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Контакти +380(50)366-18-31; e-mail: a.chaus@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет Факультет музичного мистецтва 

Кафедра кафедра гуманітарних дисциплін 

Посада доцент  

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Чаус Андрій Денисович – кандидат філософських наук, доцент кафедри. Стаж роботи у вищих 

навчальних 

закладах IV рівня акредитації складає 18 років. У 2008 році  захистив  кандидатську дисертацію на 

тему 

«Самоактуалізація особистості в культурі постмодерну» при відділі філософської антропології 

Інституту  філософії імені Г. Сковороди НАН України. 

У 2010 році пройшов курси підвищення кваліфікації за напрямом “Філософія” у Вищій школі філософії 

при Інституті  філософії імені Г. Сковороди НАН України. 

У 2011 році видав навчальний посібник з грифом МОН “Українська культура у вимірах постмодерну” 

у співавторстві з  Вячеславовою О.А. 

У 2013-2014 рр  навчався на курсах “Дистанційне навчання в системі Moodle” при Східноукраїнському 

національному університеті імені В.Даля та отримав диплом про підвищення кваліфікації державного 

зразка.  

У 2017 році пройшов курси тематичного удосконалення “Інноваційні компоненти у педагогічній 

діяльності викладача вищої школи” при НМАПО імені П.Л. Шупика. 

У 2019 році пройшов  курси підвищення кваліфікації за напрямом “Філософія” у Вищій школі 

філософії при Інституті  філософії імені Г. Сковороди НАН України. 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Робоча програма розрахована для вивчення студентам галузі знань 02 Культура і мистецтво 

спеціальності 026 Сценічне мистецтво освітньо-професійних програм: «Циркові жанри», «Режисура», 

«Сценічно-естрадні жанри». 

Головна мета: навчальної дисципліни «Теорія та історія культури»: є ознайомлення студентів з 

існуючими підходами до вивчення природи, сутності та функцій культури, особливостями формування 

культурної специфіки у різні епохи, специфікою існування та розвитком міфологічних систем в 

європейській культурі; навчити студентів вільно оперувати теоретичними концепціями культури, 

аналізувати культурні явища та феномени, виділяти окремі аспекти розвитку культур та співвідносити 

їх із цілісним баченням культури. 

Завдання дисципліни «Теорія та історія культури»: 

• ознайомити студентів із закономірностями виникнення та джерелами формування основних 

теоретичних положень культури, особливостями її  розвитку на різних етапах історії української та 

світової культури; 
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• з’ясувати сутнісні ознаки духовної культури нашого народу, її гуманістичну спрямованість, 

відкритість перед культурами інших народів, глибокий демократизм, творчий характер; 

• навчити студентів вільно оперувати сучасними концептами історичної культурології та широким 

фактологічним матеріалом; 

• показати цивілізаційні витоки і детермінанти української та світової культури; 

• розкрити сутність українських національно-культурних проектів у їхньому зв’язку з європейським 

та світовим культурним простором;  

• вказати на світоглядні особливості української культури та її соціокультурні витоки;  

• пояснити основні етапи формування художніх стилів в українській культурі, обумовленість 

впливами європейської культури; 

• навчити аналізувати різноманітні явища української та світової культури;  

• навчити оцінювати значення культурних досягнень українського народу та внесок у них видатних 

діячів української культури;  

• вміти охарактеризувати художні стилі в українській літературі,  архітектурі, театрі, 

образотворчому мистецтві та музичній культурі;  

• узагальнювати  висновки про особливості історичних етапів та головних тенденцій розвитку 

світової та української культури.  

