Назва дисципліни
Культурологія
Перший (бакалаврський) рівень
Рівень вищої освіти
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Назва спеціальності
Соціально-економічний розвиток регіону та суспільні комунікації
Назва спеціалізації
денна / заочна
Форма навчання
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Мета і задачі дисципліни
Мета курсу. сформувати у студентів систему знань про закономірності
культурного процесу, про культуру як унікальний феномен людства,
надати уявлення про типологічні структури культури, особливості
культурних епох та стилів, навчити культурологічному аналізу процесів та
явищ.
Завдання курсу. оволодіння основними термінами та поняттями
культурології на рівні їх відтворення, тлумачення та використання у
повсякденному житті, набуття навичок та вмінь застосування знань з
культурології для визначення лінії особистої поведінки в умовах розмаїття
культур
В
Тематика дисципліни
1. Культурологія як наука.
2. Культура та природа.
3. Культура та цивілізація.
4. Культурна динаміка.
5. Типологія культури.
6. Культурний простір та культурні зв'язки.
7. Політична культура.
8. Релігія як феномен культури.
9. Культурологічна сутність науки.
10. Художня культура.
11. Культура управління.
12. Інформаційна культура.
С
Стиль та методика
ОрганізаційноЛекційні та практичні заняття
методичні
форми
вивчення
Поточний контроль, модульні контрольні роботи, індивідуальні завдання,
Форми
залік
контролю
D
Компетентності
ЗК1. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та
Загальні
застосовувати їх у практичній діяльності.
ЗК9. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. Уміння
критичного розуміння чинників, які чинять позитивний та негативний
вплив на спілкування та співпрацю з представниками інших бізнескультур та професійних груп різного рівня (з фахівцями з різних галузей
знань/видів діяльності) на засадах цінування різноманітності та
мультикультурності, толерантності та поваги до них.
ЗК13. Здатність діяти суспільно відповідально, проявляти громадянську
свідомість, відповідати за якість виконаної роботи.
ЗК9. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. Уміння
Спеціальні
критичного розуміння чинників, які чинять позитивний та негативний
(фахові,
вплив на спілкування та співпрацю з представниками інших бізнеспредметні)

Е

культур та професійних груп різного рівня (з фахівцями з різних галузей
знань/видів діяльності) на засадах цінування різноманітності та
мультикультурності, толерантності та поваги до них.
Основні результати навчання
РН2. Демонструвати знання про природу та характер взаємодій окремих
країн та регіонів на глобальному, регіональному та локальному рівнях;
механізми міжнародних, суспільних та міжрегіональних комунікацій.
РН23. Відстоювати інтереси України у різних сферах міжнародних
відносин.

