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1. Мета дисципліни – забезпечення філософсько-культурологічної складової підготовки 

висококваліфікованого, конкурентоздатного, інтегрованого у європейський та світовий науково- 

освітній простір фахівця освітнього ступеня «Бакалавр», який здобув теоретичні та практичні знання, 

вміння та навички, що достатні для виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю. 

2. Попередні вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. До початку опанування даного курсу студенти мають бути обізнаними з основами 

періодизації історії розвитку цивілізації та культури, знати базові культурологічні поняття та 

категорії (на рівні випускника загальноосвітніх навчальних закладів І – ІІІступенів); 

2. Вміти працювати з першоджерелами, науковою та коментуючою літературою, 

практикувати метод активної інтерпретації, застосовувати сучасні інформаційні та комунікативні 

технології у навчанні, використовувати інформаційні технології для презентації результатів 

власного навчання, володіти елементарними навичками роботи в команді – академічнійгрупі. 

3. Виявляти здатність до критичного мислення та застосовувати аналітичні здібності 

щодо осмислення, переосмислення та інтерпретації того матеріалу, що виноситься до розгляду. Саме 

така тріада принципів сприятиме не лише засвоєнню інформації і набуттю знань, але й дозволить 

розуміти контекст та сформулювати власне судження щодо досліджуваного матеріалу. Такий підхід 

корелює з переліком загальних компетентностей навчання за освітньо-професійною програмою за 

першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 124 «Системний аналіз» у 

відповідності із стандартом вищої освіти України. 

3. Анотація навчальної дисципліни:  

Навчальна програма «Українська та зарубіжна культура» створена на базі      наукової школи 

кафедри української філософії і культури філософського факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (автори програми: Русин М.Ю., Руденко С.В., Семикрас В.В.) 

та виконана у межах Комплексної наукової програми Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка «Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів 

глобалізації», науково-дослідницької теми філософського факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 11БФ041-01 «Філософсько-світоглядні та політологічні 

аспекти гуманітарного розвитку сучасного суспільства». 

Навчальна дисципліна «Українська та зарубіжна культура» є складовою програм підготовки 

фахівців з вищою освітою освітнього рівня «Бакалавра» усіх галузей знань та спеціальностей 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка і належить до групи обов’язкових 

навчальних дисциплін для забезпечення загальних компетентностей випускників освітнього ступеня 

«Бакалавр» (Наказ ректора №1094-32 від 30.12.2014 р.http://nmc.univ.kiev.ua/doc.htm). 

Вивчення курсу передбачає опанування здобувачем вищої освіти ряду загальних 

компетентностей, достатніх для досягнення мети та основних завдань цієї програми , а також 

достатніх для виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю. 

Формування спеціальних компетентностей в межах навчального курсу «Українська та 

зарубіжна культура» не передбачається. 

Програмні компетентності класифіковані на такі групи як: філософсько-культурологічні, 

дослідницькі, комунікативні, управлінські, етичні компетентності. 

Завдяки вивченню навчальної дисципліни «Українська та зарубіжна культура» студенти 

набувають компетентність розуміння контексту виникнення тих чи інших явищ, феноменів, процесів 

у сфері культури, орієнтуються у варіативності семантики таких багатозначних понять як 

http://nmc.univ.kiev.ua/doc.htm


«культура», «народна», «національна» культура, «модерн», «модернізм», «постмодернізм» і т.ін., 

порівнюють законопроекти, ініціативи, які регламентують законодавчу сферу розвитку української 

культури, орієнтуються у різноманітті сучасної культури, що обумовлено послідовним вивченням 

основних історичних етапів розвитку світової культури, європейської культури та на підставі цього 

виявленні специфічних рис української культури. Пропонований до розгляду курс не обмежується 

вивченням лише базових понять, категорій, домінуючих культурологічних концепцій, а й знайомить 

аудиторію з найбільш вагомими художньо-мистецькими, інтелектуальними та суспільними 

здобутками, основними мистецькими напрямами і течіями та постатями, які є визначальними для 

розуміння контексту функціонування культури. Таким чином, студенти вивчаючи ключові історичні 

етапи розвитку, як світової, так і української культур та набувають достатню компетенцію як для 

розуміння, так і для відповідного позиціонування української культури в канві розвитку світової та 

європейської культур. 

Основними формами навчальних занять постають лекції, семінарські заняття та консультації. 

Програма складається із 7 тем, які опрацьовуються під час навчальних занять та самостійної роботи 

студентів. 

Заключною формою контролю виконання навчальної програми  є залік.                          

Рекомендованим семестром викладання навчальної дисципліни «Українська та зарубіжна культура» 

є  2-й семестр. 