Теоретична частина курсу базується на цілісному викладі основних понять теорії та історії куль-

тури та її функцій у сучасному суспільстві. Водночас програмою передбачено ознайомлення студентів 

із наявною різноманітністю сучасних тлумачень соціокультурних подій та культурних артефактів з 

метою розкриття повного арсеналу наявного концептуального базису знань. 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Найменування показ-

ників 

Характеристика навчаль-

ної дисципліни 

Найменування показ-

ників 

Характеристика нав-

чальної дисципліни 

Кількість кредитів 

ECTS – 3,0 
Рік підготовки – 1 

Кількість кредитів 

ECTS – 3,0 
Рік підготовки – 1 

Модулів – 1 Семестр – 2 Модулів – 1 Семестр –  2 

Змістових модулів – 2 Лекції – 14 год Змістових модулів – 2 Лекції – 4 год 

Загальна кількість 

годин – 90 
Практичні – 16 год 

Загальна кількість 

годин – 90 
Практичні – 2 год 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи сту-

дента – 4 

Індивідуальні – 0 Тижневих годин для за-

очної форми навчання: 

аудиторних – 6 

самостійної роботи сту-

дента – 6 

Індивідуальні – 0 

Самостійна робота – 60 год 
Самостійна робота – 

84 год 

Форма контролю – залік Форма контролю – залік 
 

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати як самостійно, так і у складі творчого колективу складні 

професійні завдання у галузі сценічного мистецтва (циркові жанри, сценічно-

естрадні жанри, режисура) із залученням творчих, матеріально-технічних, 

фінансово-економічних та інших ресурсів, застосуванням теорій, методів 

мистецтвознавства, циркознавства, театральної  та циркової педагогіки; 

театрознавства, балетознавства, театральної, сценічної та естрадної педагогіки. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

3. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

6. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

7. Здатність бути критичним і самокритичним. 

9. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

10.Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 
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Фахові 

компетентності 

спеціальності (ФК) 

6. Здатність до творчого сприйняття світу та вміння відтворювати 

його в художніх сценічних образах. 

8. Здатність до розуміння та оцінювання актуальних культурномистецьких 

процесів (за жанрами). 

9. Здатність оперувати новітніми інформаційними й цифровими 

технологіями в процесі реалізації художньої ідеї та осмислення 

творчого результату. 

12. Здатність до критичного аналізу, оцінки та синтезу нових 

складних ідей в творчо-виробничій сценічної діяльності. 

13. Здатність до ініціювання інноваційних сценічних проектів, 

фестивальній та конкурсній діяльності, пропагуванні кращих зразків 

національної та світової сценічної спадщини. 

14. Здатність до спілкування в діалоговому режимі з широкою 

професійною та науковою спільнотою та громадськістю в галузі 

сценічного мистецтва та виробництва, до взаємодії із 

представниками інших творчих професій. 

17. Вміння працювати із мистецтвознавчою літературою, 

аналізувати твори літератури і мистецтва, користуючись 

професійною термінологією. 

 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

1. Володіти культурою мислення, здатністю до узагальнення, аналізу і синтезу в професійній 

діяльності. 

2. Вміти вільно оперувати всім комплексом отриманих знань. 

3. Володіти державною мовою України, культурою висловлювання, вмінням логічно будувати власне 

мовлення (письмове та усне). 

5. Вміти здійснювати пошук інформації в мережі Інтернет, вільно застосовувати можливості 

інформаційних технологій у професійній діяльності. 

8. Вміти виявляти здатність до генерування нових ідей. 

9. Вміти виявляти, ставити та вирішувати проблеми, аналізувати проблемні ситуацій й приймати 

обґрунтовані рішення для їх розв’язання. 

13. Співвідносити мистецькі ідеї та твори із соціальним, культурним та історичним контекстом для 

глибшого їх розуміння. 

16. Вміти пояснювати феномен культури, її роль у людській діяльності; роль мистецтва і науки у 

розвитку цивілізації та пов'язані з ними сучасні та естетичні проблеми. 

17. Вміти використовувати можливості новітніх інформаційних й цифрових технологій в процесі 

реалізації художньої ідеї та осмислення творчого результату. 

18. Знати основні етапи (епохи, стилі, напрямки) у розвитку театру, літератури, образотворчого 

мистецтва, музики, кіно; історичні та сучасні факти та про видатних особистостей у сфері мистецтва; 

класифікувати види та жанри сценічного мистецтва. Самостійно розбиратися у напрямках та 

концепціях сучасного художнього життя, у розвитку сценічного мистецтва. 

