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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Історія української культури 

Викладач (-і) Єгрешій Олег Ігорович 

Контактний телефон 

викладача 

067 7383657 

E-mail викладача ludyna@ukr.net 

Формат дисципліни 1. Цикл загальної підготовки 

1.1 Обов’язкові дисципліни 

Обсяг дисципліни 90 год.; кількість кредитів ECTS – 3 

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

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

Консультації вівторок, 14.00 год. – 16.00 год. 

2. Анотація до курсу 

Історія української культури – дисципілна, яка формує ідентичність і національну самоповагу, адже історія культури концентрує у собі такі 

взаємопов’язані речі, як національна мова, традиції та історична пам’ять. Вводячи студентів спеціальності 014.03 – середня освіта (історія) у світ 

української культури з її основними науковими проблемами і дискурсами, ми намагаємося представити головні історичні віхи становлення та 

розвитку української культури, простежити процес формування національно-культурних цінностей із «задньою думкою», що  засвоєні уміння і 

навички, знадобляться їм для роботи в навчальних закладах середньої освіти. 

Увагу приділено також з’ясуванню низки теоретичних питань щодо сутності культури, її структури, у взаємозв’язку з суспільно-політичними та 

економічним процесами, співвідношенню загальнолюдських та національних культурних цінностей, традиціям та новаціям у культурі тощо. 

Розглядаються й проблеми збереження національних культурних традицій в народному середовищі, а також вділяється увага небезпекам, що 

постають нині перед українським і світовим соціумами – гендерна ідеологія, ЛГБТ-«мислення», ювенальна юстиція тощо. За нашим задумом, 

поінформовані студенти у майбутньому зможуть інформувати про зазначені цивілізаційні виклики і учнів навчальних закладів середньої освіти. 

3. Мета та цілі курсу  

Мета викладання дисципліни «Історія української культури» вбачається у тому, щоб на основі засвоєння теоретичних знань та фактологічного 

матеріалу формувати в студентів на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за галуззю знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальністю 014 

Середня освіта (Історія) з дисципліни «Історія української культури» комплекс знань, вмінь та навичок з предмету. Ці знання знадобляться 

студентам для формування у майбутньому системи життєвих цінностей учням-старшокласникам. Засвоєння освітньої програми полягає у 

підготовці висококваліфікваних фахівців, які здатні вирішувати стандартні і нестандартні комплексні задачі у професійній педагогічній 

діяльності в навчальних закладах середньої освіти. 

 

http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php?mod=course&action=ReviewAllCourseInCategory&id_cat=51
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Завдання: ознайомити студентів із історією української культури від стародавньої доби до сьогодення; навчити використовувати в професійній і 

соціальній діяльності знання з історії української культури; акцентувати на загрозах, що постають нині перед українським і світовим 

суспільствами; виробити в студентів навички самостійних оцінок і власних суджень щодо розглянутих історичних проблем. Одним із головних 

завдань курсу є формування в студентів зазначеної спеціальності  культури, моралі, самостійного творчого мислення, вироблення патріотичної 

орієнтації, прагнення до самореалізації. 

4. Компетентості (результати навчання) 

Студенти повинні знати: 

– цивілізаційні витоки і детермінанти української культури;  особливості розвитку соціокультурних та релігійно-конфесійних процесів в 

умовах перебування України під владою інших держав; специфіку ідеологічних впливів Заходу та Сходу; класифікацію основних 

джерел, які слугують основою для вивчення процесів і явищ у сфері української культури. (D 1) 

У процесі опанування курсу «Історія української культури» студенти засвоюють передбачені програмою знання і на цій основі набувають 

необхідних вмінь і навичок достатньо глибоко аналізувати різноманітні події, процеси і явища зі сфери культурного життя та робити відповідні 

власні судження і висновки. Зокрема, студенти повинні вміти: 

– адаптовувати понятійний та термінологічний апарат навчальної дисципліни, знання історичної персоналістики  до програм предметів 

гуманітарного циклу навчальних закладів середньої освіти; сприяти визначенню учнями навчальних закладів середньої освіти місця і 

ролі видатних діячів культурного життя України на певному історичному етапі; визначати роль людського фактора в історії, 

розкривати внутрішні мотиви й зовнішні чинники діяльності історичних осіб  (D 6); 

– самостійно узагальнювати й аналізувати набуті знання з історії української культури; аналізувати явища духовного життя; розуміти та 

інтерпретувати вивчений матеріал, володіючи сучасними методами історичного дослідження, у вербальній і невербальній формах 

різного обсягу й складності; розбивати історичну інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та організаційну структуру, 

бачити помилки в логіці міркувань, виявляти помилки, фальсифікації та стереотипи; а також вміти складати таблиці, схеми, графіки; 

синтезувати історичну інформацію, щоб одержати ціле з новою системною властивістю, користуючись структурно-логічними схемами; 

(D 11). 

