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8 год.
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Практичні, семінарські
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.

Самостійна робота
48 год.
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ІНДЗ:
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Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної
роботи становить:
для денної форми навчання – 1:3
для заочної форми навчання – 1:10

ВСТУП
Дисципліна «Історія української культури» викладається на 4 курсі 7 семестру
обсягом 72 години, з них лекцій 8 год., семінарських 16 год. (колоквіумів 4 год.), самостійна
робота 48 год.
Мета курсу:
Вивчення дисципліни ―Історія української культури‖ спрямовано на реалізацію
сучасної концепції освіти студентів вищих навчальних закладів України, основою якої
є ґрунтовна історико-філософська підготовка у поєднанні з орієнтацією на світогляднофілософські проблеми сьогодення.
Метою курсу є ознайомлення з історією та сучасним станом української культури,
як інтегральної культурологічної дисципліни, досягти якої можливо з огляду на те, що
складові частини курсу органічно поєднують в собі як історичні аспекти української
культури, так і окремі її специфічні галузі та напрямки, зокрема, мистецтво, науку,
освіту, релігію тощо.
Завдання курсу:
Виклад курсу ― Історія української культури‖ спрямований на вивчення здобутків
української матеріальної та духовної культури від її витоків до сьогодення,
можливостей запозичення культурних цінностей інших народів, порівняльного аналізу
ролі і місця вітчизняної культури в контексті світових та європейських
культуротворчих процесів.
Специфічною особливістю курсу історії української культури є його значний
виховний потенціал, що дає можливість реалізувати в навчально-виховному процесі
низку важливих завдань, зокрема таких, як виховання національної свідомості,
громадянських якостей української молоді, становлення професійного мислення.
Важливим завданням курсу є також формування та розвитку високої внутрішньої
культури його слухачів на основі вивчення досягнень і закономірностей розвитку
української національної культури.
Запропонована побудова викладу сприятиме кращому засвоєнню матеріалу та
проблематики інших суспільно-гуманітарних дисциплін, передусім ―Історія України‖,
філософія (тема: ―Вітчизняна філософія‖), ―Україна в Європі та світі‖.

Предмет навчальної дисципліни: історичний розвиток української культури.
Вимоги до знань та умінь:
Знати:
- концептуальні засади історії та теорії української культури;
- історію культури України, її місце в сучасному світі та Європі;
- головні напрями розвитку духовної культури України;
- історію становлення та розвитку окремих галузей української культури, театру, музики, образотворчого мистецтва, архітектури
- міжкультурні зв‘язки України з країнами Європи та світу;
- проблеми та перспективи розвитку української культури в сучасному
цивілізаційному процесі.
Уміти:
- збирати, систематизувати інформацію, здійснювати порівняльний аналіз та
використовувати її у практичній діяльності;

-

аналізувати на основі наукової методології суспільствознавчих дисциплін
багатий фактичний матеріал із історії української культури;
визначати можливості культурних запозичень відповідно до національних
інтересів України;
чітко окреслювати предмет і завдання історії української культури
відповідно до інших соціально-гуманітарних наук.

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна
дисципліна «Історія української культури» є складовою циклу професійної підготовки
фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», є базовою для вивчення таких
спеціальних дисциплін.
Система контролю знань та умови складання іспиту. Навчальна дисципліна
«Історія української культури» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона
складається з __2__ модулів.
Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою.
Міждисциплінарні зв'язки:
Для засвоєння дисципліни студенти мають знати визначальні тенденції світової
історії та історії України, категорії логіки, філософської
науки, соціології та
політології, культурології та теорії держави і права.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1.Вступ до дисципліни
2. Особливості розвитку української культури.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 години/2 кредитів ECTS.
Лекції — 8 год.
Семінари — 16 год.
Самостійна робота — 48 год.
Програма курсу:
Модуль 1. Вступ до дисципліни
Тема № 1. Предмет та завдання курсу "Історія української культури".
Предмет, завдання та структура курсу "Історія української культури". Наукове
визначення поняття культура. Основні підходи до вивчення феномену культури в сучасній
культурології (еволюціоністський, соціологічний, антропологічний, циклічний та ін.). Духовна
та матеріальна культура. Світова та національна культура. Основні функції культури.
Проблема періодизації української культури. Культурологічна думка України.
Тема № 2. Витоки та передумови формування української культури.
Поява людини на території України. Розвиток матеріальної та духовної культури в
кам'яну добу. Неолітична революція. Трипільська культура та її зв'язок з українською
культурою. Особливості трипільського мистецтва. Доіндоєвропейці та індоєвропейці на
території України. Мова та вірування індоєвропейців. Кіммерійці. Скіфська доба на території
України (соціально-економічний розвиток, звіриний стиль в мистецтві). Сармати. Грецька
колонізація України. Українські землі у складі Римської імперії. Україна та "велике

переселення народів" у ІІ-ІУ ст. н.е. Проблема походження та розселення слов'ян.
Духовний світ слов'ян.
Модуль 2. Особливості розвитку української культури
Тема № 3. Культура Київської Русі.
Проблема становлення державності у східних слов'ян. Культура Київської Русі крізь
призму взаємовідносин Схід - Захід (кочовий світ, Візантія, Європа, Близький Схід).
Християнізація Русі та її значення для розвитку української культури. Формування соціальної
структури та політичної влади. Церква як рушійна сила культурного розвитку Київської Русі.
Загальна характеристика мистецтва Київської Русі (архітектура, літописання, музика, живопис та ін.).
Тема № 4. Українська культура в другій половині ХІV – першій половині
ХVІІ ст.
Інкорпорація українських земель до склади Литви та Польщі. Соціально-економічний розвиток
України (розвиток міст, торгівля, ремесла, закріпачення селян). Соціальна структура населення
України XIV - XVII ст. (шляхта, селяни, міщани, духовенство). Поява козацтва та його значення для
розвитку української культури. Вплив гуманістичних та реформаційних ідей в Україні. Релігійні
процеси в Україні в умовах протистояння Заходу та Сходу (боротьба за Київську митрополію,
рух братств, Берестейська унія, відновлення та реформування православ'я Петром Могилою,
підпорядкування Київської митрополії Московському патріархату). Становлення української
культури XIV - середина XVII ст. як синтез здобутків візантійської та західноєвропейської
культур.
Тема № 5. Українське бароко (середина ХVІІ – кінець ХVІІІ ст.).
Становище українських земель у середині XVII - XVIII ст. Втрата автономії України
в умовах політики централізації Російської імперії. Передумови та причини розвитку бароко в
Україні. Формування ідеологеми «Київ - другий Єрусалим» та її значення для розвитку
національної та релігійної самосвідомості. Київський культурний центр. Початок інтеграції
української козацької старшини та духовенства в соціально-політичне та духовне життя
Російської імперії. Розвиток історичної самосвідомості. Особливості українського бароко
(архітектура, література, музика, театр). Григорій Сковорода - останній геній Старої України.
Тема № 6. Національне відродження в Україні (кінець XVIII - XIX ст.)
Причини, передумови та періодизація українського національного відродження. Вплив ідей
романтизму на українську культуру. Слобожанщина - центр національного відродження України.
«Історія Русів». «Енеїда» Котляревського. Початок національного відродження на
західноукраїнських землях. «Руська трійця». Процес націоналізації української греко-католицької
церкви. Кирило-Мефодіївське товариство та ідея єдності слов'янських народів. Тарас Шевченко ідеолог модерної України.
Тема № 7. Розвиток української культури в другій половині XIX - на початку XX ст.
Реформи 1860-1870-х років в Російській імперії та їх вплив на соціально-економічний та
політичний розвиток України. Промисловий переворот, урбанізація та початок руйнування
традиційного села. Зародження націоналізму. Громадівський рух. Галичина - український
П'ємонт. Роль Івана Франка в національно-культурному русі. М.Грушевський і його роль у розвитку
української національної культури. Вплив реалізму на розвиток українського мистецтва
(література, театр, музика, живопис). Традиція та «модерн» в українській культурі кінця XIX початку XX ст.

Тема № 8. Українська культура радянської доби (кінець 1910-х – кінець 1980 –х років).
Лютнева революція в Петрограді та спалах національно-політичного відродження в
Україні. Центральна Рада. Боротьба за незалежність України. Процес зростання національної
свідомості «з селян до нації». Формування ідеї соборної України. Культурний рух періоду
Центральної Ради. Формування української національної школи. Національно-культурна політика
Гетьманату. Створення української вищої школи. Українська Академія Наук. Д.Багалій,
А.Кримський, Ст.Смаль-Стоцький, В.Вернадський, М.Туган-Барановський. Видавнича справа.
Преса. Театр. Автокефалія Української православної церкви. Політика «українізації» та її вплив на
українську культуру 20-3 0-х років XX ст. Розвиток освіти та ліквідація неписьменності. Літературний
процес та Хвильовий. Український театр Леся Курбаса. Сталінський терор та його наслідки для
української культури. Культурні орієнтації українського націоналізму. Розвиток культури України
під час Другої світової. Шестидесятники. Рух дисидентів та боротьба за національну культуру. Вплив
Горбачовської перебудови на українську культуру. Формування нової соціокультурної дійсності та її риси.
Національна культура в умовах зростання національно-культурної ідентичності.
Тема № 9. Українська культура в ситуації подолання наслідків тоталітаризму
(кінець 1980-х – перша декада ХХІ ст.).
Риси нової соціокультурної дійсності: після розпаду двополюсної системи світу. Крах
комуністичної ідеології та її наслідки для розвитку української культури. Проблема типології
української національної культури. Культурологічні ідеї М. Хвильового, Вяч. Липинського, І.
Огієнка. та їх актуальність в умовах нової соціальної реальності. Українська національна ідея –
передумова розвитку національної культури в умовах нової соціальної реальності. Фактори
зростання національної культурної самосвідомості.
Перспективи розвитку української культури в сучасних умовах. Проблеми розвитку
української культури в контексті глобалізації та ідеології глобалізму. Проблеми збереження
української культурної та національної ідентичності в умовах глобалізації та ідеології глобалізму.
Секуляризаційні процеси і їх вплив на українську культуру. Українська культура в ситуації
постмодернізму. Специфічні риси українського постмодерну. Українська церква і релігія в
ситуації постмодернізму.

Назви змістових
модулів і тем

1
Предмет та
завдання курсу
"Історія української
культури"
Витоки та
передумови
формування
української
культури

4. Структура навчальної дисципліни
Кількість годин
денна форма
Заочна форма
усього
у тому числі
усього
у тому числі
л п лаб інд с.р.
л п лаб інд с.р.
2
3 4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
Модуль 1
Вступ до дисципліни
3
1
4
5
1
4

7

1

2

4

4

4

Разом за
модулем 1
Культура Київської
Русі
Українська
культура в другій
половині ХІV –
першій половині
ХVІІ ст.
Українське бароко
(середина ХVІІ –
кінець ХVІІІ ст.).
Національне
відродження в Україні
(кінець XVIII - XIX
ст.)
Розвиток української
культури в другій
половині XIX - на
початку XX ст.
Українська культура
радянської доби
(кінець 1910-х – кінець
1980 –х років).
Українська
культура в ситуації
подолання
наслідків
тоталітаризму
(кінець 1980-х –
перша декада ХХІ
ст.).
Разом за
модулем 2

10

1

8

Модуль 2
Особливості розвитку української культури
4
1 2
6
4
1

8

Усього годин

№
з/п
1
2
3
4

2

2

1

2

2

8

9

2

6

5

2

6

4

1

8

8

6

1

2

6

6

1

8

8

1

2

4

5

1

8

1

2

6

1

8

1

2

6

22

6

14

40

24

5

56

72

8

16

48

72

6

66

8

5. Теми семінарських занять
Назва теми
Витоки та передумови формування української культури.
Культура Київської Русі. Загальна характеристика мистецтва Київської Русі:
архітектура та мистецтва, освіта та наука на Русі.
Українська культура в другій половині ХІV – першій половині
ХVІІ ст.
Українське бароко (середина ХVІІ – кінець ХVІІІ ст.).

