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Мета викладання дисципліни полягає:  
- у формуванні цілісної, логічної, послідовної системи знань про сутність, закони розвитку 

культурного середовища;  
- у створенні цілісної картини історії та розуміння тенденцій розвитку сучасної світової 

культури та української культури як її невідмної складової; 
- в оволодінні сучасними методиками пізнання сутності культурних процесів та вмінні 

застосовувати їх на практиці. 
У курсі на конкретному матеріалі обґрунтовується система культурних цінностей, 

простежуються чинники, що забезпечують процес розвитку певних матеріальних і 
духовних надбань. Навчальна дисципліна дозволяє ознайомити студентів з багатьма 
галузями матеріальної і духовної культури, її формами, зокрема, такими як мова, наука, 
освіта, література, театр, архітектура, образотворче мистецтво, системи релігійних 
поглядів, політика, правова і побутова культура, а також розвитком знання в системі 
культурних цінностей.  

Програма курсу є спробою цілісного розгляду та аналізу місця України в світовому 
культурному просторі. Концептуальна ідея програми – висвітлення основних тенденцій 
розвитку світового культурного простору та визначення місця України в ньому. 

Курс націлений на формування та розвиток загальнонаукових, інструментальних та 
особистісних компетенцій майбутніх інженерів-педагогів, формування гармонійної, 
інтелектуально, етично та естетично розвиненої особистості. 

 
У результаті вивчення дисципліни  «Україна в світовому культурному просторі» 

студенти повинні 
мати уявлення:  

-  про походження і значення головних культурних явищ та інституцій у сучасному світі; 
-  про принципи та значення функціонування культурних інституцій в суспільстві; 
- про етичні норм поведінки щодо інших людей та  природи 

знати: 
- зміст поняття культура і вміти правильно його застосовувати; 
- витоки і детермінанти сучасної світової та української культури; 
- сутність сучасних культурних інститутів; 
- світоглядні особливості сучасної світової та української культури та їх зв’язок з 

іншими соціальними інститутами; 
На основі набутих знань магістри повинні вміти:  

- виявляти прояви функціонування культурних інституційв сучасному житті, аналізувати 
процес взаємопроникнення культур; 

- реалізувати українську культурну самобутність і неповторність як складову сучасної 
європейської культурної самобутності, формуючи інтерес до себе як до особистості, що 
репрезентує націю; 

- оцінювати культурне значення власних дій і думок; 
- виявляти соціальне значення проявів культурних надбань та архетипів у повсякденному 

житті; 
- спираючись на матеріал культурних надбань світової цивілізації, прогнозувати 

соціокультурний розвиток українського суспільства; 
- давати оцінку тим чи іншим культурним явищам і надбанням, виходячи із набутих 

знань з історії української культури; 
- реконструювати конкретну соціально-економічну ситуацію за наявними матеріальними 

і нематеріальними артефактами; 
- застосовувати методи наукового аналізу на абстрактних поняттях, відпрацьовуючи їх 

для застосування у конкретних ділових ситуаціях; 
- виявляти критерії ординарності-неординарності думок, підходів, вчинків, виходячи із 

оцінки культурних проявів у минулому українського народу; 



-  ідентифікувати явища культури за їх історичної значущістю; 
- ідентифікувати явища культури за їх національною, часовою, цивілізаційною 

приналежністю; 
-  ідентифікувати явища культури за їхніми стильовими особливостями та художньою 

вартістю; 
-  аналізувати основні тенденції розвитку культури в їх історичній ретроспективі й 

перспективі. 
Володіти: 

- методами наукового аналізу абстрактних понять, відпрацьовуючи їх для застосування у 
конкретних ділових ситуаціях; 

- навичками системного мислення, здатністю до креативного вирішення завдань; 
- методами критики й самокритики; 
- навичками абстрактного мислення. 

 
 

Зміст дисципліни (назви модулів, навчальних тем, ключові поняття) види 
навчальних занять та її обсяг. 

 
Змістовний модуль І. 

1. Основні тенденції розвитку культурних процесів у ХХ-ХХІ ст. Феномен масової 
культури.  

2. Світовий освітній та науковий простір та місце України в ньому. 
3. Засоби масової інформації (ЗМІ) та їхня роль у житті сучасного суспільства. 
4. Розвиток літератури та театрального мистецтва у ХХ-ХХІ ст.. 
5. Живопис, архітектура та скульптура. 

 
Змістовний модуль ІІ. 

6. Академічна та популярна музика у ХХ – на початку ХХІ ст. 
7. Зародження та розвиток кіномистецтва.  
8. Український кінематограф у ХХ- поч. ХХІ ст. 
9. Спорт як елемент масової культури. Розвиток спорту в Україні. 
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