
АНОТАЦІЯ  

навчальної дисципліни «Історія української та зарубіжної культури»  

Галузь знань 07 « Управління та адміністрування» 

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Статус: вибіркова (дисципліна вільного вибору здобувача освіти) 

Курс I 

Семестр ІІ 

Загальний обсяг дисципліни: 45 год, 1,5 кредитів EKTS 

Мета вивчення навчальної - забезпечення філософсько-культурологічної 

складової підготовки висококваліфікованого, конкурентоздатного, 

інтегрованого у європейський та світовий науково-освітній простір фахівця, 

який здобув теоретичні та практичні знання, вміння та навички, що достатні 

для виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю;  вивчення 

історії української  та зарубіжної культури, формування культурної 

компетентності та освіченості майбутнього фахівця, створення свідомого та 

відповідального відношення до культурно-історичної спадщини. 

Основні завдання навчальної дисципліни - спрямування на формування у 

майбутніх фахівців теоретичних знань і практичних навичок, щодо вивчення, 

систематизації та популяризації української та зарубіжної  культури; аналіз 

сучасного стану проблем та перспектив розвитку культури; оволодіння 

навичками організації соціокультурних проектів у площині сучасної культури. 

Зміст навчальної дисципліни:  

1.Вступ до курсу. Культура як об’єкт міждисциплінарного дослідження 

2. Ранні форми культури.  

3. Джерела формування української культури, міфологічний простір давніх 

слов’ян. 

4. Античність як тип культури. 

5. Культура європейського Середньовіччя. 

6. Культура Київської Русі.  

7. Культура європейського Відродження.  

8. Українська культура ранньомодерної доби.  

9. Культура європейського Просвітництва.  



10. Феномен бароко в українській культурі . 

11. Західноєвропейська культура ХІХ століття.  

12. Українська культура ХІХ століття . 

13. Глобальні проблеми сучасної світової культури . 

14. Основні напрями розвитку української культури ХХ – початку ХХІ 

століть. 

 

 

 

У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів освіти будуть 

сформовані наступні компетентності: 

Загальні компетентності 

 

здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу, до 

застосування знань у 

практичних ситуаціях; 

знання предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності; здатність 

узагальнювати знання про 

культуру. 

Спеціальні предметні компетентності 

 

здатність розуміти матеріальну 

та духовну цінність об’єкта 

культурної спадщини різних 

історичних періодів та 

географічних ареалів у 

відповідному економічному, 

соціокультурному та 

інституціональному контекстах; 

здатність до розуміння й 

осмислення теоретичних 

концепцій і вчень, які 

становлять 

основу культурології; здатність 

розуміти процеси культурно-

історичної динаміки та 

використовувати 

професійно профільовані 

знання й практичні навички. 



Результати навчання 

 

володіти термінологічним 

апаратом дисципліни;  

застосовувати знання з курсу у 

професійній діяльності;  

досліджувати культурні 

феномени та процеси їх 

трансформації в контексті 

теоретико- методологічного 

апарату сучасної культурології;  

аналізувати й узагальнювати 

історичний матеріал у певній 

системі, оцінювати 

найважливіші події та явища 

української історії і культури у 

контексті зарубіжної культури і 

цивілізації; пояснювати 

перспективи, позитивні та 

негативні тенденції 

становлення та розвитку 

певного культурного феномену. 

 

 

Форма підсумкового контролю -  залік 


