико-

ідеологічну незаангажованість 

проведених соціокультурних 

досліджень  

Науково-дослідна 

робота, Апробація 

наукової роботи 

наукова стаття, 

текст рецензії на 

наукову статтю 

іншого студента, 

текст тез до 

конференції «Дні 

науки 

філософського 

факультету» 

5 

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

 

3
.1

 

3
.2

 

4
.1

 

4
.2

 

4
.3

 

ПРН 1. Розуміти специфіку та 

особливості реалізації культурних ідей, 

образів, та смислів, а також критично 

оцінювати можливості їхньої 

інтерпретації для розв’язання суспільно-

значимих проблем. 

+

+ 

+

+ 

+

+ 
+ + + + + + + + + 

+

+ 

ПРН 2. Аналізувати текстові та 

візуальні джерела інформації щодо 

культурних явищ та процесів, 

верифікувати інформацію у відповідності 

до професійних задач. 

+

+ 

+

+ 
+ + + + + + 

+

+ 
+ 

+

+ 

+

+ 
+ 

ПРН 4. Популяризувати професію 

культуролога, дотримуючись етичних 

принципів. 

+

+ 
   

+

+ 

+

+ 
       

ПРН 5. Організовувати та підтримувати 

комунікації з органами влади, науково-

дослідними установами, інформаційно-

аналітичними службами, засобами 

масової інформації з питань культури. 

    
+

+ 

+

+ 

+

+ 
      



ПРН 6. Вільно спілкуватися 

державною та іноземною мовами усно і 

письмово для обговорення професійних 

питань, презентації результатів 

досліджень та проектів. 

+ + + + + + 
+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 
+ + 

+

+ 

ПРН 7. Оцінювати історичні 

здобутки та новітні досягнення 

культурології. 

+

+ 

+

+ 

+

+ 
+ 

+

+ 
+ + + + + + + + 

ПРН 9. Організовувати й управляти 

діяльністю закладів культури та 

відповідними структурними підрозділами 

підприємств і установ. 

 

   
+

+ 
 

+

+ 

+

+ 

+

+ 
     

ПРН 10. Мати навички вироблення та 

ухвалення рішень з управління закладами 

та установами культури чи відповідними 

структурними підрозділами у 

непередбачуваних робочих та/або 

навчальних контекстах 

   
+

+ 
 

+

+ 

+

+ 

+

+ 
     

ПРН 12. Збирати, аналізувати та 

оцінювати емпіричні факти та 

здійснювати їх інтерпретацію у 

відповідності до сучасних теоретичних 

уявлень відповідного напряму 

культурології. 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 
+ 

+

+ 
+ + + + 

+

+ 
+ 

+

+ 

ПРН 13. Планувати і виконувати 

наукові та прикладні дослідження у сфері 

культурології, генерувати та перевіряти 

гіпотези, збирати докази та аргументувати 

висновки. 

+ + + 
+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 
+ + + 

+

+ 
+ 

 
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 30% від загальної оцінки та 

оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.5); 

(комунікація 3.1-3.2); (автономність та відповідальність 4.1-4.3), що складає 70% 

загальної оцінки.  

 

Оцінювання роботи за період практики: 

1. Виробнича практика (стажування в науково-дослідній установі): РН 1.1, 1.2, 2.1, 

2.3, 2.4, 2.5, 3.1– 30 / 50 балів 

2. Науково-дослідна робота: РН 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3 – 18 / 30 балів 

3. Апробація наукової роботи: РН 3.2, 4.1, 4.2, 4.3 –12 / 20 балів 

Загальну кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усього терміну практики. Загальна оцінка за семестр складається із балів, 

отриманих за виробничу практику (стажування у науково-дослідній установі), науково-

дослідну роботу (підготовка наукової статті, написання рецензії на наукову статтю іншого 



студента) та за апробацію наукової роботи (написання і подання тез до конференції «Дні 

науки філософського факультету»). Всі види робіт за період практики мають у підсумку: 

- в максимальному вимірі   100 балів 

- в мінімальному вимірі  60 балів 

У разі відсутності під час практики студент має відпрацювати завдання в письмовій формі. 