Кількість
годин
2
2
2
2

Національне відродження в Україні (кінець XVIII - XIX ст.)
Розвиток української культури в другій половині XIX - на початку XX ст.
Українська культура радянської доби (кінець 1910-х – кінець 1980 –х років).
Українська культура в ситуації подолання наслідків тоталітаризму
(кінець 1980-х – перша декада ХХІ ст.).
Разом:

5
6
7
8

2
2
2
2
16

6. Самостійна робота
№
з/п
1
2

3
4

5

6

7

8

9

Назва теми
Сучасні підходи до понять «культура», «нація», «національна
культура»
Витоки та історичні умови формування традиційної української
культури. Проблема цивілізаційної приналежності української
культури.
Культура Київської Русі крізь призму взаємовідносин Схід - Захід
(кочовий світ, Візантія, Європа, Близький Схід).
Українська культура в другій половині ХІV – першій половині
ХVІІ ст. Вплив гуманістичних та реформаційних ідей в Україні. Релігійні
процеси в Україні в умовах протистояння Заходу та Сходу.
Українське бароко (середина ХVІІ – кінець ХVІІІ ст.). Формування
ідеологеми «Київ - другий Єрусалим» та її значення для розвитку
національної та релігійної самосвідомості. Київський культурний центр.
Національне відродження в Україні (кінець XVIII - XIX ст.) Початок
національного відродження на західноукраїнських землях. «Руська трійця».
Процес націоналізації української греко-католицької церкви.
Розвиток української культури в другій половині XIX - на початку XX ст.
Зародження націоналізму. Громадівський рух. Галичина - український
П'ємонт.
Українська культура радянської доби (кінець 1910-х – кінець 1980 –х років).
Українська Академія Наук. Д.Багалій, А.Кримський, Ст.Смаль-Стоцький,
В.Вернадський, М.Туган-Барановський. Видавнича справа. Преса. Театр.
Українська культура в ситуації подолання наслідків тоталітаризму
(кінець 1980-х – перша декада ХХІ ст.). Проблема типології
української національної культури. Культурологічні ідеї М. Хвильового,
Вяч. Липинського, І. Огієнка. та їх актуальність в умовах нової соціальної
реальності. Українська національна ідея – передумова розвитку
національної культури в умовах нової соціальної реальності. Фактори
зростання національної культурної самосвідомості.
Разом

Кількість
годин
4
4

6
6

6

6

4

6

48

9. Індивідуальні завдання
Курсова робота з курсу, реферат, доповідь.
10. Методи навчання
Лекція, семінари, екскурсії в музей, робота з малою групою, застосування
інформаційних технологій.

11. Методи контролю
Контрольна робота, іспит.
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності
90 – 100
82-89
74-81
64-73
60-63

Оцінка
ECTS
А
В
С
D
Е

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового
проекту (роботи), практики
відмінно
добре

для заліку

зараховано

задовільно

35-59

FX

незадовільно з можливістю
повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов‘язковим
повторним вивченням
дисципліни

не зараховано з
можливістю
повторного складання
не зараховано з
обов‘язковим
повторним вивченням
дисципліни

13. Методичне забезпечення
Мистецькі альбоми та історичні карти, слайди, відеофільми, методичні
рекомендації.

14. Рекомендована література
Бойко О.Д. Історія України. Посібник. – К., 1999.
Верига В. Нариси з історії України. – Львів, 1996.
Гатальська С.М. Філософія культури. – К., 2005.
Голубенко П. Україна і Росія у світлі культурних взаємин. – К., 1993.
Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХХХ ст. – К., 1996.
6. Грушевський М. Культурно-національний рух на Україні в ХVІ – ХVІІ віці. – К.,
1912.
7. Грушевський М.С. Хто такі українці і чого вони хочуть. – К., 1991.
8. Грушевський Михайло. З історії релігійної думки на Україні. – К., 1992.
9. Ісаєвич Я.Д. Братства та їх роль у розвитку української культури ХVІ – ХVІІІ ст.
– К., 1996.
10. Історія світової та української культури. Підручник. /В.А.Гречко, І.В.Чорний,
В.А. Кушнерук, В.А.Режко – К., 2002.
11. Історія України / Керівник авт. кол. Ю.Зайцев. – Львів,1998.
12. Історія української культури / За ред.. І. Крип‘якевича. К., 1994.
13. Історія української культури у 5 т. / Александрович В.С., Балушок В.Г. - К.,
2003.
14. Історія української радянської музики: Навч. посіб. – К., 1990.
15. Історія української та зарубіжної культури. Навч. пос. за ред. С.М. Клапчука та
В.Ф. Остафійчука. – К., 2000.
16. Касьянов Г. Українська інтелігенція в русі опору 1960 – 80-х років. – К., 1995.
17. Крвавич Д.П., Овсійчук В.А., Черепанова С.О. Українське мистецтво: Навч. пос.
у 3 ч. – Львів 2004.
18. Культура і побут населення України: Навч. Посібник./ В.І.Наулко, Л.Ф.Артюх,
В.Ф. Горленко та ін. – К.., 1993.
19. Культурна політика України. – К., 1995.
20. Культурология. Под ред. Г.Драча. – Ростов-на-Дону.,1999.
21. Культурология. Учебное пособие для вузов / Под ред. проф. А.Н. Марковой. - Зе изд. – М., 2000.
22. Культурология. ХХ век. Энциклопедия. В 2-х тт., - Спб.,1998.
23. Культурологія. За ред. В.М. Пічі. – Львів, 2003.
24. Лекції з історії світової та вітчизняної культури. Навч. пос. за ред. А. Яртися та
В. Мельника. – Львів, 2005.
25. Липа Ю.Призначення України. – Львів, 1992.
26. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. – У 2-х томах. – К., 1994.
27. Лобановський Б.Б., Говдя П.І. Українське мистецтво другої половини ХІХ ст. –
поч. ХХ ст. – К., 1989.
28. Лосєв І.В. Історія і теорія світової культури. К., 1995.
29. Макаров А.М. Світло українського бароко. – К., 1994.
30. Міфи України. – К.: Довіра, 2006.
31. Музей народной архитектуры и быта Украинской ССР. – К., 1985.
32. Нічик В.М., Литвинов В.Д., Стратій Я.М. Гуманістичні і реформаційні ідеї на
Україні (ХVІ – поч. ХVІІ ст.). – К., 1990.
33. Огієнко І.І. Історія українського друкарства. – К., - 1994.
34. Огієнко І. Українська культура. – К., 1991.
35. Огієнко І.І. Українська церква. – К., 1993.
36. Попович М. Нарис історії культури України: Навчальний посібник. - К., 2001.
1.
2.
3.
4.
5.

37. Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні (Х – поч. ХХ ст.):
Нариси. – К., 1991.
38. Семчишин Мирослав. Тисяча років української культури. – К., 1993.
39. Стражный А. Украинский менталитет. – К.: Подолина, 2008.
40. Теорія та історія світової та вітчизняної культури: Курс лекцій.- К.: 1993.
41. Українська культура. Лекції за редакцією Дм.Антоновича. – К., 1993.
42. Українська та зарубіжна культура. Навч. пос. за ред. М.М. Заковича та ін. – К.,
2000.
43. Українське бароко та європейський контекст. Архітектура, образотворче
мистецтво, театр і музика. – К., 1991.
44. Українські замовляння. Упорядник Москаленко М.Н. – К., 1993.
45. Українці: народні вірування, повір‘я, демонологія. – К., 1991.
46. Хвильовий М. Україна чи Малоросія // Твори: У 2 т. – К., 1991. – Т. 2.
47. Шевнюк О.О. Культурологія. Навчальний посібник. 2-ге вид. – К., 2005.
48. Шевчук В. Козацька держава. – К., 1996.
49. Шейко В.М., Л.Г. Тишевська. Історія української художньої культури. – Харків,
1999.
50. Шейко В.Н., Гаврошенко А.А. История художественной культуры. В 5 ч.
Учебник для вузов. – X.,1988.
51. Шпорлюк Р. Українське національне відродження в контексті європейської
історії кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. // Україна. Наука. Культура. – К., 1991. –
Вип. 25.
52. Антонович Дм. Українська культура. К., 1993.
53. Асеев Ю.С. Архитектура древнего Киева. — К., 1982.
54. Асєєв Ю.С. Джерела мистецтва Київської Русі. — К., 1980.
55. Багалій Д. Український мандрований філософ Григорій Сковорода. — К.: Орій,
1992. — 472с.
56. Білецький П.О. Українське мистецтво другої половини XVII-XVIII століть. —
К., 1981.
57. Історія української культури. Т.1-4. — К.: Наукова думка, 2001-2006.
58. Історія релігії в Україні. Навчальний посібник. — К., 1999.
59. Горбаченко Т.Г. Вплив християнства на становлення писемної культури РусіУкраїни: релігієзнавчо-філософський аспект. — К.: Видавничий дім «Академія»,
2001. — 272с.
60. Енциклопедія постмодернізму. — К.: Основи, 2002.
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ВСТУП
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни ― Історія української
культури ‖ складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки
бакалавра, для всіх спеціальностей .
Мета курсу:
Вивчення дисципліни ―Історія української культури‖ спрямовано на реалізацію
сучасної концепції освіти студентів вищих навчальних закладів України, основою якої
є ґрунтовна історико-філософська підготовка у поєднанні з орієнтацією на світогляднофілософські проблеми сьогодення.
Метою курсу є ознайомлення з історією та сучасним станом української культури,
як інтегральної культурологічної дисципліни, досягти якої можливо з огляду на те, що
складові частини курсу органічно поєднують в собі як історичні аспекти української
культури, так і окремі її специфічні галузі та напрямки, зокрема, мистецтво, науку,
освіту, релігію тощо.
Завдання курсу:
Виклад курсу ― Історія української культури‖ спрямований на вивчення здобутків
української матеріальної та духовної культури від її витоків до сьогодення,
можливостей запозичення культурних цінностей інших народів, порівняльного аналізу
ролі і місця вітчизняної культури в контексті світових та європейських
культуротворчих процесів.
Специфічною особливістю курсу історії української культури є його значний
виховний потенціал, що дає можливість реалізувати в навчально-виховному процесі
низку важливих завдань, зокрема таких, як виховання національної свідомості,
громадянських якостей української молоді, становлення професійного мислення.
Важливим завданням курсу є також формування та розвитку високої внутрішньої
культури його слухачів на основі вивчення досягнень і закономірностей розвитку
української національної культури.
Запропонована побудова викладу сприятиме кращому засвоєнню матеріалу та
проблематики інших суспільно-гуманітарних дисциплін, передусім ―Історія України‖,
філософія (тема: ―Вітчизняна філософія‖), ―Україна в Європі та світі‖.
Вимоги до знань та умінь:
Знати:
- концептуальні засади історії та теорії української культури;
- історію культури України, її місце в сучасному світі та Європі;
- головні напрями розвитку духовної культури України;
- історію становлення та розвитку окремих галузей української культури, театру, музики, образотворчого мистецтва, архітектури
- міжкультурні зв‘язки України з країнами Європи та світу;
- проблеми та перспективи розвитку української культури в сучасному
цивілізаційному процесі.
Уміти:
- збирати, систематизувати інформацію, здійснювати порівняльний аналіз та
використовувати її у практичній діяльності;
- аналізувати на основі наукової методології суспільствознавчих дисциплін
багатий фактичний матеріал із історії української культури;

-

визначати можливості культурних запозичень відповідно до національних
інтересів України;
чітко окреслювати предмет і завдання історії української культури
відповідно до інших соціально-гуманітарних наук.

