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1. Загальна інформація 
Назва дисципліни Історія української культури 
Викладач  Білоус  Світлана  Іванівна 
Контактний телефон викладача 0990946730 
E-mail викладача sbilous7@gmail.com 
Формат дисципліни Цикл загальної підготовки  

Обов’язкові дисципліни 
Посилання на сайт 
дистанційного навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua  

Обсяг дисципліни 90 год.  
Кількість кредитів ECTS 3 

2. Анотація до курсу 
«Історія української культури» – навчальний курс, що подає відомості з 

історії минулого і сучасності української культури.  
«Історія української культури» знайомить із  артефактами та духовними 

здобутками багатьох історичних періодів. Чільне місце відводиться у вивченні 
курсу видатним особистостям у формуванні, збагаченні й розвитку української 
культури, суспільства, держави, нації.  

Вивчаються культурологічні поняття, зокрема форми, види, напрями, стилі 
культури. Оскільки існує численна кількість визначень культури, особливість цього 
навчального курсу – відображення поєднання культури і духовності; культури і 
освіти, культури і виховання; культури і релігії; культури і мистецтва (у 
багатоманітні проявів і жанрів); культури особистості людини; культури 
повсякденного життя чи професійної діяльності тощо. Передбачається обговорення 
проблем і перспектив розвитку української культури на сучасному етапі та в 
майбутньому української держави.   

Предметом навчальної дисципліни «Історія української культури» є 
артефакти української культури: вербальні, візуальні, музичні джерела, на прикладі 
яких можна простежити ієрархію віртуальних цінностей, етичні та естетичні 
пріоритети, характерні для мешканців України в різні історичні періоди, а також 
напрями політичної думки, стан релігійної свідомості, рівень розвитку науки, 
літератури, мистецтва тощо.  

Об’єктом курсу «Історія української культури» є процес становлення та 
історичної трансформації комплексу притаманних українському соціуму 
матеріальних, духовних, інтелектуальних та емоційних рис, які, коли їх розглянути 
з історичної перспективи, складаються у єдиний культурний феномен, що включає 
в себе не лише різні види мистецтва, а й спосіб життя, правила співіснування, 
систему цінностей, традицій, вірувань тощо. Оскільки українська культура 
розвивалася не ізольовано, а була органічно пов’язана з культурами сусідніх країн, 
то і її історію варто розглядати у загальноєвропейському, в т.ч. візантійському та 
слов’янському, цивілізаційному контексті. 

Навчальний курс передбачає використання й рекомендує для активізації 
зацікавлення студентів основну (підручники, словники, посібники) й додаткову 
(наукові першоджерела, наукову періодику) літературу .   

“Історія української культури” викладається у даному випадку для студентів денної 
форми навчання вищого навчального закладу ІV рівня акредитації – ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника», - які здобувають ступінь 
бакалавра (за спеціальністю 024 Хореографія ). 

3. Мета та цілі курсу 
Мета: викликати у студентів зацікавлення українською культурою та надати 

їм початкові навики осмислення культурно-історичних процесів. 

http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php?mod=course&action=ReviewOneCourse&id_cat=122&id_cou=3215


Завдання (цілі) курсу:  
- пояснити студентам основні поняття культурології, зокрема такі, як 

«культура», «історія культури», «культурно-історична епоха», «стиль», 
«національна культура»;  

- показати органічний зв'язок розвитку української культури з культурами 
європейського Заходу;  

- ознайомити студентів з основними етапами розвитку української 
культури та її найбільш яскравими явищами;  

- презентувати й виокремити роль видатних, непересічних особистостей в 
розвитку української культури;  

- впродовж семінарських занять навчити студентів: порівнювати різні 
культурні явища/феномени, осмислювати та оцінювати інформацію про 
них, вибудовувати власні висновки; реагувати на питання/відповіді, 
провадити дискусії; толерувати розбіжні точки зору та вступати з ним у 
дискусію. 

 
Програма навчальної дисципліни складається із 2-х змістових модулів: 
 

1. Давня, середньовічна та ранньомодерна історія української культури. 
2. Нова та новітня історія української культури (ХІХ – початок ХХ століття). 

