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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни складена відповідно до освітньо-
професійної програми підготовки бакалавра напрямів підготовки 6.030504 – 
«Економіки підприємства» та 6.030509 – «Облік і аудит». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності та етапи 
розвитку культури України.  

Міждисциплінарні зв’язки: спирається на вивчення дисципліни «Історія 
України», «Етика та естетика», «Культурологія».  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
ЗМ 1.1. Культура давньої і середньовічної України 
ЗМ 1.2 Історія України Нової та Новітньої доби 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни «Історія української 

культури» є: 
– залучення до фундаментальних засад державотворення, соціально-

політичних та етнічних процесів в Україні; 
– розвиток історичного мислення; 
– пробудження відчуття власної причетності до державотворчих прагнень 

українського народу; 
– формування уміння орієнтуватися у світі міжетнічних відносин з 

позицій гуманізму; 
– виховання патріотизму, етнічної толерантності. 
 
Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія української 

культури» є: 
– володіння інформаційними структурами; 
– вміння здійснювати пізнавальні процеси; 
– відтворення процесів репродуктивного мислення; 
– оволодіння мотиваційними процесами; 
– вміння орієнтуватись в сучасному суспільно-політичному житті;  
– знаходити аналогію сучасних проблем в історичному минулому і 

пропонувати шляхи їх вирішення; 
– застосовувати набуті знання у спілкуванні, дискусіях, обговоренні 

питань сучасності; 
– гуманістичні ціннісні орієнтири в житті; 
– знання періодизації, концептуальних проблем історії культури України, 

основних термінів і понять, дат і дійових осіб українського державотворення.  
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати:  
– основні етапи формування української культури;  
– закономірності історичних процесів в українській культурі; 
– формування культури народів, які проживають в Україні;  
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– характерні риси української культури у різні історичні періоди;  
– об'єктивні умови і суб'єктивні фактори в процесах гуманітарного, 

політичного життя народу;  
– формування етнографічно-культурних регіонів України;  
– історіографію історії української культури; 
– культурні нововведення тоби національної революції; 
– характерні риси різних мистецьких стилей: візантійського, бароко, 

класицизму; 
– історію культури рідного краю; 
– основні етапи життя діяльність визначних діячів української культури; 
– вплив культури сусідних народів на формування української культури; 
– вплив української культури на культуру народів Європи; 
– основні етапи розвитку української освіти; 
– основні етапи розвитку театрального мистецтва; 
– визначати основні тенденції сучасної української культури; 
вміти:  
– розрізняти основні стилі українського мистецтва;  
– використовувати ознаки соціально-історичних епох та критерії 

причинно-наслідкових зв’язків історичних процесів;  
– визначати періоди, закономірності формування та розвитку культурних 

процесів в Україні;  
– з врахуванням визначеної належності себе та оточуючих до певного 

етносу підтримувати сприятливий психологічний клімат при здійсненні 
спільної діяльності. 

 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни: 
Змістовий модуль 1.1. 
Поняття культури. Еволюція поглядів на культуру в європейській 

культурологічній думці. Витоки української культури. Культура Київської Русі. 
Культура України героїчної доби (XIY –XYIII ст.). 

Змістовий модуль 1.2. 
Українське національно-культурне відродження (кінець XYIII – початок 

ХХ ст.). Українська культура наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Основні 
етапи розвитку української культури у ХХ ст. Українська культура в умовах 
нової соціальної реальності. 

 
3. Рекомендована основна навчальна література 
(підручники, навчальні посібники, інші видання) 
1. Закович М. М. Культурологія: Українська та зарубіжна культура: 

Навчальний посібник / Закович М. М. , Зязюн І. А. – К.: Знання, 2004. – 567 с. 
2. Кормич Л. І., Культурологія: Навчальний посібник / Кормич Л. І., 

Багацький В. В.. – Харків: Одіссей, 2004. – 304 с. 
3. Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: курс лекцій / Кордон 

М.В. – К.: ЦУЛ, 2003. – 508 с. 
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4. Чорний І. В. Культурологія / Чорний І. В., Перцева В.А.. – Харків: 
Прометей – Прес, 2005. – 232 с. 
 

Додаткові джерела 
1. Бичко А.К. Теорія та історія світової і вітчизняної культури. Курс 

лекцій / Бичко А.К.. — К., 2002. 
2. Радугин А. А. Энциклопедический словарь по культурологии / Радугин 

А. А.. — М., 2007. 
3. Бокань В. Культурологія: Навч. Посібник / Бокань В. — К.: Основа, 

2000. 
 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен. 
 
5. Засоби діагностики успішності навчання – тестування. 
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