Міждисциплінарні зв'язки:
Для засвоєння дисципліни студенти мають знати визначальні тенденції світової
історії та історії України, категорії логіки, філософської
науки, соціології та
політології, культурології та теорії держави і права.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1.Вступ до дисципліни
2. Особливості розвитку української культури.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 години/2 кредитів ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Програма курсу:
Модуль 1. Вступ до дисципліни
Тема № 1. Предмет та завдання курсу "Історія української культури".
Предмет, завдання та структура курсу "Історія української культури". Наукове
визначення поняття культура. Основні підходи до вивчення феномену культури в сучасній
культурології (еволюціоністський, соціологічний, антропологічний, циклічний та ін.). Духовна
та матеріальна культура. Світова та національна культура. Основні функції культури.
Проблема періодизації української культури. Культурологічна думка України.
Тема № 2. Витоки та передумови формування української культури.
Поява людини на території України. Розвиток матеріальної та духовної культури в
кам'яну добу. Неолітична революція. Трипільська культура та її зв'язок з українською
культурою. Особливості трипільського мистецтва. Доіндоєвропейці та індоєвропейці на
території України. Мова та вірування індоєвропейців. Кіммерійці. Скіфська доба на території
України (соціально-економічний розвиток, звіриний стиль в мистецтві). Сармати. Грецька
колонізація України. Українські землі у складі Римської імперії. Україна та "велике
переселення народів" у ІІ-ІУ ст. н.е. Проблема походження та розселення слов'ян.
Духовний світ слов'ян.
Модуль 2. Особливості розвитку українського мистецтва
Тема № 3. Культура Київської Русі.
Проблема становлення державності у східних слов'ян. Культура Київської Русі крізь
призму взаємовідносин Схід - Захід (кочовий світ, Візантія, Європа, Близький Схід).
Християнізація Русі та її значення для розвитку української культури. Формування соціальної

структури та політичної влади. Церква як рушійна сила культурного розвитку Київської Русі.
Загальна характеристика мистецтва Київської Русі (архітектура, літописання, музика, живопис та ін.).
Тема № 4. Українська культура в другій половині ХІV – першій половині
ХVІІ ст.
Інкорпорація українських земель до склади Литви та Польщі. Соціально-економічний розвиток
України (розвиток міст, торгівля, ремесла, закріпачення селян). Соціальна структура населення
України XIV - XVII ст. (шляхта, селяни, міщани, духовенство). Поява козацтва та його значення для
розвитку української культури. Вплив гуманістичних та реформаційних ідей в Україні. Релігійні
процеси в Україні в умовах протистояння Заходу та Сходу (боротьба за Київську митрополію,
рух братств, Берестейська унія, відновлення та реформування православ'я Петром Могилою,
підпорядкування Київської митрополії Московському патріархату). Становлення української
культури XIV - середина XVII ст. як синтез здобутків візантійської та західноєвропейської
культур.
Тема № 5. Українське бароко (середина ХVІІ – кінець ХVІІІ ст.).
Становище українських земель у середині XVII - XVIII ст. Втрата автономії України
в умовах політики централізації Російської імперії. Передумови та причини розвитку бароко в
Україні. Формування ідеологеми «Київ - другий Єрусалим» та її значення для розвитку
національної та релігійної самосвідомості. Київський культурний центр. Початок інтеграції
української козацької старшини та духовенства в соціально-політичне та духовне життя
Російської імперії. Розвиток історичної самосвідомості. Особливості українського бароко
(архітектура, література, музика, театр). Григорій Сковорода - останній геній Старої України.
Тема № 6. Національне відродження в Україні (кінець XVIII - XIX ст.)
Причини, передумови та періодизація українського національного відродження. Вплив ідей
романтизму на українську культуру. Слобожанщина - центр національного відродження України.
«Історія Русів». «Енеїда» Котляревського. Початок національного відродження на
західноукраїнських землях. «Руська трійця». Процес націоналізації української греко-католицької
церкви. Кирило-Мефодіївське товариство та ідея єдності слов'янських народів. Тарас Шевченко ідеолог модерної України.
Тема № 7. Розвиток української культури в другій половині XIX - на початку XX ст.
Реформи 1860-1870-х років в Російській імперії та їх вплив на соціально-економічний та
політичний розвиток України. Промисловий переворот, урбанізація та початок руйнування
традиційного села. Зародження націоналізму. Громадівський рух. Галичина - український
П'ємонт. Роль Івана Франка в національно-культурному русі. М.Грушевський і його роль у розвитку
української національної культури. Вплив реалізму на розвиток українського мистецтва
(література, театр, музика, живопис). Традиція та «модерн» в українській культурі кінця XIX початку XX ст.
Тема № 8. Українська культура радянської доби (кінець 1910-х – кінець 1980 –х років).
Лютнева революція в Петрограді та спалах національно-політичного відродження в
Україні. Центральна Рада. Боротьба за незалежність України. Процес зростання національної
свідомості «з селян до нації». Формування ідеї соборної України. Культурний рух періоду
Центральної Ради. Формування української національної школи. Національно-культурна політика
Гетьманату. Створення української вищої школи. Українська Академія Наук. Д.Багалій,
А.Кримський, Ст.Смаль-Стоцький, В.Вернадський, М.Туган-Барановський. Видавнича справа.
Преса. Театр. Автокефалія Української православної церкви. Політика «українізації» та її вплив на
українську культуру 20-3 0-х років XX ст. Розвиток освіти та ліквідація неписьменності. Літературний

процес та Хвильовий. Український театр Леся Курбаса. Сталінський терор та його наслідки для
української культури. Культурні орієнтації українського націоналізму. Розвиток культури України
під час Другої світової. Шестидесятники. Рух дисидентів та боротьба за національну культуру. Вплив
Горбачовської перебудови на українську культуру. Формування нової соціокультурної дійсності та її риси.
Національна культура в умовах зростання національно-культурної ідентичності.
Тема № 9. Українська культура в ситуації подолання наслідків тоталітаризму
(кінець 1980-х – перша декада ХХІ ст.).
Риси нової соціокультурної дійсності: після розпаду двополюсної системи світу. Крах
комуністичної ідеології та її наслідки для розвитку української культури. Проблема типології
української національної культури. Культурологічні ідеї М. Хвильового, Вяч. Липинського, І.
Огієнка. та їх актуальність в умовах нової соціальної реальності. Українська національна ідея –
передумова розвитку національної культури в умовах нової соціальної реальності. Фактори
зростання національної культурної самосвідомості.
Перспективи розвитку української культури в сучасних умовах. Проблеми розвитку
української культури в контексті глобалізації та ідеології глобалізму. Проблеми збереження
української культурної та національної ідентичності в умовах глобалізації та ідеології глобалізму.
Секуляризаційні процеси і їх вплив на українську культуру. Українська культура в ситуації
постмодернізму. Специфічні риси українського постмодерну. Українська церква і релігія в
ситуації постмодернізму.
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Україні (ХVІ – поч. ХVІІ ст.). – К., 1990.
94. Огієнко І.І. Історія українського друкарства. – К., - 1994.
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96. Огієнко І.І. Українська церква. – К., 1993.
97. Попович М. Нарис історії культури України: Навчальний посібник. - К., 2001.
98. Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні (Х – поч. ХХ ст.):
Нариси. – К., 1991.
99. Семчишин Мирослав. Тисяча років української культури. – К., 1993.
100.
Стражный А. Украинский менталитет. – К.: Подолина, 2008.
101.
Теорія та історія світової та вітчизняної культури: Курс лекцій.- К.: 1993.
102.
Українська культура. Лекції за редакцією Дм.Антоновича. – К., 1993.
103.
Українська та зарубіжна культура. Навч. пос. за ред. М.М. Заковича та ін.
– К., 2000.
104.
Українське бароко та європейський контекст. Архітектура, образотворче
мистецтво, театр і музика. – К., 1991.
105.
Українські замовляння. Упорядник Москаленко М.Н. – К., 1993.
106.
Українці: народні вірування, повір‘я, демонологія. – К., 1991.
107.
Хвильовий М. Україна чи Малоросія // Твори: У 2 т. – К., 1991. – Т. 2.
108.
Шевнюк О.О. Культурологія. Навчальний посібник. 2-ге вид. – К., 2005.
109.
Шевчук В. Козацька держава. – К., 1996.
110.
Шейко В.М., Л.Г. Тишевська. Історія української художньої культури. –
Харків, 1999.
111.
Шейко В.Н., Гаврошенко А.А. История художественной культуры. В 5 ч.
Учебник для вузов. – X.,1988.
112.
Шпорлюк Р. Українське національне відродження в контексті
європейської історії кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. // Україна. Наука. Культура. –
К., 1991. – Вип. 25.
113.
Антонович Дм. Українська культура. К., 1993.
114.
Асеев Ю.С. Архитектура древнего Киева. — К., 1982.

115.
Асєєв Ю.С. Джерела мистецтва Київської Русі. — К., 1980.
116.
Багалій Д. Український мандрований філософ Григорій Сковорода. — К.:
Орій, 1992. — 472с.
117.
Білецький П.О. Українське мистецтво другої половини XVII-XVIII
століть. — К., 1981.
118.
Історія української культури. Т.1-4. — К.: Наукова думка, 2001-2006.
119.
Історія релігії в Україні. Навчальний посібник. — К., 1999.
120.
Горбаченко Т.Г. Вплив християнства на становлення писемної культури
Русі-України: релігієзнавчо-філософський аспект. — К.: Видавничий дім
«Академія», 2001. — 272с.
121.
Енциклопедія постмодернізму. — К.: Основи, 2002.
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит
5. Засоби діагностики успішності навчання: модульна контрольна робота,
семінарські доклади
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ПІДГОТОВКА ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Семінарські

заняття

студентів,

поряд

із

прослуховуванням

лекцій,

є

найважливішою складовою вивчення дисципліни „Історія України‖ за кредитномодульною системою організації навчального процесу в вищих навчальних закладах.
Весь спектр проблем української історії досить складно розглянути у рамках
невеликого курсу. Творчому, глибокому і всебічному опануванню усіх положень
робочої навчальної програми з дисципліни „Історія України‖ сприяє органічне
поєднання лекційного курсу з семінарськими заняттями та самостійною роботою
студентів. За кредитно-модульною системою семінарські заняття та самостійна робота
студентів відіграють головну навчально-методичну роль та мають свою мету, завдання,
конкретні форми і методи роботи, а також забезпечують накопичення балів за
рейтинговою системою оцінки якості знань cтудентів.
Метою посібника є актуалізація студентської уваги при підготовці до
семінарських занять: визначення основних завдань семінарських занять, підбір
літератури та рекомендації щодо роботи з електронними ресурсами.
Детальна характеристика різних форм самостійної роботи при вивченні
дисципліни „Історія України‖ (прослуховування та конспектування лекцій, підготовка
до семінарських занять та написання реферату) наводиться у навчальному виданні
„Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „Історія України‖
Основною метою семінарських занять для студентів є формування системи
знань суті суспільно-політичних і соціально-економічних процесів, що відбувалися і
відбуваються на нинішної території України, вироблення вмінь та навичок роботи
студентів з історичними джерелами та науковою літературою. Саме на основі вивчення
історичної літератури майбутні фахівці повинні опанувати новітні історичні концепції,
оволодіти елементами наукового підходу до вивчення історії України.
Реалізувати

вказану

мету

дозволяють

завдання,

які

ставляться

перед

семінарськими заняттями. По-перше, на семінарських заняттях з історії України
студенти мають ґрунтовно закріпити теоретичні аспекти лекційного матеріалу, засвоїти
основні події та явища в історії України, час їх виникнення, еволюцію та наслідки
шляхом самостійної роботи.
Другим важливим завданням семінарів є оволодіння студентами науковим
апаратом та вивчення з його допомогою історичних джерел та наукової літератури. З
цією метою кожен студент на семінарських заняттях повинен навчитися працювати з
першоджерелами

та

історичною

літературою:

