




ВСТУП 

1. Мета дисципліни – формувати у студентів компетентностей, які дозволять 
студентам створити цілісне уявлення про культурну аналітику як напрям сучасних 
міждисциплінарних досліджень, а також надати практичні навички аналізу явищ 
культури на основі культурологічних, мистецтвознавчих, соціологічних, економічних 
знань та обізнаності у сучасних інформаційних технологіях. 
2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. До початку вивчення цього курсу студенти повинні знати: основні етапи та 
характеристики історико-культурного процесу; особливості розвитку мистецької 
практики; основні культурологічні теорії та методи культурологічних досліджень; 
основні культурологічні поняття та категорії. 

2. вміти: збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ культури, 
культурних процесів та подій; володіти елементарними навичками наукового 
дослідження та управління інформацією, використання іншомовних фахових 
культурологічних інформаційних джерел. 

3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження культурних явищ та 
спрямування отриманих результатів у практичну царину; критичного ставлення та 
прогнозування стосовно культурно-мистецьких подій та явищ; використання 
іншомовних фахових філософських та культурологічних джерел для плідної реалізації 
поставлених завдань. 

3. Анотація навчальної дисципліни: Дисципліна «Науковий семінар з культурної 
аналітики» знайомить з теоретичними основами культурної аналітики та 
можливостями практичного застосування її інструментарію для здійснення культурної 
експертизи. Навчальна дисципліна узагальнює та систематизує уявлення про явища 
цифрового медійного простору, допомагає аналізувати наслідки здійснення 
культурних та мистецьких проектів шляхом візуалізації.   

 4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань про культурну 
аналітику. В результаті навчання студенти мають сформувати уявлення про 
можливості здійснення аналітики в сфері культури. Студенти мають не лише 
продемонструвати масив теоретичних знань, але й засвоїти та використовувати ці 
знання у своїх самостійних дослідженнях сучасних соціокультурних практик, 
проводити експертизу об’єктів культурних цінностей, культурних проектів, науково-
дослідної та освітньої діяльності; знати та застосовувати норми чинного законодавства 
України в галузі культури;  здійснювати аналітико-прогностичне дослідження 
культури.  

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

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

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

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

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

ФК 2. Здатність до оцінювання та аналізу інформації у процесі реалізації професійної 

діяльності 

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

шляхи їх задоволення, забезпечувати культурні права і свободи людини. 

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

особливостей практичного використання культурологічного знання. 

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. 



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 

підсумко

вій 

оцінці з 

дисциплі

ни 

К

Код 
Результат навчання 

 Знати:    

1

1.1 
Основні терміни та поняття, що 
стосуються експертної та 
аналітичної діяльності в сфері 
культури;  

практичне заняття, 

самостійна робота 

усна доповідь, 

контрольна робота 

15 

1

1.2 
Основні методи аналізу культурних 
та мистецьких феноменів, визначати 
їхню ґенезу та особливості, 
осмислити роль і місце власної 
національної культури в широкому 
європейському контексті 

практичне заняття, 

самостійна робота 
усна доповідь, 
експертний 
висновок, 
аналітична записка, 
контрольна робота 

15 

1

1.3 

нові методологічні принципи 
дослідження сучасних 
соціокультурних практик, значення 
застосування комп’ютерних методів 
обробки інформації та їх подальшої 
візуалізації; 

практичне заняття, 

самостійна робота 

усна доповідь, 
експертний 
висновок, 
аналітична записка, 
контрольна робота 

10 

 Вміти:    

2

2.1 

проводити експертизу об’єктів, 
культурних цінностей, культурних 
проектів, науково-дослідної та 
освітньої діяльності 

практичне заняття, 

самостійна робота 

усні доповіді, 

експертний 

висновок, аналітична 

записка 

10 

1

2.2 
здійснювати проектно-аналітичну 
роботу у сфері соціокультурної 
діяльності на основі системного 
підходу, будувати та 
використовувати моделі опису 
культурних явищ 