 

 4. Завдання (навчальні цілі)  
- Сформувати у здобувача вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» ряд загальних компетентностей, 

які достатні для виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю, зокрема:  

- К03. Здатність планувати і управляти часом. 

- К05. Здатність спілкуватися державною мовою усно і письмово. 

- К07. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

- К14. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

- К16. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 

загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя. 

- К27. Здатність системно аналізувати свою професійну і соціальну діяльність, оцінювати накопичений 

досвід. 

 

5. Результати навчання:  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 

автономність та відповідальність) 
Методи викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
К

Код 
Результат навчання 

 Знати:    

1

1.1 
Культура як об’єкт дослідження 

історії культури, інших 

гуманітарних дисциплін. Теоретико-

методологічні підходи до вивчення 

історичних типів культур. Етнічні і 

національні культури. Культурні 

регіони світу. 

Семінар, 

самостійна робота 

Усна доповідь 5 



1

1.2 
Матеріальний і духовний  складники 

народної культури. Мистецтво: 

етимологія, історія виникнення, 

тлумачення обсягу та змісту. 

Основні етапи історії світового 

мистецтва.  і еволюції поглядів на 

феномен мистецтва в світовій 

естетичній думці.  

Семінар, 

самостійна робота 

Усна доповідь 5 

1

1.3 
Первісність як етап історії людства. 

Археологічні культури як предмет та 

критерій періодизації історії та 

культури первісності. Етносоціальні 

структури первісності. Мовні 

родини семітохамітської, 

сінокавказької і ностратичної 

макроспільностей. Основні 

тенденції історії культури 

античності. 

Семінар, 

самостійна робота 

Усна доповідь 5 

1

1.4 
Сердньовічна культура. Тенденції 

розвитку культури Київської і 

Галицько-Волинської держав. Етапи 

східнослов’янського 

державотворення. Дохристиянські 

вірування і запровадження 

християнства. Системи писемності 

та мови. Літературний процес, 

образотворче мистецтво і 

архітектура Київської і Галицько-

Волинської держав. 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді,  

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій 

5 

1

1.5 

Українське передвідродження і його 

основні здобутки. Реформаційно-

гуманістичні ідеї в українській культурі. 

Братський рух і полемічна література в 

Україні. Світоглядні засади культури 

Просвітництва. Мистецтво епохи 

Просвітництва: основні напрями. 

Поняття бароко та його специфічні риси 

в українській культурі.  

Лекція, 

самостійна робота 

Письмова 

контрольна 

робота 

5 

1

1.6 

Українське та світове мистецтво ХІХ 

століття: основні напрями, здобутки та 

представники. Науково-технічна 

революція та криза європейських науки 

і освіти. Періодизація української 

культури ХІХ століття. Дворянський 

період. Народницький період. 

Модерний період. 

Семінар, 

самостійна робота 

Усна доповідь 5 

1

1.7 

Поняття модерну. Модерн та модернізм. 

Період постмодерну. Напрями розвитку 

українського і світового мистецтва ХХ 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді,  

презентація 

самостійного 

5 



століття. Проблеми глобалізації та 

культурної універсалізації. Модерн як 

проект національного 

культуротворення. Українські 

література,  мистецтво, архітектура, 

театр і музика ХХ століття в світовій 

художній культурі. Сучасні 

культурологічні проблеми європейської 

інтеграції України. 

дослідження, 

текст 

рекомендацій 

 Вміти:    

2

2.1 

демонструвати знання літератури з 

історії української та зарубіжної 

культури 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій 

5 

2

2.2 

проводити історико-культурні  

дослідження з використанням  ідей, 

вчень, методів та категорій історії 

культури та інших наук про культуру 

 

 

Семінар, 

Самостійна робота 

Усні доповіді, 

пояснення до  

конспекту 

першоджерел 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій 

10 

2

2.3 

визначати історичні уроки розвитку 

української та європейських нації, 

держави і культури 

Семінар, 

Самостійна робота 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій, 

письмова 

контрольна 

робота 

5 

1

2.4 

аналізувати тенденції, перебіг та  

наслідки етнічного розвитку України 

Семінари, 

Самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, текст 

рекомендацій 

10 

2

2.5 

здатність визначати самобутні риси 

української та європейських культур в 

царині літератури і мистецтва 

Самостійна 

робота 

Текст 

рекомендацій 

5 

 комунікація:    

3

3.1 

використовувати знання іноземних мов 

для аналізу інформаційних інтернет-

ресурсів, читання новітньої 

культурологічної літератури в 

підготовці до занять; 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

текст 

рекомендацій 

5 

3

3.2 

презентувати результати проведених 

культурологічних  досліджень та 

здійсненої самостійної роботи у вигляді 

доповідей, повідомлень і есе; 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

