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Опис навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Історія культури» є обов’язковою освітньою 

компонентою навчального плану циклу дисциплін загальної підготовки, яка 

сприяє підготовці фахівців та формуванню у студентів фундаментальних знань 

про культуру, її особливості, прояв та генезу. Системне вивчення і засвоєння 

знань з історії культури, її основних проявів, забезпечує формування цілісного 

уявлення про українську та світову культуру, її генезу та сучасні прояви. 

Вивчення історії культури, особливостей взаємодії різних етнічних груп та 

основних етапів формування культури як явища, сприяє популяризації знання 

про особливості розвитку різних народів світу загалом та український зокрема у 

різні історичні епохи, формує громадянську та професійну позицію.  

Ключові слова: культура, історія культури, світова культура, національна 

культура, українська культура, традиції. 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

 

РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ 

Тема 1.1. Предмет і завдання курсу. Поняття «культура» 

Тема 1.2. Первісна культура  

Тема 1.3. Культура Стародавнього Сходу 

Тема 1.4. Антична культура 

Тема 1.5. Культура західного європейського Середньовіччя         

Тема 1.6. Культура епох Відродження і Реформації        

Тема 1.7. Культура Нового часу та доби просвітництва         

Тема 1.8. Європейська культура ХІХ ст.         

Київський національний університет 

культури і мистецтв 



Тема 1.9. Західноєвропейська культура Новітньої доби    

      

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

КУЛЬТУРИ 

Тема 2.1. Витоки української культури. Культура княжої доби 

Тема 2.2. Українська культура поч. XIV – першої  пол. XVII  ст. 

Тема 2.3. Українська культура другої пол. XVII ст. – XVIII ст. 

Тема 2.4. Українська культура кінця XVIII - XІX ст. Національно-культурне 

відродження 

Тема 2.5. Українська культура ХХ ст. 

Тема 2.6. Розвиток культури незалежної України 

 

Технічне і програмне забезпечення 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, 

планшет) з підключенням до мережі Інтернет, проектор,  для комунікації,  

опитувань, виконання завдань самостійної роботи, підсумкового контролю – 

доступ до системи Moodle. 

Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та 

виконання передбачених видів освітньої діяльності: AdobeAcrobat, Microsoft 

Word, Microsoft PowerPoint або аналогічні програми для роботи з відповідними 

видами документів.  
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Політика вивчення навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна передбачає роботу в колективі. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до 

конструктивної критики. 

Лекції передбачають системний і послідовний виклад навчального 

матеріалу. Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 
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нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 

стажування) навчання може відбуватись в дистанційному (онлайн) режимі за 

погодженням із керівником курсу, з презентацією виконаних завдань під час 

консультації викладача. 

Обов’язковим є виконання усіх запланованих самостійних робіт та 

виконання завдань рубіжного контролю (у вигляді тестування). Усі завдання, 

передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 

Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після 

встановленого терміну. Завдання, які не виконані у встановлений термін, 

оцінюються викладачем в межах 50% звичайної оцінки. 

Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної 

доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації 

студент повинен вказати джерело, використане під час виконання завдання. 

Якщо у письмовій роботі виявлено більше 30 % коректних текстових 

запозичень або плагіату – робота не зараховується із правом перескладання 

такої роботи відповідно до вищезазначених вимог.  

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонено (в т.ч. із 

використанням мобільних чи будь-яких інших пристроїв). Мобільні пристрої 

дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування для роботи у 

програмі для тестування. 
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