–на основі сформованих ціннісних орієнтирів оцінювати суспільно-культурні явища і процеси в Україні, пропонувати способи розв’язання 

суспільних проблем, що дозволить в умовах недостатньої інформації інтегрувати знання для розв’язання власних та суспільних проблем, а 

також будувати переконливу аргументацію (D 22). 

-зіставляти набуті учнями навчальних закладів середньої освіти знання з історії української культури зі знаннями з історії світової 

культури,  всесвітньої історії,   розрізняти світобачення і світорозуміння кожної культурно-історичної епохи; орієнтуватися у багатому 

світі духовної культури; поважати різноманіття та мультикультурність світу; керуватися у своїй діяльності сучасними принципами 

толерантності, діалогу і співробітництва (D 30). 

 

Складові професійної компетентності  
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Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з історії української культури, що потребують інтеграції знань і 

прийняття рішень у практиці викладання історії і суспільствознавчих предметів у навчальних закладах середньої освіти та у процесі навчання за 

спеціальністю, що передбачає застосування теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю 

педагогічних умов організації навчально-виховного процесу в основній (базовій) середній школі (С1). 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, застосування сучасних технологій у вивченні історії вітчизняної культури (С5).; 

Здатність на основі вивчення історії української культури формувати високу історичну й громадянську свідомість, національну гідність та 

історичну національну пам՚ ять, здатність використати на практиці здобуті знання із дисципліни з метою проведення громадянсько-

патріотичного виховання серед молоді (С 10); 

Здатність усвідомлювати та інтерпретувати вивчений матеріал з історії української культури, формувати й науково аргументувати власну 

позицію, брати активну участь у дискусіях (С17); 

Здатність адаптовувати понятійний та термінологічний апарат навчальної дисципліни, знання історичної персоналістики  до програм предметів 

гуманітарного циклу загальноосвітньої школи; визначати роль людського фактора в історії, розкривати внутрішні мотиви й зовнішні чинники 

діяльності історичних осіб  (С 25); 

Здатність усвідомлювати та інтерпретувати фактичний культурологічний матеріал, формувати й науково аргументувати власну позицію, брати 

активну участь у дискусіях (С28);  

Здатність володіти термінологією, понятійним апаратом і науковою періодизацією дисципліни історія української культури (С 30). 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 12 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 18 

самостійна робота 60 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

3-й семестр 014 Середня освіта (історія) ІІ курс Нормативний 

Тематика курсу 

Тема, план Форма заняття Література Завдання, год. Вага оцінки Термін 

виконання 

Тема 1. Феномен 

української культури 

Культура як суспільне 

лекція, 2 год.  

 

1.Калакура Я.С. Українська культура: 

цивілізаційний вимір / Я. Калакура, 

О.Рафальський, М.Юрій. – К.: ІПіЕНД ім. 

підготовка конспекту 

лекцій, 2 год. 

Продумати план 

10 б. (усім 

студентам 

ставиться 

Вересень-

грудень 

2019 р. 
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явище. Культурні 

процеси на території 

України в давні часи. 

 

1.Культура як суспільне 

явище. 

2.Риси та ознаки 

української культури 

3.Культурні процеси на 

території України в 

давні часи 

Практичне завдання для 

студентів: Ментальність 

українського народу. На 

чому наголошувати 

учням ЗОШ під час 

проведення тематичного 

уроку-диспуту. 

І.Ф.Кураса НАН України, 2015. – 496 с. 

2.Пальм Н. Д. Історія української культури : 

навчальний посібник / Н. Д. Пальм, Т. Є. 

Гетало. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 296 с.  

3.Передерій І.Г. Історія української 

культури: навч. посіб. для студентів усіх 

напрямів підготовки денної та заочної форм 

навчання / І.Г.Передерій, О.В.Тєвікова, 

А.В.Нарадько; за ред. І.Г.Передерій. – 

Полтава: ПолтНТУ, 2015. – 274 с. 

