
ОПИС ОКРЕМОЇ ОДИНИЦІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

Навчальна дисципліна: Основи матеріальної культури. 
Тип дисципліни : вибіркова (за вибором студентів). 
Семестр: п’ятий. 
Обсяг модуля: Загальна кількість годин – 1200 (кредитів ЄКТС – 4): аудиторні години: 
лекції – 32, практичні – 16; самостійна робота студента – 72. 
Лектор: к. істор. н., доцент М.І. Гладкий. 
Результати навчання:  

Студент повинен знати: 
– основні поняття та терміни культурології; 
– зміст та структуру матеріальної культури; 
– функції матеріальної культури; 
– методи вивчення культури 
– джерела вивчення матеріальної культури; 
– особливості матеріальної культури різних історичних періодів; 
– зміст та наслідки неолітичної, промислової та науково-технічної революції; 
– особливості життєзабезпечення людини шляхом привласнення природних ресурсів; 
– матеріальні основи життєдіяльності людини через матеріальне виробництво та 

створення матеріально-побутових умов; 
– особливості рухливих та стаціонарних форм життя; 
– типи та варіанти розвитку поселень та забудови двору; 
– історичні етапи розвитку, типові риси та регіональні особливості житлового-

господарського будівництва; 
– функції, символіку, етнокультурні  особливості костюму; 
– господарську основу харчування та специфіку як явища культури; 
– роль транспортних засобів в розвитку цивілізації, їх техніко-конструктивні 

особливості;  
– значення іграшки як пам’ятки матеріальної культури в світогляді та духовній 

культурі. 
Вміти: 

- охарактеризувати історичні аспекти побутування пам’яток матеріальної культури; 
- визначити типові риси пам’яток матеріальної культури ; 
- визначити функціональне призначення пам’яток матеріальної культури; 
- провести опис техніко-конструктивних особливостей пам’яток матеріальної культури; 
- визначити культурну цінність пам’яток матеріальної культури. 

Спосіб навчання: аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: Курс «Основи матеріальної культури» 
викладається в блоці навчальних дисциплін, які спрямовані на всебічне пізнання студентами 
процесів культуротворення та передує вивченню дисциплін мистецького спрямування тощо 
Зміст навчального модуля: загальні питання теорії та історії матеріальної культури, 
історичні етапи її розвитку, матеріальні основи життєзабезпечення людини, які виражені в 
різних видах привласнювальної та відтворювальної господарської діяльності та матеріально 
побутові умови життя людини.  
 Рекомендована література:  
Глушко М. С. Історія народної культури українців. / Михайло Глушко. – Львів : ЛНУ ім.. 
Івана Франка, 2014. – 416 с. 
Дротенко В.І., Муляр Н. М.  Основи матеріальної культури / В.І. Дротенко, Н.М. Муляр / 
Підручник – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім..Івана Франка, 2015. – 254 с. 
Етнографія України: Навчальний посібник / За ред. С. А. Макарчука. – Львів: Видавництво 
«Світ»,  2004. – 518 с. 
Культура і побут населення України: навч. Посібник / В.І. Наулко, Л.Ф. Артюх, В.Ф. 
Горленко та ін. - 2 - е вид. доп. та перероб. – К. : Либідь, 1993. – 288 с. 



Українська минувшина. Ілюстрований Етнографічний довідник. - 2 - е вид. / А. П. 
Пономарьов, Л.Ф. Артюх, Т. В. Косміна та ін. – К. : Либідь, 1994. – 256 с. 
Українське народознавство./ За ред. С. Павлюка, Г. Горинь, Р. Кирчіва. – Львів: ІЦ «Фенікс», 
2004. – 608 с. 
Свод этнографических понятий и терминов. Том 1–4. – Т. 1 . Матеріальна культура. – М.: 
Наука, 1989. 
Тиводар М.П. Етнологія. – Ужгород: Карпати,  2004. – 577 с 
Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, 
Методи і критерії оцінювання:  Поточний контроль: обговорення тем на семінарських 
заняттях (40 %), підсумковий колоквіум (40 %),  співбесіда (20 %),  залік. 
Мова навчання: українська. 
Кафедра культурології та мистецької освіти.  
  