Підсумкове оцінювання у формі диференційованого заліку: 

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

систематичну роботу впродовж терміну практики. Диференційований залік виставляється за 

результатами роботи студента впродовж усього терміну практики 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 невиконані види роботи в письмовій 

формі та здати/надіслати електронною поштою керівнику практики. 

Підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається із суми 

кількості балів за усі форми практики (мінімум 60, максимум 100 балів). Диференційований залік  

відбувається в формі звіту та його усної презентації на засіданні кафедри етики, естетики та 

культурології. Таким чином, підсумкова оцінка складається із суми кількості балів за 

виконання виробничої практики, науково-дослідної роботи та апробації наукової роботи. 

 
При простому розрахунку отримуємо: 

 Кількість балів за період практики Підсумкова оцінка з 

дисципліни 

Мінімум 60 60 

Максимум 100  100 

 
7.2 Організація оцінювання: 

Робота за період практики Кількість балів 

Min – 60 бали Max – 100 балів 

Виробнича 

практика 

Стажування у науково-

дослідній установі 

«30» х 1 = 30 «50» х 1 = 50 

Науково-дослідна 

робота 

Підготовка наукової статті до 

збірника праць «Українські 

культурологічні студії» 

«12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Написання рецензії на наукову 

статтю іншого студента 

«6» х 1 = 6 

 

«10» х 1 = 10 

 

Апробація наукової 

роботи 

Написання і подання тез до 

конференції «Дні науки 

філософського факультету» 

«12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

 60 100 

Критерії оцінювання: 

Виробнича практика (стажування в науково-дослідні установі): 

50-36 балів – студент у повному обсязі виконує завдання в межах стажування, 

глибоко та всебічно розкриває зміст поставлених завдань, спираючись на необхідну 



методичну літературу. 

35-26 балів – студент у достатньому обсязі виконує завдання в межах стажування, але 

може припускатися несуттєвих помилок. Може припускатися несуттєвих помилок та 

мати недоліки у виконанні завдань. 

25-16 балів – в цілому виконує завдання в межах стажування, але не демонструє 

глибини знань, не використовує методичну літературу. Допускає суттєві помилки під 

час виконання завдань. 

15-0 балів – не в повному обсязі, фрагментарно та поверхово виконує завдання в 

межах стажування. Має суттєві помилки в роботі. 

Науково-дослідна робота: 

1. Підготовка наукової статті до збірника праць «Українські культурологічні студії»: 

20-11 балів – студент у повному обсязі володіє досліджуваним 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 

здійсненного дослідження 

10-0 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 завдання. 

2. Написання рецензії на наукову статтю іншого студента: 

10-7 бали – студент у повному обсязі володіє оцінюваним матеріалом, вільно та 

аргументовано викладає експертну думку, глибоко та всебічно розкриває зміст 

поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, демонструє 

самостійність, достовірність, незаангажованість здійсненної оцінки. 

6-0 балів – студент не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та 

поверхово його оцінює, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві 

помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдання. 

Апробація наукової роботи: 

20-13 балів – студент у повному обсязі, вільно та аргументовано його викладає 

результати свого дослідження, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та 

додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість 

здійсненного дослідження  

12-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

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

роботі. 

7.3 Шкала відповідності: 

 

Зараховано /Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

№ 
п/п 

 
Назва   

 
Кількість годин 

1 
Виробнича практика (стажування в 
науково-дослідній установі) 

90 

2 Науково-дослідна робота  60 
3 Апробація наукової роботи 30 

 ВСЬОГО 180 

Загальний обсяг180 год. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

Основна: (Базова) 
1. Культура. Ідеологія. Особистість: Методолого-світоглядний аналіз / Л. Губерський, В. 

