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

Мета вивчення навчальної дисципліни - ознайомити студентів з 

фундаментальними досягненнями світової і вітчизняної культури, розкрити 

єдність і різноманітність культур світу, показати значущість культури в 

життєдіяльності людини й соціальних груп, її роль у творчості та 

вдосконаленні особистості, гуманізації суспільних відносин. Курс дає 

можливість студентам долучитися до скарбниці мудрості й досвіду, надбаних 

людством протягом тисячоліть. 

Основні завдання навчальної дисципліни - спрямування на збагачення і 

розширення гуманітарної підготовки студентів, формування творчої 

активності майбутніх фахівців. Сприйняття і розуміння культури як 

суспільного явища допоможуть кваліфіковано аналізувати, систематизувати, 

класифікувати та створювати оптимальні моделі процесів духовного, 

соціально-політичного та культурно-мистецького життя. 

Зміст навчальної дисципліни:  

Тема 1. Предмет культурології як науки про культуру. Суть і сутність 

культури. Функції культури. Культура і цивілізації. 

Тема 2. Походження і головні етапи розвитку культури. Виникнення 

мистецтва. Первісна культура. 

Тема 3.Культура Стародавнього Сходу.  

Тема 4.Культура Античності. 

Тема 5.Культура Середньовіччя. Культура Візантії. 

Тема 6.Культура епохи Відродження. 

Тема 7.Культура Нового часу, Просвітництва. 

Тема 8. Європейська культура ХIХ – ХХ ст. 

Тема 9.Культура східних слов’ян. 



Тема 10.Культура Київської Русі. 

Тема  11. Українська культура ХIV – XVII ст. 

Тема 12. Українська культура ХVIII - XIX ст. 

Тема 13. Українська культура ХХ ст. 

Тема 14. Національна культура в сучасній Україні. Єдність і 

взаємозалежність світової і національної культур. 

У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів освіти будуть 

сформовані наступні компетентності: 

Загальні компетентності 

 

сприяння осмисленню 

сукупності культурних 

досягнень людства, 

взаєморозумінню та 

продуктивній співпраці з 

народами, які мають як схожі, 

так і відмінні риси в культурі, 

веденню кваліфікованого 

діалогу з партнерами іншої 

культурної домінанти. 

 

Спеціальні предметні компетентності 

 

розуміння основних термінів та 

поняття культурології на рівні 

відтворення, тлумачення для 

розширення інтелектуального 

рівня; основних етапів розвитку 

світової культури та української 

культури; тенденції розвитку і 

взаємозв'язків світової та 

української культури на 

сучасному етапі. 

 

Результати навчання 

 

вміти визначати основні етапи 

розвитку світової та української 

культури; 

правильно оцінити сучасний 

стан культури й культурного 

розвою, бачити і розуміти 

постійні зміни в різноманітних 

сферах соціокультурного 

процесу; 

вміти визначати проблеми 

розвитку культури українського 



народу в контексті світової 

культури, а також аналізувати 

культури народів в їхньому 

взаємозв'язку; 

реалізувати одержані знання з 

культурології для формування 

особистості в умовах розмаїття 

культур. 

 

 

 

 

Форма підсумкового контролю -  залік 