 
Робоча програма передбачає аудиторні заняття (лекційні, семінарські ) й 

самостійну роботу студентів.  Програма охоплює  список рекомендованої (основної 
і додаткової) літератури, теми лекційних і семінарських занять, програмові вимоги 
до курсу (які допомагають зорієнтуватися студентам у підготовці до екзамену).  

 
Міждисциплінарні зв’язки: «Культурологія», «Філософія»,  «Етика, 

естетика», «Релігієзнавство», «Історія мистецтва» та ін.  
-  

4. Результати навчання (компетентності) 
Загальні компетентності: 

• Володіння культурою мислення, аналізом, синтезом, узагальненням та 
систематизацією фактів і теоретичних положень; 

• Здатність вчитись та оволодівати сучасними знаннями; 
• Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 
• Здатність діяти соціально, відповідально та громадянсько свідомо. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 
• Здатність розуміння та оцінювання актуальних мистецько-культурних 

процесів; 
• Здатність дотримуватись толерантності у міжособистісних стосунках, 

володіти етикою доброчинних взаємовідносин в сфері виробничої 
діяльності. 

 

5. Організація навчання курсу 
Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 
лекції 20 
семінарські заняття  10 
самостійна робота  60 

Ознаки курсу 
Семестр 

 
Спеціальність 

 
Курс 

(рік навчання) 
Нормативний / 

Вибірковий 



IІI-ий семестр 
014.13 Середня 
освіта (Музичне 

мистецтво) 

ІІ курс Нормативний 

Тематика курсу 
Змістовий модуль 1. 

Тема, план Форма 
заняття 

Літерат
ура 

Завданн
я, год 

Вага 
оцінки 

Термін 
виконання 

Тема 1. Вступ до 
історії української 
культури. 

Лекція 
 
Самостійна 
робота 

1, 7, 12, 
13 

2 
 
5 
 

5 1 тиждень 

Тема 2. Культура 
Київської Русі 

Лекція 
Практичне 
Самостійна 
робота 

22, 38, 
45 

2 
2 
5 

5 2-3 тиждень 

Тема 3. Українська 
культура XIV – початок 
XVIІ ст. 

Лекція 
Самостійна 
робота 

4, 11, 24 2 
5 

5 4 тиждень 

Тема 4. Українська 
культура доби Бароко 
(середина XVII – XVIII 
ст.) 

Лекція 
Практичне 
Самостійна 
робота 

19, 20, 
27, 35, 
40 

2 
2 
5 

10 5-6 тиждень 

Тема 5. Українська 
народна культура, доба 
Просвітництва та 
Романтизму (кінець 
XVIII – перша 
половина ХІХ ст.).  

Лекція 
Самостійна 
робота 

43 2 
5 

10 7 тиждень 

Тема 6. Українська 
культура другої 
половини ХІХ – поч. 
ХХ ст. 

Лекція 
Практичне 
Самостійна 
робота 

3, 6, 8, 
23, 39, 
41 

4 
2 
10 

10 8-9 тиждень 

Тема 7. Українська 
культура першої 
половини ХХ ст. 

Лекція 
Самостійна 
робота 

29, 32 2 
10 

10 10 тиждень 

Тема 8. Українська 
культура другої 
половини ХХ століття. 

Лекція 
Практичне 
Самостійна 
робота 

30, 37, 
42, 46 

2 
2 
5 

10 11-12 тиждень 

Тема 9. Українська 
культура кінця ХХ ст. – 
початку ХХІ століття. 
Величні постаті 
сучасної України. 

Лекція 
Практичне 
Самостійна 
робота 

2, 17, 21, 
26, 31, 
44 

2 
2 
10 

10 13-14 тиждень 

Залік   25  15 тиждень 
6. Система оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання курсу Структура розподілу балів у ході аудиторно-
самостійної роботи студентів (лютий-травень 2020 
р.):  
Поточний контроль знань: усі лекції 
передбачають системний та послідовний виклад 
навчального матеріалу. Активна участь студента 
на лекції важлива, оскільки він вчиться 
усвідомлювати основні положення науки, котру 