Андрущенко, М. Михальченко. – К.: Знання України, 2002. – 580 с.  
2. Леонтьева В. Н. Культуротворческий процесс: основания и начала / В. Н. Леонтьева. – 

Харьков: Консум, 2003. – 216 с.  
3. Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре / Г. Риккерт. – М.: Республика. – С. 44-128.  
4. Горський В. С. Парадокси історичної свідомості сучасної культури / В. С. Горський // 

Світогляд і духовна творчість. – К.: Наукова думка. 1993. – С. 45-51.  
5. 6 Малиновский Б. К. Функциональный анализ / Б. К. Малиновский // Хрестоматия по 

культурологии. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004. – С. 87-93.  
 
Додаткова: 

1. Подольська Є. А., Лихвар В. Д., Іванова К. А. Культурологія. Навчальний посібник: 
Видання 2-ге, перероблене та доповнене. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 
392 с.  

2. Культурологія: енциклопедичний словник / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т 
ім. І. Франка ; за ред. В. П. Мельника. — Львів: Вид-во ЛНУ, 2013. — 508 с.  

3. Л. Шинкаренко. Культурологія // Філософський енциклопедичний словник / В. І. 
Шинкарук (гол. редкол.) та ін. — Київ : Інститут філософії імені Григорія Сковороди 
НАН України : Абрис, 2002. — 742 с. 

4. Українська культура в європейському контексті / Ю. П. Богуцький, В. П. Андрущенко, 
Ж. О. Безвершук, Л. М. Новохатько ; [за ред. Ю. П. Богуцького]. – К. : Знання, 2007. – 679 
с. 

5. Як писати про культуру?: збірник есеїв і лекцій / Д. Бальйор, М. Савка, А. Бондар та ін. – 
К.: CSM; Адеф-Україна, 2015. – 236 с. 

 
  



Додаток 1 

Схема індивідуального плану-графіку практики студента 

 

Індивідуальний план-графік 

науково-дослідної практики студента магістратури 

ІІ курсу філософського факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

кафедри етики, естетики та культурології 

___________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Керівник практики                                                          

 ________________________ 

                                                                     (науковий ступінь, вчене звання, П.І.П., 

підпис) 

 

 

№ п/п Дата Тема заняття Вид роботи База практики Час проведення 

      

 

1. Виробнича практика  

2. Науково-дослідна робота  

3. Апробація наукової роботи 

 

  



Додаток 2 

Форма щоденника студента-практиканта 

 

ЩОДЕННИК 

студента-практиканта ІІ курсу магістратури філософського факультету, 

ОНП “Культурологія”, Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

денної форми навчання 

____________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Період практики _____________________________________ 

Місце практики ______________________________________ 

Керівник практики ___________________________________ 

                                                 (посада, науковий ступінь, вчене звання, П.І.П.) 

 

№

 п/п 

Дата Вид роботи Примітка Підпис 

     

 

Підпис практиканта 

Підпис керівника практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

Форма звіту про проходження науково-дослідної практики 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Філософський факультет 

Кафедра етики, естетики та культурології 

ЗВІТ 

про проходження науково-дослідної практики студентом 

________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

курсу ІІ магістратури ОНП “Культурологія” 

у період з _____ по _____ 20__ р. я проходив (ла) науково-дослідну практику на 

_________________________________________________________ 

 

Керівник практики _____________________________________________________ 

(посада, науковий ступінь, вчене звання, П.І.П.) 

 

За період практики я виконав (ла) такі види робіт: 

1. Виробнича практика: 

№ Вид роботи П.І.П. 

викладача 

База практики Дата 

проведення 

Підпис 

керівника 

      

 

2. Науково-дослідна робота: 

№ Назва статті Назва збірки 

наукових праць 

або часопису 

Дата проведення Оцінка Підпис 

керівника 

      

 

3. Апробація наукової роботи: 

№ Тема доповіді Назва конференції Дата проведення Підпис 

керівника 

     

 

Дата, підпис студента-практиканта 

Підпис керівника-методиста 

 

Затверджено 

на засіданні кафедри _____________ Оцінка практики _____________ 

Протокол № ____________ 

 

 

 