 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Формами навчання з дисципліни «Теорія та історія культури» є лекційні та практичні заняття, 

самостійна робота студента. 

Методи навчання з дисципліни «Теорія та історія культури» 

• словесні (розповідь, пояснення, евристична бесіда, дискусія, описова розповідь); 

• наочні (ілюстрація, демонстрація); 

• практичні (практичні роботи, написання рефератів, доповідей, конспектування статей);  

• дослідницький;  

• репродуктивний; 

• частково-пошуковий (евристичний); 

• робота з підручником. 

• самостійна робота 
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

Назви змістових модулів і тем 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Кількість годин 
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Модуль 1  

Змістовий модуль 1. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ 

Тема 1. Багатоманітність наукових 

теорій культури. 
12 2 2 - 8 14 2 - - 12 

Тема 2. Типологія культури, 

особливості різних культурних світів. 
12 2 2 - 8 12 - - - 12 

Тема 3. Людина у просторі культури. 12 2 2 - 8 12 - - - 12 

Тема 4. Історичні етапи розвитку 

культури. 
12 2 2 - 8 12 - - - 12 

Разом за змістовим модулем 1 48 8 8 0 32 50 2 0 0 48 

Змістовий модуль 2. СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ В ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ  

Тема 5. Медіа-культура та її роль в 

інформаційному суспільстві. 
12 2 2 - 8 14 2 - - 12 

Тема 6. Гендерна, 

мультикультуралістська і 

постколоніальна тематика в 

історичному та теоретичному 

аспектах. 

12 2 2 - 8 12 - - - 12 

Тема 7. Нова культурна історія та її 

практики. 
18 2 4 - 12 14 - 2 - 12 

Разом за змістовим модулем 2 42 6 8 0 28 40 2 2 0 36 

Усього годин  90 14 16 0 60 90 4 2 0 84 
 

ОЦІНЮВАННЯ 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Оцінка за шкалою 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

Сума балів 
Оцінка 

ECTS 

для екзамену, диф. заліку 

курсової/магістерської роботи 
для заліку 

90-100 A відмінно  

 

зараховано 
80-89 B 

добре 
74-79 C 

66-73 D 
задовільно 

60-65 E 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 
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Система накопичення балів 

 

 

Вид контролю 

Кількість, 

відповідно до робочої програми 

Максимальна 

кількість балів 

Модульний контроль 2 max 100 

Самостійна робота 1 max 100 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за семестр 300 

Формула до заліку 300:3 = 100 – результат заліку 

 

Підрахунок балів з дисципліни з семестровим контролем залік 

Сума балів за всі проведені поточні (модульні та самостійна робота) заходи (max 100 балів за кожен): 

кількість заходів (модульний контроль 1, модульний контроль 2, самостійна робота) = результат 

заліку 

ЛІТЕРАТУРА 

Базова 

1. Герчанівська П. Е. Культура в парадигмах ХХ–ХХІ ст.: монографія. Київ. НАКККіМ, 2017. 378 с. 

2. Гончарук Т. В. Культурологія : навч. посіб. Тернопіль. Карт-бланш, 2004. 213 с. 

3. Кислюк К. В., Панков Г. Д. Культурологія: хрестоматія: навч. посіб. для самост. роботи та семінар. за-

нять. Київ. Кондор, 2017. 184 с. 

4. Культурологія: курс лекцій : навч. посіб. / А.Г. Баканурський та ін. ; Одес. політехн. ун-т, Каф. культу-

рології та мистецтвознав. Київ: Вид. Дім «Професіонал», 2004. 204 с. 

5. Культурологія: українська та зарубіжна культура: навч. посібник / [авт.: М. М. Закович та ін.]; за ред. 

М.М. Заковича. 5-те вид., стер. Київ : Знання, 2010. 589 с. 

6. Кормич Л.І., Багацький В.В. Культурологія (історія і теорія світової культури ХХ століття): навч. посіб-

ник. Харків: Одіссей, 2004. 303 с. 