хрестоматійним

матеріалом,

тематичними збірниками, журнальними публікаціями – їх коментувати, аналізувати,
використовувати в доповідях, виступах та рефератах. Залучення студентів до роботи з
історичною літературою (монографії, колективні праці, наукові статті) дозволяє
навчити їх орієнтуватися у розмаїтті історичної інформації, визначати дискусійні
проблеми української історії, ознайомитися з новітніми науковими гіпотезами,
сформувати більш високий рівень знань та історичного мислення.
Третє завдання, яке стоїть перед семінарськими заняттями, полягає у виробленні у
студентів власної думки та наукової позиції. Творче обговорення та всебічний аналіз
проблем української історії на семінарському занятті спрямовує студента на пошук
власної позиції та її аргументування.
В умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу особливої ваги
набуває самостійна підготовка та вивчення питань, що виносяться на семінарські
заняття. Рейтингова система оцінювання знань вимагає від кожного студента
систематичної підготовки до кожної теми та активної роботи на семінарських заняттях.
Основні види робіт, розподіл їх за тижнями та система оцінювання знань студентів на
семінарських заняттях відображені в рейтинговій картці, яку студенти отримують від
викладача на першому занятті. Найбільшу кількість балів заплановано за написання
модульної контрольної роботи та захист реферату. Крім цього, протягом всього періоду
вивчення дисципліни „Історія України‖ кожен студент на семінарських заняттях має, як
мінімум, двічі виступити з усною доповіддю, написати тестові завдання з визначених
тем. За сумою балів за всі виконані завдання і визначається наприкінці семестру оцінка
за знання з дисципліни „Історія України‖, підвищити яку студенти мають можливість
на іспиті.
Підготовку до семінарського заняття варто розпочинати з уважного ознайомлення з
планом семінару, методичними рекомендаціями до семінару та списком літератури.
Вивчення матеріалу необхідно розпочати із засвоєння конспекту лекції, прочитаної
викладачем з цієї теми. Наступним етапом має стати опрацювання відповідного розділу
підручника чи навчального посібника. Поглибити знання, особливо при підготовці
доповідей та рефератів, дозволяють рекомендовані до кожної теми семінару джерела та
наукова література: монографії, наукові статті тощо. У спеціальному зошиті для
семінарських занять студенти складають тези, конспекти доповідей та виступів, які
згодом обговорюються на занятті.
Викладачеві на семінарському занятті відводиться особлива роль – не лише перевірити
рівень теоретичних знань з історії України, а й навчити студентів працювати з

джерелами та літературою, підтримувати наукову дискусію, вміти пояснювати та
аргументувати власну позицію, використовувати різноманітні форми проведення
семінарів.

Плани семінарських занять
1. семинарське заняття: Витоки та передумови формування української
культури.
План теми:
1. Поняття і суть національної культури.
2. Основні елементи, необхідні для оформлення національної культури.
3. Традиційні господарсько-культурні типи та їхні впливи на особливості
формування духовного світу українців
3. Рекомендована література
122.
Історія української культури: Навч. посіб. — 4-те вид., стер.
Рекомендовано МОН / Шейко В.М., Білоцерківський В.Я. — К., 2012. — 271 с.
123.
Бойко О.Д. Історія України. Посібник. – К., 1999.
124.
Верига В. Нариси з історії України. – Львів, 1996.
125.
Гатальська С.М. Філософія культури. – К., 2005.
126.
Голубенко П. Україна і Росія у світлі культурних взаємин. – К., 1993.
127.
Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації
ХІХ-ХХ ст. – К., 1996.
128.
Грушевський М. Культурно-національний рух на Україні в ХVІ – ХVІІ
віці. – К., 1912.
129.
Грушевський М.С. Хто такі українці і чого вони хочуть. – К., 1991.
130.
Грушевський Михайло. З історії релігійної думки на Україні. – К., 1992.
131.
Ісаєвич Я.Д. Братства та їх роль у розвитку української культури ХVІ –
ХVІІІ ст. – К., 1996.
132.
Історія світової та української культури. Підручник. /В.А.Гречко,
І.В.Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко – К., 2002.
133.
Історія України / Керівник авт. кол. Ю.Зайцев. – Львів,1998.
134.
Історія української культури / За ред.. І. Крип‘якевича. К., 1994.
135.
Історія української культури у 5 т. / Александрович В.С., Балушок В.Г. К., 2003.
136.
Історія української радянської музики: Навч. посіб. – К., 1990.
137.
Історія української та зарубіжної культури. Навч. пос. за ред. С.М.
Клапчука та В.Ф. Остафійчука. – К., 2000.
138.
Касьянов Г. Українська інтелігенція в русі опору 1960 – 80-х років. – К.,
1995.
139.
Крвавич Д.П., Овсійчук В.А., Черепанова С.О. Українське мистецтво:
Навч. пос. у 3 ч. – Львів 2004.
140.
Культура і побут населення України: Навч. Посібник./ В.І.Наулко,
Л.Ф.Артюх, В.Ф. Горленко та ін. – К.., 1993.
141.
Культурна політика України. – К., 1995.
142.
Культурология. Под ред. Г.Драча. – Ростов-на-Дону.,1999.
143.
Культурология. Учебное пособие для вузов / Под ред. проф. А.Н.
Марковой. - З-е изд. – М., 2000.
144.
Культурология. ХХ век. Энциклопедия. В 2-х тт., - Спб.,1998.
145.
Культурологія. За ред. В.М. Пічі. – Львів, 2003.

146.
Лекції з історії світової та вітчизняної культури. Навч. пос. за ред. А.
Яртися та В. Мельника. – Львів, 2005.
147.
Липа Ю.Призначення України. – Львів, 1992.
148.
Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. – У 2-х томах. – К., 1994.
149.
Лобановський Б.Б., Говдя П.І. Українське мистецтво другої половини ХІХ
ст. – поч. ХХ ст. – К., 1989.
150.
Лосєв І.В. Історія і теорія світової культури. К., 1995.
151.
Макаров А.М. Світло українського бароко. – К., 1994.
152.
Міфи України. – К.: Довіра, 2006.
153.
Музей народной архитектуры и быта Украинской ССР. – К., 1985.
154.
Нічик В.М., Литвинов В.Д., Стратій Я.М. Гуманістичні і реформаційні
ідеї на Україні (ХVІ – поч. ХVІІ ст.). – К., 1990.
155.
Огієнко І.І. Історія українського друкарства. – К., - 1994.
156.
Огієнко І. Українська культура. – К., 1991.
157.
Огієнко І.І. Українська церква. – К., 1993.
158.
Попович М. Нарис історії культури України: Навчальний посібник. - К.,
2001.
159.
Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні (Х – поч. ХХ
ст.): Нариси. – К., 1991.
160.
Семчишин Мирослав. Тисяча років української культури. – К., 1993.
161.
Стражный А. Украинский менталитет. – К.: Подолина, 2008.
162.
Теорія та історія світової та вітчизняної культури: Курс лекцій.- К.: 1993.
163.
Українська культура. Лекції за редакцією Дм.Антоновича. – К., 1993.
164.
Українська та зарубіжна культура. Навч. пос. за ред. М.М. Заковича та ін.
– К., 2000.
165.
Українське бароко та європейський контекст. Архітектура, образотворче
мистецтво, театр і музика. – К., 1991.
166.
Українські замовляння. Упорядник Москаленко М.Н. – К., 1993.
167.
Українці: народні вірування, повір‘я, демонологія. – К., 1991.
168.
Хвильовий М. Україна чи Малоросія // Твори: У 2 т. – К., 1991. – Т. 2.
169.
Шевнюк О.О. Культурологія. Навчальний посібник. 2-ге вид. – К., 2005.
170.
Шевчук В. Козацька держава. – К., 1996.
171.
Шейко В.М., Л.Г. Тишевська. Історія української художньої культури. –
Харків, 1999.
172.
Шейко В.Н., Гаврошенко А.А. История художественной культуры. В 5 ч.
Учебник для вузов. – X.,1988.
173.
Шпорлюк Р. Українське національне відродження в контексті
європейської історії кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. // Україна. Наука. Культура. –
К., 1991. – Вип. 25.
174.
Антонович Дм. Українська культура. К., 1993.
175.
Асеев Ю.С. Архитектура древнего Киева. — К., 1982.
176.
Асєєв Ю.С. Джерела мистецтва Київської Русі. — К., 1980.
177.
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2. семинарське заняття: Культура Київської Русі. Загальна характеристика
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План теми:
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3. семинарське заняття: Українська культура в другій половині ХІV – першій
половині ХVІІ ст.
План теми:
1. Історичні умови розвитку культури.
2. Культурна спадщина Київської Русі та сучасні дискусії про її спадкоємців.
3. Братства як культурні та освітні осередки.
4. Особливості освіти й виховання в ранньомодерну добу.
5. Українське козацтво як культурний феномен.
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4. семинарське заняття: Українське бароко (середина ХVІІ – кінець ХVІІІ ст.).
План теми:
1. Історичні умови розвитку культури.
2. Духовне життя в Україні в період Гетьманщини.
3. Історичні твори ХVІІ – ХVІІІ століть.
4. Архітектура українського бароко.
5. Провідні школи живопису у ХVІІІ столітті. Музичне мистецтво у ХVІІІ столітті.
6. Києво-Могилянська академія – центр освіти і науки.
7. Характеристика українського бароко (козацьке, мазепинське) (у формі
короткого письмового обґрунтування).
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Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з
навчального предмета
Самостійна робота — це форма організації індивідуального вивчення
студентами навчального матеріалу в аудиторний та позааудиторний час. Мета СРС —
сприяти формуванню самостійності як особистісної риси та важливої професійної
якості молодої людини, суть якої полягає в уміннях систематизувати, планувати,
контролювати й регулювати свою діяльність без допомоги й контролю викладача.
Завданнями СРС можуть бути засвоєння певних знань, умінь, навичок,
закріплення та систематизація набутих знань, їхнє застосування за вирішення
практичних завдань та виконання творчих робіт, виявлення прогалин у системі знань із
предмета. Самостійна робота дає можливість студенту працювати без поспіху, не
боячись негативної оцінки товаришів чи викладача, а також обирати оптимальний темп
роботи та умови її виконання. Організація самостійної роботи студентів з навчального
предмета має здійснюватися з дотриманням низки вимог, зокрема таких:
-

обґрунтування необхідності завдань у цілому й конкретного завдання
зокрема, що вимагає виявлення та стимулювання позитивних мотивів
діяльності студентів.;

-

відкритість та загальна оглядовість завдань. Усі студенти повинні знати зміст
завдання, мати можливість порівняти виконані завдання в одній та в різних
групах, проаналізувати правильність та корисність виконаної роботи,
відповідність поставлених оцінок (адекватність оцінювання);

-

надання детальних методичних рекомендацій щодо виконання роботи (у якій
послідовності працювати, з чого починати, як перевірити свої знання). За
окремими завданнями студенти мають отримати пам‘ятки;

-

надання можливості студентам виконувати творчі роботи, які відповідають
умовно-професійному рівню засвоєння знань, не обмежуючи їх виконанням
стандартних завдань.

Здійснення

індивідуального

підходу за

виконання

самостійної

роботи.

Індивідуальні завдання можуть виконувати за бажанням усі студенти або окремі з них
(які творчо обдаровані, вимогливі, мають великий досвід практичної діяльності,
навчання та роботи за кордоном тощо). Індивідуалізація самостійної роботи сприяє
самореалізації студента, розкриваючи в нього такі грані особистості, які допомагають
професійному розвитку.

