
Опис окремої одиниці освітньої програми 
Стилістика світової культури 
Тип дисципліни: вибіркова (вільного вибору студента).  
Семестр: шостий.  
Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години: 
лекції – 16, практичні заняття – 16; самостійна робота – 88.  
Лектор: кандидат філософських наук, доцент Дротенко В. І.  
Результати навчання: 

Загальна компетентність: здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 
здатність генерувати нові ідеї (креативність); здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
культурологічної інформації з різних джерел; здатність проводити культурологічні 
дослідження на відповідному науково-теоретичному і науково-методологічному рівні. 

Фахова компетентність: визначати основні тенденції розвитку художньої культури та 
їх вплив на формування художньо-естетичної свідомості індивідів; виявляти потенціал 
художньої культури у розвитку культури суспільства та індивіда; володіти термінами і 
поняттями художньої культури, сучасними методами культурологічного аналізу та 
обґрунтовувати власні світоглядні позиції та художньо-естетичні ідеали; вирішувати 
проблеми специфіки художньої культури та мистецтва як естетичного відображення 
дійсності й акумулювати їх у практичній професійній діяльності. 
Спосіб навчання: аудиторне.  
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Історія української культури. 
Українознавство. Основи матеріальної культури. Історія літератури. Історія театру. 
Стилістика світової художньої культури.  
Зміст навчальної дисципліни. Вступ до предмету «Історія мистецтв». Мистецтво арабо-
мусульманського та африканського культурних регіонів. Мистецтво індійського та 
далекосхідного культурних регіонів. Мистецтво латино-американського та північно-
американського культурних регіонів. Мистецтво європейського культурного регіону. 
Мистецтво слов’янських країн. 
Рекомендована література:  
1. Дротенко В.І. Історія мистецтв : тексти лекцій [для студентів галузі знань 0101 Педагогічна 

освіта, галузі знань 0202 Мистецтво] / Дротенко Валентина Іванівна. – Дрогобич : Видавничий 
відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – 148 с. 

2. Дротенко В.І. Поліхудожня свідомість особистості // Культурологічний та особистісний виміри 
художньо-естетичних цінностей української культури : колективна монографія / В.І. Дротенко, 
О.В. Петрів, Т.О. Білан та ін. / за ред. О.В. Петрів – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 226 с. 

3. Дротенко В.І. Стилістика світової художньої культури  / В.Дротенко. – Дрогобич: Редакційно-
видавничий відділ ДДПУ. 2006. – 72 с. 

4. Історія світової культури. Культурні регіони: Навч. посібник /Керівник авт. колективу 
Л.Т.Левчук. – К.: Либідь, 2000. – 520 с. 

5. Культурологія: навчальний посібник для студентів ВНЗ / За аг ред.. В.М.Пічі – Львів: «Магнолія 
плюс», 2003. – 235 с. 

6. Левчук Л. Т. Художня творчість як міжнаукова проблема: досвід поняттєво-категоріального 
забезпечення / Л. Т. Левчук // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : 
Філософія, культурологія, соціологія. - 2012. - Вип. 4. – С. 7 – 11. – Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_fks_2012_4_3. 

7. Світова художня культура: Від первісного суспільства до початку середньовіччя: Навчальний 
посібник для педагог. Вузів/ О.П.Щолохова, С.В.Шип, О.Л.Шевнюк, О.М.Семашко. – К.: Вища 
школа, 2004. – 175 с. 

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, усне опитування, самостійна 
робота.  
Методи і критерії оцінювання:  
поточний контроль: обговорення тем на семінарських заняттях, захист ІНДЗ.  
підсумковий контроль: залік у сьомому семестрі.  
100-бальна шкала оцінювання  
Мова навчання: українська.  
Кафедра: культурології та мистецької освіти. 