7. Матвєєва Л.Л. Культурологія: курс лекцій. Київ: Либідь, 2005. 511 с. 

8. Ніколова Н.І., Чмихов М.О. Культурологія: культурогенез: [навч. посібник]. Київ: Скіф, 2012. 438 с. 

9. Сучасна культурологія: навч. посіб. / за заг. ред. К.В. Кислюка. Київ: Кондор, 2016. 341 с. 

10. Сучасна культурологія: актуалізація теоретико-практичних вимірів: колективна монографія /за заг. 

ред. проф. Ю.С. Сабадаш. Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. 308 с. 

11. Шейко В.М., Богуцький Ю.П., Германова Де Діас Е.В. Культурологія : навч. посібник. Київ: Знання, 

2012. 494 с. 

 

Допоміжна: 

 

12. Букач В.М. Теорія та історія культури (словник-довідник): навч. посіб. для здобувачів вищої освіти / 

В.М. Букач, Н.М. Бакланова. Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2021. 288 с. 

13. Гатальска С.М. Філософія культури : підручник. Київ : Либідь, 2005. 326 с. 

14. Івашина О.О. Загальна теорія культури: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ : ВД «Києво-Моги-

лян. акад.», 2008. 215 с. 

15. Культурологія: теорія та історія культури. Навчальний посібник / За ред. І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула. 

Київ: Центр навчальної літератури, 2004. 368 c. 

16. Саїд Е. Культура й імперіалізм : пер. з анг. Київ : Критика, 2007. 608 с. 

17. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Підручник / Горбач Н.Я; Гелей С.Д., Російська З.П. та 

ін. Львів: Каменяр. 1992. 166 с. 

18. Шейко В.М., Богуцький Ю.П., Кушнаренко Н.М. Наукова творчість у галузі культурології і мистецт-

вознавства: навч. посіб. Харків: ХДАК, 2016. 330 с. 

 

11. Інформаційні ресурси 

 

1. http://www.nbuv.gov.ua – сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 

2. www.gumer.info  – електронна бібліотека з гуманітарних наук. 

3. http://freelib.in.ua – безкоштовна електронна бібліотека. 

4. http://www.mediakrytyka.info – сайт часопису «МедіаКритика». 

 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.gumer.info/
http://freelib.in.ua/
http://www.mediakrytyka.info/
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ПОЛІТИКА КУРСУ 

Відвідування є важливим компонентом вашого курсу з огляду на складність дисципліни.  

Запізнення на фахові заняття є не припустимими. У випадку наявності довідки від лікаря 

призначається відпрацювання занять в інший час за індивідуальною програмою. 

Переоцінка завдань можлива протягом тижня після отримання оцінки на основі заяви на ім'я 

завідувача кафедри у письмовій формі. Після отримання заяви, завідувач кафедри протягом тижня 

створить комісію з переоцінки, яка після проведення аналізу роботи студента повідомить його про своє 

рішення. 

Перескладання роботи студентів можливе протягом тижня після отримання оцінки на основі 

заяви у письмовій формі. 

Академічна доброчесність та плагіат. Якщо Ви 1) використовуєте чужі конспекти 

першоджерел, оцінки позбавляються обидва студенти; 2) якщо Ви на семінарському занятті читаєте з 

ксерокопії, Ваша відповідь не оцінюється; 3) якщо співпадає більше 80% помилок у підсумкових 

контрольних роботах кількість зароблених балів ділиться на кількість виявлених копій. При виконанні 

спільних завдань (ІНДЗ), потрібно вказувати внесок кожного учасника. 

Мобільні пристрої на заняттях використовуються тільки з дозволу викладача. Використання 

мобільних пристроїв із позанавчальною метою карається попередженням, а у разі повторного 

використання - видаленням студента з навчальної аудиторії. 

Поведінка в аудиторії. Під час аудиторних занять студентам дозволяється за потреби виходити 

з аудиторії, брати з собою та використовувати безалкогольні напої. 
 