Нормування завдань для самостійної роботи, яке базується на визначенні витрат
часу та трудомісткості різних їхніх типів. Це забезпечує оптимальний порядок
навчально-пізнавальної діяльності студентів – від простих до складних форм роботи.
Можливість ведення обліку та оцінювання виконаних завдань і їхньої якості, що
потребує стандартизації вимог до вмінь майбутніх спеціалістів та розроблення
комплексу професійноорієнтованих завдань. Для цього ми пропонуємо такі типи
завдань, які передбачають отримання матеріалізованого результату (продукту). Під час
їхнього виконання формуються також особистісні риси студента. Підтримання
постійного зворотного зв‘язку зі студентами в процесі здійснення самостійної роботи,
що є фактором ефективності навчального середовища.
Отже, самостійна робота студентів потребує чіткої організації, планування,
системи й певного керування (обсяг завдань, типи завдань, методичні рекомендації
щодо їхнього виконання, аналіз передбачуваних труднощів, облік, перевірка та
оцінювання виконаних робіт), що сприяє підвищенню якості навчального процесу.
Успіх цієї роботи багато в чому залежить від бажання, прагнення, інтересу до роботи,
потреби в діяльності, тобто від наявності позитивних мотивів. Велике значення під час
самостійної роботи студента мають його спрямованість, психологічна готовність, а
також певний рівень бази знань, на який будуть нашаровуватися нові знання.
Для реалізації самостійної роботи в процесі вивчення навчального предмета
студенти виконують комплекс завдань різних типів відповідних рівнів складності. У
цілому, завдання для самостійної роботи студентів мають відповідати таким вимогам
(за В. А. Козаковим):
1. Професійна

результативність

—

формулювання

завдання,

яке

має

гарантувати формування хоча б одного професійного вміння в термінах та
поняттях майбутньої спеціальності студента.
2. Продуктивність — передбачає отримання квазіпрофесійного продукту
навчальної самостійної праці студента після завершення всіх дій з вирішення
цього завдання.
3. Конструктивність — наявність визначеної структури завдання-задачі (мета,
вихідні дані, умови, що їх зв‘язують).
4. Когнітивність — перевага розумових дій над психомоторикою в процесі
вирішення завдання.

5. Самостійність — переважна кількість дій студента має бути самостійною, що
забезпечується переліком вихідних даних, умовами задачі та необхідністю
отримання різноманітних квазіпрофесійних продуктів.
Кожен з елементів завдання-задачі має спонукати студента до того, щоб він сам
приймав рішення, порівнював умови, здійснював необхідний інформаційний пошук
тощо. Розроблення завдань для СРС різних рівнів є основною умовою належного
планування та організації самостійного навчання.
Результати

дослідження

ефективності

самостійної

роботи

студентів

у

навчальному процесі дають змогу висловити такі припущення:
1. Основним джерелом теоретичної інформації для студента є конспект лекцій.
Це означає, що повнота й адекватність сприйняття цієї інформації студентами залежать
від рівня організації лекційних занять та їхнього інформаційно-методичного
забезпечення. Вирішальну роль при цьому також відіграє вміння студента працювати
на лекції та вести конспект.
2. Зменшується тривалість роботи студента в бібліотеці з навчальною
літературою, що часто пояснюється збільшенням навантаження в аудиторний час,
зростанням кількості завдань та необхідністю одночасно вчитися і працювати. Це
вимагає від викладача розробки методичних рекомендацій щодо роботи з літературою
та чіткого обґрунтування доцільності такої роботи.
3. Зменшуються затрати часу на виконання традиційних видів завдань щодо
опрацювання теоретичної інформації (аналізу, порівнянь, відповідей на запитання,
пояснень тощо). У той же час збільшується питома вага затрат часу та, відповідно,
продуктивності завдань, які забезпечують алгоритмічно-дійовий і творчий рівні
засвоєння знань (зокрема завдань на вміння розв‘язувати задачі, ситуації, випадки,
виявляти позитивні та негативні сторони, випробувати, пропонувати, створювати нове).
Це також свідчить про прагнення студентів до самореалізації та професійної рефлексії в
процесі навчання, що, з іншого боку, вимагає від викладача дотримання системи вимог
за організації самостійної роботи студентів.
4. Найбільшу увагу порівняно з іншими видами завдань у процесі виконання
самостійної роботи студенти приділяють навчальному проектуванню. Над виконанням
цього завдання студенти працювали близько половини часу, відведеного на самостійну
роботу в цілому з предмета. На етапі проектування не лише використовується
теоретична інформація, отримана студентами з літератури й на лекціях, а й проводяться
консультації, співбесіди з викладачами та студентами, друзями і знайомими для

оптимізації творчого й наукового пошуку. Розроблені проекти студенти не тільки
представляють і захищають у своїх навчальних групах, але й прагнуть апробувати їх у
реальних умовах практичної діяльності. Студенти виконують завдання, моделюючи
задачі, наводять приклади економічних ситуацій і випадків та розробляють алгоритм
розв‘язання проблеми тощо. Це також сприяє активізації навчально-пізнавальної
діяльності студентів та підвищенню ефективності навчання.
Наведені факти свідчать про значне зростання мотивації студентів, ефективність
їхньої навчально-пізнавальної діяльності за застосування квазіпрофесійних та
професійних завдань у навчальному процесі. Це також підтверджується можливістю
диверсифікації застосування методу проектів у сучасних умовах професійної
підготовки майбутніх фахівців.
Ураховуючи цілі навчального предмета (теми), конкретизуйте вимоги до знань,
умінь і навичок, які потрібно сформувати в студентів в процесі реалізації самостійної
навчально-пізнавальної діяльності.
Відповідно до вимог організації СРС розробіть систему завдань різних рівнів
складності згідно з наперед визначеними рівнями засвоєння знань.
Складаючи систему завдань для СРС, ураховуйте необхідність актуалізації
мотивів навчальної діяльності студентів та трансформації характеру цих мотивів від
пізнавального й наукового до професійного.
Проаналізуйте можливості виконання завдань в аудиторний та позааудиторний
час, прогнозуючи та обґрунтовуючи терміни їхнього опрацювання студентами.
Надайте студентам конкретні ситуації, у яких вимагалося вирішення завдань,
запропонованих для самостійного опрацювання. Контекстний характер такого підходу
дає змогу використати морфологічний аналіз проблеми та знайти нетипові рішення.
Запропонуйте студентам технологічний ланцюжок виконання необхідних
завдань, що дасть змогу раціонально розподілити час, дії та прийоми навчання
студентів.
Забезпечте виконання СРС відповідним збірником інформаційно-методичних
матеріалів (література, методичні рекомендації, практикуми, конспекти, сітковий план
тощо). Зразки виконаних робіт, надані студентам, породжують у них конкуренцію та
спонукають виконати свою роботу краще від інших.
Самостійна робота — це форма організації індивідуального вивчення
студентами навчального матеріалу в аудиторний та позааудиторний час. Мета СРС —
сприяти формуванню самостійності як особистісної риси та важливої професійної

якості молодої людини, суть якої полягає в уміннях систематизувати, планувати,
контролювати й регулювати свою діяльність без допомоги й контролю викладача.
Для самостійної роботи з «Видавничої справи» пропонуються завдання,
покликані розширювати, поглиблювати, закріплювати базові знання, отримані під час
лекційних (пропонуються теми концептуального характеру) та практичних занять.
Для контролю знань студентів використовуються:
а) усні відповіді на теоретичні питання;
б) письмові роботи;
в) вправи на виконання коректури.
Виконання самостійних завдань є обов‘язковою умовою допуску до підсумкової
контрольної роботи. Матеріали самостійних завдань подавати на перевірку викладачу в
окремій папці (у роздрукованому чи електронному варіантах відповідно до характеру
завдань). На титульній сторінці вказувати тему завдання, виконавця.
Завдання, в яких треба навести приклади з газетних чи журнальних публікацій,
виконувати таким чином: відксерокопійований матеріал наклеїти на аркуш формату А4.

Теми для самостійної роботи:
1. Сучасні підходи до понять «культура», «нація», «національна культура»
2. Витоки та історичні умови формування традиційної української культури.
Проблема цивілізаційної приналежності української культури.
3. Культура Київської Русі крізь призму взаємовідносин Схід - Захід (кочовий світ,
Візантія, Європа, Близький Схід).
4. Українська культура в другій половині ХІV – першій половині ХVІІ ст. Вплив
гуманістичних та реформаційних ідей в Україні. Релігійні процеси в Україні в
умовах протистояння Заходу та Сходу.
5. Українське бароко (середина ХVІІ – кінець ХVІІІ ст.). Формування ідеологеми
«Київ - другий Єрусалим» та її значення для розвитку національної та релігійної
самосвідомості. Київський культурний центр.
6. Національне відродження в Україні (кінець XVIII - XIX ст.) Початок
національного відродження на західноукраїнських землях. «Руська трійця».
Процес націоналізації української греко-католицької церкви.
7. Розвиток української культури в другій половині XIX - на початку XX ст.
Зародження націоналізму. Громадівський рух. Галичина - український П'ємонт.
8. Українська культура радянської доби (кінець 1910-х – кінець 1980 –х років).
Українська Академія Наук. Д.Багалій, А.Кримський, Ст.Смаль-Стоцький,
В.Вернадський, М.Туган-Барановський. Видавнича справа. Преса. Театр.
9. Українська культура в ситуації подолання наслідків тоталітаризму (кінець 1980х – перша декада ХХІ ст.). Проблема типології української національної
культури. Культурологічні ідеї М. Хвильового, Вяч. Липинського, І. Огієнка. та
їх актуальність в умовах нової соціальної реальності. Українська національна
ідея – передумова розвитку національної культури в умовах нової соціальної
реальності. Фактори зростання національної культурної самосвідомості.
Самостійна робота студентів передбачає:
- вивчення теоретичних основ курсу згідно тематичного змісту за
конспектами лекцій та за літературою, що рекомендується;
- виконання індивідуальних завдань у вигляді реферату;
- самостійне опрацювання окремих розділів навчальної програми.
Для допомоги студентам у їх самостійній роботі викладачем проводяться
консультації з питань курсу.
Етапи роботи над індивідуальною роботою:
1) підготовчий (вибір теми, знайомство з літературою);
2) дослідницький (складання плану роботи, аналіз літератури);
3) логіко-синтетичний (систематизація матеріалу, редагування,
остаточне оформлення роботи);

4) оціночний (представлення роботи за 10 днів до модульного
контролю викладачу для оцінки; отримання допуску до
контрольної роботи)
План індивідуальної роботи включає : вступ, 2-3 питання основної
частини, висновки, список використаної літератури.
У вступі визначається актуальність теми, мета і задачі даної роботи;
характеризується наявна або використана література.
В основній частині формулюються 2-3 питання плану, які повинні
розкрити зміст проблеми, історію становлення і сучасний стандартний стан
проблеми. Кожне питання повинно закінчуватися чітко сформульованими
висновками.
У висновках треба підвести висновки. Важливо щоб вони мали
особистісний характер.
Список літератури повинен включати не тільки підручники і посібники,
але і монографії та джерела (не менше 2). Список літератури складається з 5-7
джерел. При цитуванні обов'язково вказати джерело і сторінку, на якій
поміщено цитату.
Обсяг роботи 10-15 сторінок друкованого тексту А-4. шрифт –
14TimesNewRoman, інтервал полуторний. Поля 20-20-20-10.
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

90 – 100
82-89
74-81
64-73
60-63

А
В
С
D
Е

35-59

FX

0-34

F

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового
проекту (роботи), практики
відмінно
добре

для заліку

зараховано

задовільно
не зараховано з
можливістю
повторного складання
не зараховано з
незадовільно з обов‘язковим
обов‘язковим
повторним вивченням
повторним вивченням
дисципліни
дисципліни
незадовільно з можливістю
повторного складання

