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Історія української культури  
Тип дисципліни: за вибором спеціальності (ВНЗ).  
Семестр: перший.  
Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3),  
аудиторні години: лекції – 16, практичні заняття – 16; самостійна робота – 58.  
Лектор: кандидат філософських наук, доцент Дротенко Валентина Іванівна.  
Результати навчання:  
Знати: терміни і поняття навчальної дисципліни; розвиток української культури за 
історичними епохами; значення української культури та її зв'язок із загальносвітовим 
історико-культурним простором; 
Уміти: аналізувати, класифікувати, порівнювати й узагальнювати моделі культурних явищ 
та культурних стилів різних епох; аргументувати власну позицію щодо художньої вартості та 
культурної значущості різних напрямів, стилів і жанрів художньої культури; 
використовувати набуті знання та уміння у процесі педагогічної діяльності. 
Спосіб навчання: аудиторне.  
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Історія України.  
Зміст навчальної дисципліни: Вступ до курсу «Історія української культури». Художня 
культура України як духовне явище. Культура найдавнішого населення України. Культура 
Київської Русі. Культура України 14 – 17 ст. Культура українського бароко, класицизму і 
романтизму (18 – 19 ст.). Культура України кінця 19 – початку 20 ст. Актуальні проблеми 
сучасної цивілізації і культури. Поліхудожній і полікультурний образ світу.  
Рекомендована література:  
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Форми та методи навчання:  
лекції, семінарські заняття, усне опитування, самостійна робота.  
Методи і критерії оцінювання: 
поточний контроль:усне опитування, письмові самостійні роботи, захист ІНДЗ.  
підсумковий контроль: екзамен у першому семестрі.  
100-бальна шкала оцінювання.  
Мова навчання: українська.  
Кафедра: культурології та мистецької освіти. 
 