практичне заняття, 

самостійна робота 
експертний 
висновок, звіт про 

стажування в 

підприємстві у сфері 

культури, аналітична 

записка  

10 

 комунікація:    

3

3.1 

використовувати знання іноземних 
мов для аналізу інформаційних 
інтернет-ресурсів, читання новітньої 
культурологічної літератури в 
підготовці до семінарських занять та 
написання самостійних робіт; 

практичне заняття, 

самостійна робота 

усні доповіді, 

дискусії, аналітична 

записка 

10 

3

3.2 

презентувати результати 
проведених досліджень та здійсненої 
самостійної роботи у вигляді 
доповідей, аналітичних записок, 
експертного висновку 

практичне заняття, 

самостійна робота 
експертний 
висновок 

10 



 автономність та відповідальність:    

4

4.1 

самостійно шукати та критично 
опрацьовувати літературу із 
соціокультурних досліджень, вільно 
володіти методами обробки, аналізу 
та синтезу наукової інформації 

самостійна робота усні доповіді, 

дискусії, експертний 

висновок 

10 

4

4.2 

вирішувати самостійно комплексні 
завдання, пов’язанні із верифікацією 
результатів існуючих оприлюднених 
соціокультурних досліджень, та 
порівнювати їх із результатами 
власне проведених досліджень 
сучасних феноменів в сфері культури 

практичне заняття, 

самостійна робота 

усні доповіді, 

дискусії, експертний 

висновок 

10 

 

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

 

3
.1

 

3
.2

 

4
.1

 

4
.2

 

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. 

  
=

+ 

+

+ 
 

=

+ 
+

+ 
+

+ 

+
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ПРН 3. Аналізувати культурні права та свободи 

людини, форми та механізми їхньої ідентифікації, 

інкультурації, культурної адаптації з врахуванням 

регіональної специфіки. 

     
=

+ 
+

+ 
  

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 8. Приймати ефективні рішення щодо розв’язання 

складних задач і практичних проблем культурного 

розвитку суспільства. 

   
=

+ 
+

+     

ПРН 12. Збирати, аналізувати та оцінювати емпіричні 

факти та здійснювати їх інтерпретацію у відповідності 

до сучасних теоретичних уявлень відповідного 

напряму культурології. 

       
+

+ 
+

+ 

 

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 2.1-2.2); (комунікація 3.1-3.2); 



(автономність та відповідальність 4.1-4.2), що складає 60% загальної оцінки.  

 

Оцінювання семестрової роботи: 

1. Практичні заняття (усна відповідь, участь у дискусіях): РН 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.1, 

4.1, 4.2 – 24/ 40 балів 

2. Практичні заняття (стажування в підприємстві у сфері культури+ звіт): РН 2.2  – 

12 / 20 балів 

3. Самостійна робота №1: «Проведення та оформлення студентами  досліджень у 

формі аналітичної записки (на культурологічну проблематику за вибором 

студента)»: РН: 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 – 6 / 10 балів. 

4. Самостійна робота № 2 «Експертний висновок щодо сучасних культурних 

феноменів»: РН 1.2, 1.3, 2.1, 2.2,  2.5, 3.2, 4.1, 4.2  –6 / 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 в дискусіях на заняттях) 

та за самостійні роботи (написання аналітичної записки та експертного висновку щодо 

сучасних культурних феноменів). Всі види робіт за семестр мають у підсумку: 

- в максимальному вимірі   80 балів 

- в мінімальному вимірі  48 балів 

 

Підсумкова контрольна робота в письмовій формі -   РН 1.1, 1.2, 1.3 – 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 

 

7. Схема формування оцінки: 

 

7.2 Організація оцінювання: 

 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 48 бали Max – 80 балів 

Практичні заняття Усна відповідь, участь у «3» х 8 = 24 «5» х 8 = 40 



дискусіях 

 Стажування на підприємстві у 
сфері культури (звіт) 

«12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Самостійна робота Самостійна робота №1: 

«Проведення та оформлення 

студентами досліджень у 

формі аналітичної записки (на 

культурологічну 

проблематику за вибором 

студента)». 