вивчає, а також підготовка і участь на 
семінарських заняттях. Усні відповіді на 
семінарських заняттях з використанням 
візуалізованих презентацій власних відповідей та 
тематичне опитування  
Оцінювання знань студентів на семінарських 
заняттях проводиться за 5-ти бальною шкалою. 
Студент отримає від 1 до 5 балів. 5 (4) бали, якщо 
продемонструє розуміння матеріалу, вільно та 
вірно використав понятійно-категоріальний апарат 
у межах поставлених питань, аргументовано 
викладає матеріал та доводить свої думки, 
використовує у підготовці як основну, так і 
додаткову літературу (монографії, періодичні 
видання, першоджерела, тощо). Вміє творчо 
підходити до вирішення питання. 3 бали студент 
отримує, якщо він: загалом орієнтується у межах 
поставлених питань, та його відповіді не зовсім 
повні та конкретні; відчуває труднощі у 
використанні і поясненні змісту наукових питань 
та категорій у межах поставлених питань; залучає 
основну і додаткову літературу. 2 бали студент 
отримує, коли демонструє недостатнє володіння 
основним матеріалом, плутається при визначенні 
політичних процесів, йому не вдається їх 
аналізувати послідовно, глибоко, навіть з 
допомогою необхідної літератури. 1 бал студент 
отримує, коли: погано орієнтується в матеріалі, 
допускає неточності, поверхневі знання при 
відповіді на поставлені питання; плутається у 
термінах та поняттях; відсутні власні судження, 
висновки  
 
Загальна кількість балів в межах залікового курсу: 
100.  
Бали, які можна одержати впродовж курсу - 75 
Максимальний бал за залік – 25. 
 
0 – 49 балів – «не зараховано»;  
50 – 100 балів – «зараховано».  
 

Умови допуску до підсумкового 
контролю 

Підсумковий контроль виставляється за 
результатами семінарських занять. Наявність 
щонайменше чотирьох оцінок (двох – за усні 
відповіді та двох – за письмові роботи) не нижче, 
ніж «задовільно», є достатньою підставою для 
зарахування курсу. 

7. Політика курсу 
Політика курсу «Історія української культури» передбачає активне відвідування 

аудиторних занять, самостійну роботу студента, виконання запланованих завдань; 
робота з основною й додатковою літературою. 

Студенти, що з певних причин пропустили одне чи більше занять, зобов’язуються 
відпрацювати тему, добре орієнтуватись у програмових вимогах до теми, пройти 
поточну форму контролю. 



До екзамену допускаються студенти, які склали завдання на практичних заняттях, 
відвідували аудиторні заняття, усно відповідали з питань теми, виконали СРС досягли 
30 – 50 балів.   
 

Види роботи з «Історія української культури», бали. 
1) аудиторна робота (лекції, семінарські заняття), самостійна робота студентів (75 балів);   
2) залікова робота (25 балів) 

 

Оцінювання залікової роботи. Загальний бал – 50 балів.  
Залікове завдання передбачає 4 завдання.  
Перше завдання оцінюється – 10 балів. 
Друге завдання передбачає попереднє додаткове опрацювання наукової 

періодики, включає висновки студента; оцінюється - 20 балів.  
Третє завдання - «визначення понять»; оцінюється – 10 балів. 
Четверте завдання – оцінюється 10 балів.  
 
Водночас, допускається усний захист письмової роботи студента у присутності 

інших студентів групи.   
 

Сумарно, оцінки за практичні заняття і за екзамен складають підсумок балів (в межах 

100 балів) з дисципліни «Історія української культури». 

Академічна доброчесність: очікується, що усі без вийнятку студенти будуть 
дотримуватися принципів академічної доброчесності, усвідомлюючи наслідки її 
порушення, що визначається Положенням про запобігання та виявлення плагіату у ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 
https://pnu.edu.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0
%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-
%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0
%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%83/ 

 
8. Рекомендована література 

 
1. Абрамович С. Д. Світова та українська культура: Навчальний посібник / Семен 

Дмитрович Абрамович. – Львів: Світ, 2004. – 344 с. 
2. Александрова В. Ф. Мовленнєва культура сучасної молоді / В. Ф. Александрова // 

Проблеми підготовки сучасного вчителя. - 2013. - № 8(2). - С. 7-11. - Режим 
доступу: .http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6909/1/V_Aleksandrova_UMAN_GI.pdf .  
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