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 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 

Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

1.Історія України  
Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  

1. Культурологія 

2. Релігієзнавство 

 

2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

 Знати: 

 суть, зміст поняття культура, структуру та функції культури;  

 головні етапи розвитку, характерні особливості періодизації та репрезентанти української 

культури;  

 визначення та зміст основних мистецьких стилів та напрямів української культури (в 

архітектурі, художньому та образотворчому мистецтві, літературі);  

 світоглядні засади визначних представників української культури різних періодів, їх 

здобутки, досягнення, особливості діяльності в процесі культурно-історичного поступу; 

 місце та значення української культури в системі світової культури; 

 світоглядні тенденції, які притаманні сучасній українській культурі.  

 

 Вміти: 

 пояснити суть феномену культури, її роль у людській життєдіяльності, способи набуття, 

збереження та передачі базових цінностей культури;  

 аналізувати головні етапи розвитку, закономірності функціонування та становлення 

української культури; 

 характеризувати, вміти пояснити та наводити приклади чільних здобутків та пам’яток 

культури України;  

 аналізувати тенденції новітніх соціокультурних трансформацій та сучасних 

культурологічних процесів, які стосуються як історії української, так і світової культури; 

 

3.Зміст робочої програми 

Модуль 1 

 Українська культура як соціально-історичне явище. Витоки формування української 

культури. 

 Культура доби Київської Русі. 

  Культурні процеси напередодні та в добу Козаччини. 

Модуль 2 

 Культурне життя України XVII – XVIII ст. 

 Українська культура ХІХ ст. 

 Українська культура на зламі ХІХ-ХХ ст. у контексті європейської культури. 

 Національно-культурне піднесення в Україні у 20-ті роки ХХ ст. «Розстріляне» 

українське відродження 30-х рр. 

 Культура України періоду Другої світової війни, повоєнного часу та 60-х-80-х рр. ХХ ст. 

 Національно-державне відродження та культура України на сучасному етапі. 
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