Рекомендована література
602.
Бойко О.Д. Історія України. Посібник. – К., 1999.
603.
Верига В. Нариси з історії України. – Львів, 1996.
604.
Гатальська С.М. Філософія культури. – К., 2005.
605.
Голубенко П. Україна і Росія у світлі культурних взаємин. – К., 1993.
606.
Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації
ХІХ-ХХ ст. – К., 1996.
607.
Грушевський М. Культурно-національний рух на Україні в ХVІ – ХVІІ
віці. – К., 1912.
608.
Грушевський М.С. Хто такі українці і чого вони хочуть. – К., 1991.
609.
Грушевський Михайло. З історії релігійної думки на Україні. – К., 1992.
610.
Ісаєвич Я.Д. Братства та їх роль у розвитку української культури ХVІ –
ХVІІІ ст. – К., 1996.
611.
Історія світової та української культури. Підручник. /В.А.Гречко,
І.В.Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко – К., 2002.
612.
Історія України / Керівник авт. кол. Ю.Зайцев. – Львів,1998.
613.
Історія української культури / За ред.. І. Крип‘якевича. К., 1994.
614.
Історія української культури у 5 т. / Александрович В.С., Балушок В.Г. К., 2003.
615.
Історія української радянської музики: Навч. посіб. – К., 1990.
616.
Історія української та зарубіжної культури. Навч. пос. за ред. С.М.
Клапчука та В.Ф. Остафійчука. – К., 2000.
617.
Касьянов Г. Українська інтелігенція в русі опору 1960 – 80-х років. – К.,
1995.
618.
Крвавич Д.П., Овсійчук В.А., Черепанова С.О. Українське мистецтво:
Навч. пос. у 3 ч. – Львів 2004.
619.
Культура і побут населення України: Навч. Посібник./ В.І.Наулко,
Л.Ф.Артюх, В.Ф. Горленко та ін. – К.., 1993.
620.
Культурна політика України. – К., 1995.
621.
Культурология. Под ред. Г.Драча. – Ростов-на-Дону.,1999.
622.
Культурология. Учебное пособие для вузов / Под ред. проф. А.Н.
Марковой. - З-е изд. – М., 2000.
623.
Культурология. ХХ век. Энциклопедия. В 2-х тт., - Спб.,1998.
624.
Культурологія. За ред. В.М. Пічі. – Львів, 2003.
625.
Лекції з історії світової та вітчизняної культури. Навч. пос. за ред. А.
Яртися та В. Мельника. – Львів, 2005.
626.
Липа Ю.Призначення України. – Львів, 1992.
627.
Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. – У 2-х томах. – К., 1994.
628.
Лобановський Б.Б., Говдя П.І. Українське мистецтво другої половини ХІХ
ст. – поч. ХХ ст. – К., 1989.
629.
Лосєв І.В. Історія і теорія світової культури. К., 1995.
630.
Макаров А.М. Світло українського бароко. – К., 1994.
631.
Міфи України. – К.: Довіра, 2006.
632.
Музей народной архитектуры и быта Украинской ССР. – К., 1985.
633.
Нічик В.М., Литвинов В.Д., Стратій Я.М. Гуманістичні і реформаційні
ідеї на Україні (ХVІ – поч. ХVІІ ст.). – К., 1990.
634.
Огієнко І.І. Історія українського друкарства. – К., - 1994.
635.
Огієнко І. Українська культура. – К., 1991.
636.
Огієнко І.І. Українська церква. – К., 1993.

637.
Попович М. Нарис історії культури України: Навчальний посібник. - К.,
2001.
638.
Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні (Х – поч. ХХ
ст.): Нариси. – К., 1991.
639.
Семчишин Мирослав. Тисяча років української культури. – К., 1993.
640.
Стражный А. Украинский менталитет. – К.: Подолина, 2008.
641.
Теорія та історія світової та вітчизняної культури: Курс лекцій.- К.: 1993.
642.
Українська культура. Лекції за редакцією Дм.Антоновича. – К., 1993.
643.
Українська та зарубіжна культура. Навч. пос. за ред. М.М. Заковича та ін.
– К., 2000.
644.
Українське бароко та європейський контекст. Архітектура, образотворче
мистецтво, театр і музика. – К., 1991.
645.
Українські замовляння. Упорядник Москаленко М.Н. – К., 1993.
646.
Українці: народні вірування, повір‘я, демонологія. – К., 1991.
647.
Хвильовий М. Україна чи Малоросія // Твори: У 2 т. – К., 1991. – Т. 2.
648.
Шевнюк О.О. Культурологія. Навчальний посібник. 2-ге вид. – К., 2005.
649.
Шевчук В. Козацька держава. – К., 1996.
650.
Шейко В.М., Л.Г. Тишевська. Історія української художньої культури. –
Харків, 1999.
651.
Шейко В.Н., Гаврошенко А.А. История художественной культуры. В 5 ч.
Учебник для вузов. – X.,1988.
652.
Шпорлюк Р. Українське національне відродження в контексті
європейської історії кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. // Україна. Наука. Культура. –
К., 1991. – Вип. 25.
653.
Антонович Дм. Українська культура. К., 1993.
654.
Асеев Ю.С. Архитектура древнего Киева. — К., 1982.
655.
Асєєв Ю.С. Джерела мистецтва Київської Русі. — К., 1980.
656.
Багалій Д. Український мандрований філософ Григорій Сковорода. — К.:
Орій, 1992. — 472с.
657.
Білецький П.О. Українське мистецтво другої половини XVII-XVIII
століть. — К., 1981.
658.
Історія української культури. Т.1-4. — К.: Наукова думка, 2001-2006.
659.
Історія релігії в Україні. Навчальний посібник. — К., 1999.
660.
Горбаченко Т.Г. Вплив християнства на становлення писемної культури
Русі-України: релігієзнавчо-філософський аспект. — К.: Видавничий дім
«Академія», 2001. — 272с.
1. Енциклопедія постмодернізму. — К.: Основи, 2002.
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Методичні рекомендації з написання та оформлення
КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Підготовка спеціалістів передбачає написання і захист контрольних робіт з цілого
ряду історичних дисциплін.
Контрольна робота – це одна з форм самостійної навчальної роботи, вид
індивідуального завдання, яке виконується в процесі вивчення програмного матеріалу і,
в той же час, являється формою контролю знань студентів з певної теми.
Мета контрольної роботи – самостійне здобуття, опанування, закріплення і
узагальнення студентами знань з певної теми курсу «Археологія».
Завдання контрольної роботи:
- навчити студентів пошуку історичних джерел та літератури, їх аналізу,
систематизації і узагальненню;
- виробити вміння формулювати окремі положення, логічному і
послідовному викладу тієї чи іншої проблеми, аргументовано доводити
свої висновки;
- навчити студентів елементам самостійної дослідницької роботи і методики
наукового дослідження.
Студенту рекомендується такий алгоритм з підготовки і написання контрольної
роботи:
- вибрати тему;
- скласти план;
- провести пошук, відбір і вивчення історичних джерел та наукової
літератури;
- написати і оформити текст.
При визначенні теми контрольної роботи студент керується «Тематикою
контрольних робіт», яка подана нижче.
Після вибору теми студенту рекомендується уважно прочитати відповідні розділи
підручника чи навчального посібника, що дозволить визначити вузлові питання і
проблеми, які мають бути розглянути в контрольній роботі і приступити до складання
плану. Від якості плану значною мірою залежить ступінь і глибина розкриття основних
проблем теми роботи.
План контрольної роботи має такі складові частини:
• Вступ.
• 2-3 питання.
• Висновки.
• Список використаних джерел та літератури.
Після складання плану контрольної роботи студенту рекомендується приступити
до пошуку і вивчення джерел та літератури. Крім того, необхідно ознайомитися з
покажчиками статей, інших матеріалів, які були опубліковані протягом року в
історичних наукових виданнях (журналах, альманахах тощо) і розміщених в
останньому номері за кожен рік видання. Для пошуку відповідної наукової інформації
необхідно залучати Інтернет.
Вивчаючи відповідні джерела та наукову літературу, слід виписувати,
конспектувати усі необхідні цитати, факти, цифри, положення, аргументи, докази.

Найбільш поширені такі форми записів: тези, виписки в конспектах або на
окремих картках. При цьому потрібно обов'язково дотримуватися правила: кожна
цитата, кожна виписка, кожен запис повинні мати точний бібліографічний опис твору,
сторінок, з яких було зроблено виписки. Зібраний матеріал слід згупувати,
систематизувати відповідно до плану, творчо осмислити і тільки після цього
приступити до написання тексту контрольної роботи.
У Вступі (2-3 стор.) необхідно обгрунтувати актуальність теми, тобто важливість,
суттєве значення теми сучасним теоретичним потребам розвитку історичної науки,
практичним завданням відповідної сфери діяльності, її місце в курсі. Дальше стисло
надається огляд літератури (історіографічний огляд), тобто визначається ступінь (стан)
вивчення, розробки даної теми. При цьому потрібно вказати хто, коли, в яких
монографіях, наукових статтях вивчав цю тему, які питання недостатньо висвітлені.
Оцінка має носити критичний характер.
Потім студент визначає мету і завдання контрольної роботи, географічний регіон
та хронологічні рамки досліджуваної теми, подає короткий огляд джерельної бази,
використаної в роботі.
2-3 питання основної частини передбачають висвітлення головних проблем
контрольної роботи. На основі вивчення джерел та наукової літератури, критичного
мислення матеріалу спираючись на принципи об'єктивності, аналізу і синтезу,
історизму, студенту необхідно розглянути причинно-наслідкові зв'язки досліджуваного
питання, узагальнити факти і явища, аргументовано, послідовно, логічно і чітко
розкрити мету і завдання роботи. При цьому кожне положення необхідно підкріпити
системою доказів, аргументів і пояснень. Факти і приклади повинні бути точними,
перевіреними і тільки з першоджерел.
Висвітлюючи те чи інше питання (проблему), студент повинен спиратися на праці
інших авторів, цитуючи їхні аргументи, положення, факти тощо. Але кожна цитата
повинна мати посилання на відповідне джерело, монографію, статтю. Разом з тим,
контрольна робота не повинна перетворюватися у суцільне цитування думок інших
авторів.
В кінці кожного питання необхідно обов'язково робити відповідні висновки, в
яких у концентрованому вигляді узагальнюється викладений матеріал, а також
забезпечується логічний зв'язок між питаннями.
Висновки (1-2 стор.) - заключна частина контрольної роботи. Тут студент
підводить підсумки, результати свого дослідження, формулює висновки щодо
висвітлення актуальності, мети і завдань контрольної роботи, до яких він прийшов у
процесі вивчення теми.
При написанні контрольної роботи студенту особливу увагу необхідно звернути
на науково-довідковий апарат – систему однотипних посилань на джерела та наукову
літературу. Найбільш поширеними являються внутрішньотекстові та підстрочні
посилання.
Внутрішньотекстові посилання є більш доцільною формою. Вони розміщаються в
тексті безпосередньо після наведення цитати, фактів, статистичних даних тощо, в кінці
речення в квадратних дужках. Наприклад: В статті 205 «Законів Хаммурапі»
говориться: «Якщо раб - чоловіка ударить сина чоловіка, слід відрізати йому вухо»
[1,72]. Перша цифра означає номер позиції в «Списку джерел та літератури», а друга сторінку, з якої приводиться цитата або якісь факти, дані.
Підстрочні посилання подають так: після цитати, фактів, положень в кінці
речення вгорі позначається номер посилання відповідними цифрами, а внизу сторінки,
під рискою наводять під тим же номером публікацію з дотриманням правил
бібліографічного опису.