презентація 

самостійного 

дослідження 

5 

2

3.3 

вести полеміку щодо питань 

націєтворення в умовах глобалізації та 

міжкультурного діалогу 

Семінари Дискусії 5 

 автономність та 

відповідальність: 

   



4

4.1 

критично опрацьовувати літературу із 

культурологічних досліджень, вільно 

володіти методами обробки, аналізу  і 

синтезу наукової інформації 

Самостійна робота Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження  

5 

4

4.2 

вирішувати комплексні завдання, 

пов’язанні із верифікацією результатів 

існуючих оприлюднених 

культурологічних досліджень. 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідженн,  

5 

4

4.3 

брати участь у роботі фахових 

аналітичних груп, вирішувати в межах 

свого фаху задачі різного рівня 

складності.. 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

5 

   

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін) 

 
      Результати  

   навчання дисципліни                                         
Програмні                                          

 результати навчання 

 

 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 

ПР09. Вміти створювати 

ефективні алгоритми для 

обчислювальних задач 

системного аналізу та 

систем підтримки 

прийняття рішень. 

            +

+ 

+

+ 

    

+ 

   

+ 

 

+ 

 

+ 

ПР15. Розуміти 

українську та іноземну 

мови на рівні, 

достатньому для 

обробки фахових 

інформаційнолітературн

их джерел, професійного 

усного і письмового 

спілкування, написання 

текстів за фаховою 

тематикою. 

+

+ 

+

+ 

    

+ 

   

+ 

+

+ 

+

+ 

    

+ 

   

+ 

+

+ 

+

+ 

    

+ 

   

+ 

      

 

7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання 

 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання 

засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання (знання 

1.1 – 1.6), що складає 35% від загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки – результати 

навчання (вміння 2.1-2.5); (комунікація 3.1-3.3); (автономність та відповідальність 4.1-4.3), що 

складає  65% загальної оцінки.  

Критерії оцінювання: 

1. Усна відповідь:  

5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано 



його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, використовуючи 

обов’язкову та додаткову літературу 

4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, 

але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого 

завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві неточності 

3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не 

спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві неточності 

2. Доповнення / дискусія: 

3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми,  

2 бали – доповнення змістовне  

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію 

3. Самостійна робота, підсумкова письмова робота: 

24-16 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано 

його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно 

інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, 

демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного дослідження / 

письмової роботи 

15-11 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та 

достовірність проведеного дослідження / письмової роботи.  Допускаються несуттєві 

неточності  

10-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну 

літературу, робота містить суттєві неточності 

5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, 

недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не 

самостійність у виконані завдань 

 

7.2 Організація оцінювання:  

У курсі передбачено дві змістових частини. Заняття проводяться у вигляді лекцій, семінарів, з 

використанням інтерактивних методів навчання. Завершується дисципліна заліком.  

Перша частина курсу присвячена історії української та зарубіжної культури від первісності до 

Середньовіччя (предмет, завдання, основні напрями та методики вивчення історії української та 

зарубіжної культури). Друга частина курсу присвячена історії української та зарубіжної культури від 

епохи Відродження до початку ХХІ ст. 
 

Види робіт Семестрова кількість балів 

Min –  60 балів Max –  100 балів 

Усна відповідь1  До теми: 1,2,3… протягом 

семестру 

«3» х 7 = 21 «5» х 7 = 35 

Доповнення, участь в 

дискусіях 

До теми: 1,2,3… протягом 

семестру 

«1» х 7 = 7 «3» х 7 = 21 

Контрольна робота  До теми: «Культура як об’єкт 

наукового дослідження», «Від 

«10» х 2 = 20 «12» х 2 = 24 

                                                           
 



культур античності до культур 

Середньовіччя» 

Підсумкова 

контрольна робота 

 «12» х 1 =  12 «20» х 1 = 20 

1 у разі відсутності студента на семінарському занятті, розглянуті на семінарі питання 

відпрацьовуються у письмовій формі. Загальна кількість балів за аудиторну роботу складає 30% від 

семестрової кількості балів  
2 Максимальна кількість балів за конспекти першоджерел в даній навчальній дисципліні не може 

бути більше, ніж 10% від семестрової кількості балів, тобто не більше, ніж 8 білів 
3 Загальна кількість балів за самостійну індивідуальну роботу складає 50% від семестрової кількості 

балів, тобто мін. – 24 бали, максимум – 40 балів 

 

Підсумкове оцінювання у формі заліку: підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів), 
яка визначається як сума (проста або зважена) балів за систематичну роботу впродовж семестру. Залік 
виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру. Таким чином, підсумкова оцінка 
складається із суми семестрової кількості балів та підсумкової контрольної роботи. 
 