«6» х 1 = 6 «10» х 1 = 10 

 Самостійна робота №2: 
«Експертний висновок щодо 
сучасних культурних 
феноменів»  

«6» х 1 = 6 «10» х 1 = 10 

Підсумкова 
контрольна робота 

 «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

 60 100 

 

Критерії оцінювання: 

Усна відповідь, участь у дискусіях:  

5-4 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 

3-2 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 

1-0 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 

його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. має у відповіді 

суттєві неточності 

Стажування в культурній інституції (звіт): 

20-15 балів – стажування в культурній інституції було максимально ефективним, 

наявні конкретні практичні результати реалізації власних пропозицій; наявні 

позитивні відгуки від керівництва установи; на високому рівні представлені 

матеріали набутого практичного досвіду у вигляді доповіді / презентації; 

14-10 балів – стажування в культурній інституції було продуктивним; 

керівництво загалом задоволено практикантом; представлені матеріали 

практики у вигляді звіту; 

9-0 балів – стажування оцінено задовільно; матеріали стажування не мають 

вичерпної конкретики; 

Самостійна робота №1 (Аналітична записка): 

10-8 балів – високий рівень підготовки (актуальна проблематика; наявна чітка 

логіка аналітичної записки; окреслені основні пункти мети; визначені завдання 

та методи реалізації поставленої мети); 



7-6 балів – достатній рівень підготовки (аналітична записка має мету, завдання 

й основні інструменти їх реалізації); 

5-3 балів – середній рівень підготовки (усі наявні пункти аналітичної записки 

прописані без необхідної чіткості й конкретики); 

2-0 балів – низький рівень підготовки (відсутня чітка структура аналітичної 

записки). 

Самостійна робота №2 (Експертний висновок щодо сучасних культурних 

феноменів):  

10-6 балів – високий рівень підготовки (наявна чітка логіка аналізу; висновки є 

аргументованими, використано різні методи дослідження культурного 

феномену, робота підготовлена на високому рівні); 

5-0 балів – достатній рівень підготовки (експертиза здійснена без застосування 

різних методів дослідження культурного феномену, експертний висновок має 

низький рівень аргументації); 

Підсумкова контрольна робота: 

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, достовірність, 

незаангажованість проведеного дослідження / письмової роботи 

17-14 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 

/ письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності  

13-12 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 

 

7.3 Шкала відповідності: 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 



 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ п/п Назва  лекції 
Кількість годин 

Практичні 
заняття 

Самостійна робота 

Частина 1. Науково-практичні засади аналітики в сфері культури  

1.  
Культурна аналітика як напрямок 
сучасних досліджень 

2 3 

2.  
Передумови формування культурної 
аналітики 

2 3 

3.  
Інформаційний простір як основа для 
становлення культурної аналітики 

2 3 

4.  
Культурна аналітика як напрямок 
сучасних досліджень 

2 3 

5.  
Теоретичні погляди Льва Мановича та їх 
практична реалізація 

2 3 

6.  
Загальні принципи аналізу культурного 
феномену 

2 3 

7.  Експертна діяльність в сфері культури 2 3 
8.  Типи аналітичних робіт 2 3 

9.  

Структура та специфіка змісту аналітичної 
записки з питань культури. Самостійна 
робота №1: «Проведення та 
оформлення студентами досліджень у 
формі аналітичної записки (на 
культурологічну проблематику за 
вибором студента)». 

2 20 

Частина 2. Практика реалізації експертної діяльності  в інституції культури 

10.  

Стажування у підприємстві в сфері 
культури. Написання звіту про 
стажування 

6 10 

11.  

Самостійна робота №2: «Експертний 
висновок щодо сучасних культурних 
феноменів» 

2 10 

12.  Підсумкова  контрольна  робота  2  

 ВСЬОГО 26 64 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Практичні заняття  – 26 год. 
Самостійна робота - 64 год. 
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