Структура контрольної роботи:
• Титульний аркуш
• Зміст
• Вступ
• 2-3 питання основної частини
• Висновки
• Список джерел та літератури
Титульний аркуш є першою сторінкою контрольної роботи і містить такі
відомості
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ
Кафедра історії та суспільних дисциплін
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
З Історії української культури на тему:
Виконав (ла): студент (ка)
Ковач Беата Олександрівна
Перевірив:
Берегово
2012
Зміст контрольної роботи подають за титульним аркушем. Він містить
найменування і номери усіх початкових сторінок усіх структурних частин.
Наприклад:
ЗМІСТ
Вступ..........................................................................................3
1.
Розділ.........................5
2.
Розділ............11
Список джерел та літератури...........................................................18
Список джерел та літератури рекомендується складати за абеткою (в алфавітному
порядку) назв джерел, наукової літератури прізвищ автора (авторів) і за загальною
(наскрізною) нумерацією.
До списку входять:
• історичні писемні джерела, які, як правило, вміщені у збірниках документів чи
хрестоматіях;
• документи, які опубліковані від імені державних органів і відомств та
громадських організацій;
• наукова література: підручники, посібники, монографії, статті у збірниках,
журналах, альманахах тощо.
Список джерел та літератури складають мовою оригіналу друкованої праці у
відповідності до правил бібліографічного опису літератури
Приклади оформлення бібліографічного опису джерел та літератури
(Бюлетень ВАК України - 2008. - №3)
№ п/п Характеристика джерел та літератури
Приклад оформлення
Монографії, підручники, навчальні посібники, книги:
• один автор: Крижанівський С.П. Історія Стародавнього Сходу: [підручник] /
Олег Прокопович Крижанівський. - К.: Либідь, 2002. - 592с.
• Баханов К.О. Інноваційні системи, технології та моделі навчання в школі:
[монографія] // Констянтин Олексійович Баханов. - Запоріжжя: Просвіта, 2004. - 328с.
• Два автори: Пометун О. Методика навчання історії в школі / О.І. Пометун,
Г.О.Фрейман. - К.: Генеза, 2005. -329с.

• Три автори: Станко В.Н. Історія первісного суспільства [підруч.для
студ.гуманіт.спец.вищ.закл.осв.] / Станко В.Н., Гладких М.І., Сегеда С.П. -К.: Либідь,
1999.-240с.
• Чотири автори: Всесвітня історія: [Навч.посіб.] / Б.М.Гончар, М.Ю.Козицький,
В.М.Мордвінцев, А.Г. Слюсаренко [3-те вид.,випр. і доп.]. - К.: Знання, 2007. - 694с.
• П'ять і більше авторів: Історія України / [Верстюк В.Ф., Гарань О.В., Гуржій О.І
та ін..]; під ред..В.А.Смолія. - К.: Альтернатива, 1997. - 416с.
• История Древнего Востока / [Вигасин В.В., Дандамаев М.А., Крюков М.В. и
др.]; под ред. В.И.Кузищина. - М.: Высшая школа,2001. -462с.
Багатотомне видання: Всемирная история : В. 24т. / [Бадак А.Н., Войнич Н.Е.,
Волчек Н.М. и др.]. - Мн.: Литература, 1998. - Т.22: Канун Второй мировой войны. 1998. - 528с.
Частина книги, періодичного, продовжуваного видання (стаття в збірнику
наукових праць, в журналі тощо): Іваненко В.В. Велика Вітчизняна війна і Україна:
деякі проблеми методології та історіографії / В.В. Іваненко // Сторінки воєнної історії
України: Зб.наук.ст. - К., 2004. - Вип.8. Ч.1. - С.75-83
• Дьяконов И.М. Законы Вавилонии, Ассирии и Хеттского царства / И.М.
Дьяконов // Вестник древней истории. - 1952. - №3-4. - С.57-88
• Виноградов И.В. Новое царство в Египте / И.В.Виноградов // История Древнего
мира: в 3кн. Кн.1: Ранняя древность. - М.: Наука, 1989. - С.272-291.
• Охредько О.Е. Дидактична гра на уроках історії Стародавнього Світу / О.Е.
Охредько // Історія та правознавство. -2004. - №21. - С.2-7
• Бовыкин Д.Ю. Революционный террор во Франции XVIII века: новейшие
интерпритации / Д.Ю. Бовыкин // Вопросы истории. - 2002. - №6. - С.114-149
Автореферати дисертацій: Грачевська Т.О. громадсько-політична, наукова та
історико-літературна діяльність П.В.Феденка (1893-1981рр.): автореф. дис. На здобуття
наук.ступеня канд.іст.наук: спец. 07.00.01 «Історія України» /Т.О.Грачевська. Дніпропетровськ, 2007. - 20с.
5Документ з хрестоматій та збірників документів : Гимн Атону // Хрестоматия по
истории Древнего Востока: [ учеб.пособ.]:в 2ч. - Ч.1 / под ред. М.А.Коростовцева,
И.С.Кацнельсона, В.И.Кузищина. - М.: Высшая школа, 1980. - С.90-92.
Кодекс законів Хаммурапі // Хрестоматія з історії Стародавнього світу: в 2т. / [ за
ред. В.В.Струве]. - К.: Радянська школа. 1953. - Т.1. - С.139-165.
Електронні ресурси Пименова Л.А. О некоторых спорных вопросах истории
Старого порядка и революции [Электронный ресурс] / Л.А.Пименова // Актуальные
проблемы изучения истории Великой французской революции (материалы «круглого
стола» 19-20 сентября 1988г.). -М.,1989. - С.93-99. - Режим доступу: nttp // www
annuairefr. narod. ru / Discussion / discuss - Pimenova. html.
Контрольна робота з Археології виконується українською або угорською мовою з
однієї сторони аркуша розміром А4 (297х210мм).
Якщо робота друкується на комп'ютері, то необхідно дотримуватися таких
правил: текст повинен бути набраний через 1,5 інтервалу шрифтом Times New Roman,
шрифт 14 і такими полями: ліве - не менш 25мм, праве - 10мм,нижнє і верхнє - по
20мм.
Нумерація структурних частин подається арабськими цифрами. Але «Зміст»,
«Вступ», «Висновки», «Список джерел та літератури» не мають порядкового номера.
Нумерування сторінок здійснюється у правому верхньому куті арабськими
цифрами без знаку №. Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають
до загальної нумерації, але номер не проставляють.
Орієнтовний обсяг контрольної роботи 15-20 аркушів формату А4.

Порядок подання і захист контрольної роботи
Контрольна робота подається у вигляді зошита скріплених аркушів формату А4
на кафедру у зазначений термін. Після перевірки викладачем контрольної роботи під
час зимової екзаменаційної сесії проводяться її публічний захист.
Захист включає:
• Доповідь студента про зміст роботи, яка не повинна перевищувати 5-8 хв.;
• Відповіді на запитання викладача і студентів;
• Оголошення викладачем оцінки контрольної роботи - «зараховано» чи «не
зараховано».
Якщо студент з контрольної роботи отримує оцінку «не зараховано», він не
допускається до здачі екзамену. Роботу необхідно доопрацювати і знову подати на
перевірку.
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни
― Історія
української культури ‖ складена відповідно до освітньо-професійної програми
підготовки бакалавра, для всіх спеціальностей .
Мета курсу:
Вивчення дисципліни ―Історія української культури‖ спрямовано на реалізацію
сучасної концепції освіти студентів вищих навчальних закладів України, основою якої
є ґрунтовна історико-філософська підготовка у поєднанні з орієнтацією на світогляднофілософські проблеми сьогодення.
Метою курсу є ознайомлення з історією та сучасним станом української культури,
як інтегральної культурологічної дисципліни, досягти якої можливо з огляду на те, що
складові частини курсу органічно поєднують в собі як історичні аспекти української
культури, так і окремі її специфічні галузі та напрямки, зокрема, мистецтво, науку,
освіту, релігію тощо.
Завдання курсу:
Виклад курсу ― Історія української культури‖ спрямований на вивчення здобутків
української матеріальної та духовної культури від її витоків до сьогодення,
можливостей запозичення культурних цінностей інших народів, порівняльного аналізу
ролі і місця вітчизняної культури в контексті світових та європейських
культуротворчих процесів.
Специфічною особливістю курсу історії української культури є його значний
виховний потенціал, що дає можливість реалізувати в навчально-виховному процесі
низку важливих завдань, зокрема таких, як виховання національної свідомості,
громадянських якостей української молоді, становлення професійного мислення.
Важливим завданням курсу є також формування та розвитку високої внутрішньої
культури його слухачів на основі вивчення досягнень і закономірностей розвитку
української національної культури.
Запропонована побудова викладу сприятиме кращому засвоєнню матеріалу та
проблематики інших суспільно-гуманітарних дисциплін, передусім ―Історія України‖,
філософія (тема: ―Вітчизняна філософія‖), ―Україна в Європі та світі‖.
Вимоги до знань та умінь:
Знати:
- концептуальні засади історії та теорії української культури;

історію культури України, її місце в сучасному світі та Європі;
головні напрями розвитку духовної культури України;
історію становлення та розвитку окремих галузей української культури, театру, музики, образотворчого мистецтва, архітектури
- міжкультурні зв‘язки України з країнами Європи та світу;
- проблеми та перспективи розвитку української культури в сучасному
цивілізаційному процесі.
Уміти:
- збирати, систематизувати інформацію, здійснювати порівняльний аналіз та
використовувати її у практичній діяльності;
- аналізувати на основі наукової методології суспільствознавчих дисциплін
багатий фактичний матеріал із історії української культури;
- визначати можливості культурних запозичень відповідно до національних
інтересів України;
- чітко окреслювати предмет і завдання історії української культури
відповідно до інших соціально-гуманітарних наук.
-

Міждисциплінарні зв'язки:
Для засвоєння дисципліни студенти мають знати визначальні тенденції світової
історії та історії України, категорії логіки, філософської
науки, соціології та
політології, культурології та теорії держави і права.

Програма курсу:
Модуль 1. Вступ до дисципліни
Тема № 1. Предмет та завдання курсу "Історія української культури".
Предмет, завдання та структура курсу "Історія української культури". Наукове
визначення поняття культура. Основні підходи до вивчення феномену культури в сучасній
культурології (еволюціоністський, соціологічний, антропологічний, циклічний та ін.). Духовна
та матеріальна культура. Світова та національна культура. Основні функції культури.
Проблема періодизації української культури. Культурологічна думка України.
Тема № 2. Витоки та передумови формування української культури.
Поява людини на території України. Розвиток матеріальної та духовної культури в
кам'яну добу. Неолітична революція. Трипільська культура та її зв'язок з українською
культурою. Особливості трипільського мистецтва. Доіндоєвропейці та індоєвропейці на
території України. Мова та вірування індоєвропейців. Кіммерійці. Скіфська доба на території
України (соціально-економічний розвиток, звіриний стиль в мистецтві). Сармати. Грецька
колонізація України. Українські землі у складі Римської імперії. Україна та "велике
переселення народів" у ІІ-ІУ ст. н.е. Проблема походження та розселення слов'ян.
Духовний світ слов'ян.
Модуль 2. Особливості розвитку українського мистецтва
Тема № 3. Культура Київської Русі.
Проблема становлення державності у східних слов'ян. Культура Київської Русі крізь
призму взаємовідносин Схід - Захід (кочовий світ, Візантія, Європа, Близький Схід).
Християнізація Русі та її значення для розвитку української культури. Формування соціальної
структури та політичної влади. Церква як рушійна сила культурного розвитку Київської Русі.
Загальна характеристика мистецтва Київської Русі (архітектура, літописання, музика, живопис та ін.).
Тема № 4. Українська культура в другій половині ХІV – першій половині
ХVІІ ст.
Інкорпорація українських земель до склади Литви та Польщі. Соціально-економічний розвиток
України (розвиток міст, торгівля, ремесла, закріпачення селян). Соціальна структура населення
України XIV - XVII ст. (шляхта, селяни, міщани, духовенство). Поява козацтва та його значення для
розвитку української культури. Вплив гуманістичних та реформаційних ідей в Україні. Релігійні
процеси в Україні в умовах протистояння Заходу та Сходу (боротьба за Київську митрополію,
рух братств, Берестейська унія, відновлення та реформування православ'я Петром Могилою,
підпорядкування Київської митрополії Московському патріархату). Становлення української
культури XIV - середина XVII ст. як синтез здобутків візантійської та західноєвропейської
культур.
Тема № 5. Українське бароко (середина ХVІІ – кінець ХVІІІ ст.).
Становище українських земель у середині XVII - XVIII ст. Втрата автономії України
в умовах політики централізації Російської імперії. Передумови та причини розвитку бароко в
Україні. Формування ідеологеми «Київ - другий Єрусалим» та її значення для розвитку
національної та релігійної самосвідомості. Київський культурний центр. Початок інтеграції
української козацької старшини та духовенства в соціально-політичне та духовне життя
Російської імперії. Розвиток історичної самосвідомості. Особливості українського бароко
(архітектура, література, музика, театр). Григорій Сковорода - останній геній Старої України.