Шкала відповідності: 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 



8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний  план  лекцій  і  

семінарських занять 

 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостійн
а робота 

Частина 1.  Українська та зарубіжна культура: від первісності до Середньовіччя 

1 

Тема 1.  Культура як об’єкт наукового 

дослідження 

Самостійна робота: 1. Історія української 

культури як наука: ХІХ – поч.ХХІ ст.; 

2. Історико-культурні студії інститутів 

НАНУ: ХХ – поч.ХХІ ст.  

2 1 4 

2 

Тема 2. Мистецтво: історія, теорія і проблеми 

розвитку   

Самостійна робота: 1. Основні види і жанри 

мистецтва: від первісності до постмодерну; 

2. Еволюція стилів в українському мистецтві. 

2 1 5 

3 

Тема 3.  Культура первісного суспільства  

Самостійна робота: 1. Археологічні культури 

ранньої первісності на території України; 

2. Етногенез слов’ян: основні етапи і моделі. 

2 1 2 

4 

Тема 4. Культура цивілізацій Давнього Сходу  

Самостійна робота: 1. Найдавніші культури 

Давнього Сходу: основні версії;  

2. Священні тексти культур Давнього Сходу. 

2 1 5 

5 

Тема 5. Від культур античності до культур 

Середньовіччя 

Самостійна робота: 1. Олімпійська міфологія 

та сучасні гіпотези її походження; 

2. Культура Східної Римської імперії: ідейні 

течії та мистецькі здобутки. 

2 1 4 

6 

Тема 6.  Культура Київської і Галицько-

Волинської держав 

Самостійна робота: 1. Собор Св. Софії у Києві: 

християнська семантика архітектури та 

символіки; 2. Галицько-Волинський літопис як 

історичне джерело: проблеми тлумачення 

1  3 

7 Контрольна робота 2   

Частина 2. Українська та зарубіжна культура: від Відродження до поч. ХХІ ст. 

8 

Тема 8. Українська і зарубіжна культура епохи 
Відродження 
Самостійна робота: 1. Ренесансна школа в 
Україні: конфесійні різновиди та типи;  
2. Ідеї європейського гуманізму у вітчизняній 
культурі: український братський рух. 

1 1 4 

9 

Тема 9.  Українська і зарубіжна культура 
Нового Часу 
Самостійна робота: 1. Традиції духовної 
музики Італії і вітчизняний церковний спів 
Бароко: представники і здобутки; 

2 1 3 



2. Острозький культурний осередок: провідні 
діячі, установи та здобутки 

10 

Тема 10. Українська і зарубіжна культура епохи 
Просвітництва 
Самостійна робота: 1. Західноєвропейське 
Просвітництво: основні ідеї, представники та 
здобутки; 2. Києво-Могилянська академія і 
філософія Г. Сковороди 

2 1 3 

11 

Тема 11. Українська і зарубіжна культура 
першої половини ХІХ ст. 
Самостійна робота: 1. Становлення нової 
української літератури: «Енеїда» і традиція 
перекладу в Україні;   
2. Епоха Наполеонівських війн в культурі 
Західної Європи та України. 

2 1 5 

12 

Тема 12. Українська і зарубіжна культура 
другої половини ХІХ ст. 
Самостійна робота: 1. Творчість Т.Шевченка і 
епоха Романтизму в українській культурі; 
2. Доба буржуазно-демократичних революцій у 
європейській культурі. 

2 1 4 

13 

Тема 13. Українська і зарубіжна культура 
першої половини ХХ ст. 
Самостійна робота: 1. Модерн в європейській і 
вітчизняній культурі: творчість І. Франка та 
Л. Українки  
2. Епоха «Розстріляного Відродження»: ідейні 
течії, мистецькі групи і творчі здобутки  

2 1 3 

14 

Тема 14. Українська і зарубіжна культура 
другої половини  ХХ ст. - початку ХХІ ст. 
Самостійна робота: 1. «Шістдесятництво» як 
соціокультурний феномен: від соцреалізму до 
постмодерну;  
2. Культурно-мистецьке життя незалежної 
України: проблеми та перспективи. 

2 1 3 

15 Підсумкова  контрольна  робота 2   

 Консультації 2    

 ВСЬОГО                                                            90 28 12 48 

 

Загальний обсяг   90 год., в тому числі: 

Лекцій   –  28 год. 

Семінари   –  12 год. 

Консультації -   2 год. 

Самостійна робота  -   48 год. 
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