Тема № 6. Національне відродження в Україні (кінець XVIII - XIX ст.)
Причини, передумови та періодизація українського національного відродження. Вплив ідей
романтизму на українську культуру. Слобожанщина - центр національного відродження України.
«Історія Русів». «Енеїда» Котляревського. Початок національного відродження на
західноукраїнських землях. «Руська трійця». Процес націоналізації української греко-католицької
церкви. Кирило-Мефодіївське товариство та ідея єдності слов'янських народів. Тарас Шевченко ідеолог модерної України.
Тема № 7. Розвиток української культури в другій половині XIX - на початку XX ст.
Реформи 1860-1870-х років в Російській імперії та їх вплив на соціально-економічний та
політичний розвиток України. Промисловий переворот, урбанізація та початок руйнування
традиційного села. Зародження націоналізму. Громадівський рух. Галичина - український
П'ємонт. Роль Івана Франка в національно-культурному русі. М.Грушевський і його роль у розвитку
української національної культури. Вплив реалізму на розвиток українського мистецтва
(література, театр, музика, живопис). Традиція та «модерн» в українській культурі кінця XIX початку XX ст.
Тема № 8. Українська культура радянської доби (кінець 1910-х – кінець 1980 –х років).
Лютнева революція в Петрограді та спалах національно-політичного відродження в
Україні. Центральна Рада. Боротьба за незалежність України. Процес зростання національної
свідомості «з селян до нації». Формування ідеї соборної України. Культурний рух періоду
Центральної Ради. Формування української національної школи. Національно-культурна політика
Гетьманату. Створення української вищої школи. Українська Академія Наук. Д.Багалій,
А.Кримський, Ст.Смаль-Стоцький, В.Вернадський, М.Туган-Барановський. Видавнича справа.
Преса. Театр. Автокефалія Української православної церкви. Політика «українізації» та її вплив на
українську культуру 20-3 0-х років XX ст. Розвиток освіти та ліквідація неписьменності. Літературний
процес та Хвильовий. Український театр Леся Курбаса. Сталінський терор та його наслідки для
української культури. Культурні орієнтації українського націоналізму. Розвиток культури України
під час Другої світової. Шестидесятники. Рух дисидентів та боротьба за національну культуру. Вплив
Горбачовської перебудови на українську культуру. Формування нової соціокультурної дійсності та її риси.
Національна культура в умовах зростання національно-культурної ідентичності.
Тема № 9. Українська культура в ситуації подолання наслідків тоталітаризму
(кінець 1980-х – перша декада ХХІ ст.).
Риси нової соціокультурної дійсності: після розпаду двополюсної системи світу. Крах
комуністичної ідеології та її наслідки для розвитку української культури. Проблема типології
української національної культури. Культурологічні ідеї М. Хвильового, Вяч. Липинського, І.
Огієнка. та їх актуальність в умовах нової соціальної реальності. Українська національна ідея –
передумова розвитку національної культури в умовах нової соціальної реальності. Фактори
зростання національної культурної самосвідомості.
Перспективи розвитку української культури в сучасних умовах. Проблеми розвитку
української культури в контексті глобалізації та ідеології глобалізму. Проблеми збереження
української культурної та національної ідентичності в умовах глобалізації та ідеології глобалізму.
Секуляризаційні процеси і їх вплив на українську культуру. Українська культура в ситуації
постмодернізму. Специфічні риси українського постмодерну. Українська церква і релігія в
ситуації постмодернізму.

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
ВАРІАНТ 1.
1. Природні і політичні фактори в становленні і розвитку культури українців.
2. Олександр Потебня, Іван Огієнко про роль і значення мови в житті людини.
3. Культурна спадщина Київської Русі та сучасні дискусії про її спадкоємців.
ВАРІАНТ 2.
1. Історичні витоки культури українського народу.
2. Моделювання історії України в словесній та образотворчій спадщині Тараса
Шевченка.
3. Братства як культурні та освітні осередки.
ВАРІАНТ 3.
1. Культурні взаємозв'язки українців зі своїми сусідами у давнину і сьогодні.
2. Первісна міфологія українського фольклору.
3. Українське козацтво як культурний феномен.
ВАРІАНТ 4.
1. Національні меншини України й особливості їхнього входження в український
територіальний і культурний простір.
2. Українське бароко й особливості його проявів.
3. Поширення гуманістичних ідей в духовній культурі України доби Ренесансу.
ВАРІАНТ 5
1. Сучасні теорії походження українців.
2. Український національний характер у прозі та драматургії (ХІХ - поч. ХХ ст.).
3. Пантеон східнослов‗янських богів.
ВАРІАНТ 6.
1. Історичні витоки культури українського народу.
2. Ідея національної волі в художньому доробку Лесі Українки.
3. Архітектура і образотворче мистецтво доби Ренесансу.
ВАРІАНТ 7
1. Роль династичного центру в становленні культурної спільноти Київської Русі
2. Іван Франко про особливості національного поступу України.
3. «Золотий вік» Львівського архітектурного Ренесансу.
ВАРІАНТ 8.
1. Культурна самоідентифікація українців у бездержавний період.
2. Національно-культурні осередки і товариства ХІХ – початку ХХ ст. та специфіка
їхньої діяльності.
3. Музична культура і театральне мистецтво епохи Ренесансу.
ВАРІАНТ 9.
1. Мова, історія, етнографія та їх роль у національному самоусвідомленні
2. Розвиток культури в добу Української революції (1917–1923 рр.).
3. Самобутні риси культури Козацької держави.

ВАРІАНТ 10.
1. Культурогенез і етногенез: особливості та взаємозв'язок.
2. Українські культурні несення в литовське, польське і московське середовище.
3. Феномен козацького бароко в архітектурі та образотворчому мистецтві.
ВАРІАНТ 11.
1. Український етнос у ранньосередньовічних міграціях.
2. Культури давнього світу та їхній вплив на становлення української культури .
3. Розвиток освіти та наукових знань в Україні ІІ пол. ХVII – поч. ХVIIІ ст.
ВАРІАНТ 12.
1. Українська національна культура як цілісний феномен: зміст, специфіка і форми
виявлення.
2. Роль Трипільської культури у формуванні традиційних господарсько-культурних
типів на території сучасної України.
3. Діяльність Києво-Могилянської Академії.
ВАРІАНТ 13.
1. Роль символу «Соборності» в українській культурі.
2. Культура української діаспори та проблема цілісності українського культурного
простору.
3. Особливості літературної діяльності в українській культурі: козацькі літописи,
полемічна література тощо.
ВАРІАНТ 14.
1. Національне бачення світу в знаково-символічній системі української культури.
2. Становлення філософії української національної ідеї в контексті розвитку
національної культури ХІХ – початку ХХ ст.
3. Козацькі думи в контексті європейської епічної традиції
ВІРІАНТ 15.
1. Мова як етноформувальний, етнокультурний та етнозберігальний чинник. Гіпотези
про походження української мови.
2. Внесок українців у державницьку та культурну спадщину Російської імперії.
3. Духовне життя в Україні в період Гетьманщини
ВАРІАНТ 16.
1. Віровизнавчий чинник українського буття та його вплив на формування українського
культурно-національного простору.
2. Національне культуротворення в добу тоталітаризму.
3. Історичні твори ХVІІ – ХVІІІ століть.
ВАРІАНТ 17.
1. Освітні та просвітницькі традиції в історичному полі українського культуротворення.
2. Шістдесятництво як національно-культурне явище: вияви та постаті.
3. Провідні школи живопису у ХVІІІ столітті.

ВАРІАНТ 18.
1. Образ України й українця, історичної долі у художньо-словесних і образотворчомистецьких моделюваннях.
2. Цивілізаційний підхід до культурного самовизначення, його суть, переваги і недоліки
3. Театральні корифеї ХІХ століття.
ВАРІАНТ 19.
1. Українські інституції та видання за кордоном і їх роль у консолідації української
спільноти.
2. Міфопоетична школа українського кінематографу (О.Довженко, С.Параджанов,
Ю.Іллєнко, Ю.Осика).
3. Музичне та образотворче мистецтво на початку ХХ століття
ВАРІАНТ 20.
1. Формування українського культурного простору в умовах Австро-Угорської та
Російської імперій.
2. Західноєвропейські впливи в історії української культури.
3. Феномен української культури.
ВАРІАНТ 21.
1. Визначні культурно-освітні діячі Київської Русі.
2. Татарський та турецький впливи на український побут і національний характер.
3. Феномен дисидентів-шістдесятників як спроба відновлення української
самобутності.
ВАРІАНТ 22.
1. Вплив російської державно-культурної політики на формування української
культури (XVIII-XX ст.).
2. Феномен української греко-католицької церкви
3. Матеріальна та духовна культура стародавнього населення України (палеоліт,
мезоліт, неоліт, енеоліт).
ВАРІАНТ 23.
1. Етнічні та історичні витоки українського побуту. Землеробська культура та її
світоглядні, моральні й естетичні детермінанти.
2. Братства як культурні та освітні осередки.
3. Період «перебудови» в Україні як передумова національного відродження
української культури.
ВАРІАНТ 24.
1. Міська культура в Україні: від Київської Русі до епохи Постмодерну.
2. Поширення гуманістичних ідей в духовній культурі України доби Ренесансу.
3. Культура, освіта й наука як складові стратегії сучасного державотворення.
ВАРІАНТ 25.
1. Регіональні відмінності організації матеріальної культури українців.
2. Театральні корифеї ХІХ століття.
3. Світове українство різних історичних періодів.

ВАРІАНТ 26.
1. Травестія як форма засвоєння культурної традиції (на прикладі «Енеїди»
Котляревського)
2. «Розстріляне Відродження» 20-30-х років ХХ ст. та його трагічні наслідки для
української культури.
3. Молодіжна та професійна субкультури.
ВАРІАНТ 27.
1. Співвідношення «земного» і «небесного» у бароковій культурі.
2. Національно-культурні осередки і товариства ХІХ – початку ХХ ст. та специфіка
їхньої діяльності.
3. Культура українського народу в контексті світової культури.
ВАРІАНТ 28.
1. Культ минулого і культ прийдешнього в художньому самовираженні романтика і
модерніста.
2. Ґенеза та періодизація національно-культурного відродження в Україні наприкінці
ХVІII – початку ХХ ст.
3. Перспективи розвитку української культури у ХХІ ст.
ВАРІАНТ 29.
1. Різновиди взаємодії національних культур в Україні.
2. Творчість діячів української культури в еміграції.
3. Характерні риси культури ранньослов‗янського періоду. Зарубинецька та
Черняхівська культури.
ВАРІАНТ 30.
1.Науково-освітній та художньо-мистецький внесок українців у розвиток світової
культури.
2. Досягнення суспільних і природничих наук у ХХ столітті.
3.Історичні та суспільно-політичні передумови розвитку української культури ХХ ст.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ.
Робота виконується у зошиті (18 сторінок) рукописно або на листах А4 (до 15 листів) друком.
В контрольній роботі обов'язково повинні бути:
1) план роботи (вступ, 2-3 питання, висновки);
2) перелік використаних джерел (не менше 5);
3) особистий підпис і дата виконання роботи. Контрольну роботу після її виконання
треба здати на реєстрацію . Викладач перевіряє роботу 10 днів. Зарахована робота є
допуском до екзамену. Не зараховані роботи допрацьовуються студентом згідно
зауважень викладача. За тиждень до початку сесії контрольні роботи на рецензію
викладачем не приймаються, а студент не допускається до екзамену.
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