4.Кордон М. В. Українська та зарубіжна 

культура: Підручник. 3-тє видання. – Київ: 

Центр учбової літератури, 2010. – 584 с. 

 5.Галіченко М. В., Поліщук І. Є. Історія 

української культури: Навчально-

методичний посібник. Для студентів усіх 

напрямів підготовки університету.  – 

Херсон, 2014. – 85 с. 

     

уроку-диспуту на 

тему: «Риси та ознаки 

української культури». 

оцінка за 

виконання 

індивідуальної 

роботи). 

Підготовка 

презентацій 

Тема 2. Ознаки 

культури  

Середньовіччя.  

Культура Київської Русі  

 

1.Ознаки культури 

Середньовіччя. 

2.Архітектура 
Київської Русі. Свята 

Софія. 

3. Живопис Київської 

Русі. Мозаїки. Фрески. 

Книжкова мініатюра. 

4.Література. «Слово 

Лекція, 2 год.; 

семінарське 

заняття, 2 год.  

1.Калакура Я.С. Українська культура: 

цивілізаційний вимір / Я. Калакура, 

О.Рафальський, М.Юрій. – К.: ІПіЕНД ім. 

І.Ф.Кураса НАН України, 2015. – 496 с. 

2.Пальм Н. Д. Історія української культури : 

навчальний посібник / Н. Д. Пальм, Т. Є. 

Гетало. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 296 с.  

3.Передерій І.Г. Історія української 

культури: навч. посіб. для студентів усіх 

напрямів підготовки денної та заочної форм 

навчання / І.Г.Передерій, О.В.Тєвікова, 

А.В.Нарадько; за ред. І.Г.Передерій. – 

Полтава: ПолтНТУ, 2015. – 274 с. 

4.Кордон М. В. Українська та зарубіжна 

підготовка конспекту 

лекції, 2 год; 

семінарського заняття 

та візуалізованої 

презентації, 4 год. 

 Вересень-

грудень 

2019 р. 
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про Закон і благодать». 

«Повчання дітям 

Володимира 

Мономаха».  

5. Освіта Київської 

Русі. 

 

Практичне завдання для 

студентів: Оцінити 

внесок українського 

народу в розвиток 

світової культури доби 

середньовіччя. Урок-

бесіда з учнями 11 класу 

ЗОШ. 

культура: Підручник. 3-тє видання. – Київ: 

Центр учбової літератури, 2010. – 584 с. 

 5.Галіченко М. В., Поліщук І. Є. Історія 

української культури: Навчально-

методичний посібник. Для студентів усіх 

напрямів підготовки університету.  – 

Херсон, 2014. – 85 с. 

6.Александров А . В. Старокиївська 

агіографічна проза ІХ – першої третини ХІІІ 

ст. – О., 1999. 

7.Александрович В. Мистецтво Галицько -

Волинської держави. – Л., 1999.  

8. Александрович В. Українське малярство 

XIII – XV ст. – Л., 1995.  

9. Берман Б . И. Читатель жития 

(Агиографический канон русского 

средневековья и традиции его восприятия) // 

Художественный язык средневековья. – М., 

1982.  

10. Брайчевский М . Ю. Утверждение 

христианства на Руси. – М., 1989.  

11. Брайчевський М . Ю. Запровадження 

християнства на Русі . – К.,1988. 

12. Бычко А . К. Народная мудрость на Руси: 

(Анализ философа). – К., 1988. 

13. Верещагин Е . М. Христианская 

книжность Древней Руси . – М., 1996.  

14. Висоцький С . О. Золоті ворота в Києві. – 

К., 2000. 

Тема 3.  

Культура України ХІV – 

першої половини ХVІІ. 

Доба ренесансу.  

Лекція 2 год.; 

семінарське 

заняття, 2 год. 

1.Калакура Я.С. Українська культура: 

цивілізаційний вимір / Я. Калакура, 

О.Рафальський, М.Юрій. – К.: ІПіЕНД ім. 

І.Ф.Кураса НАН України, 2015. – 496 с. 

підготовка конспекту 

лекції, 2 год; 

підготовка конспекту 

семінарського заняття 

5 б. 

(вибірково, 

під час 

опитування на 

Вересень-

грудень 

2019 р. 
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1.Соціокультурна 

ситуація в Західній 

Європі епохи 

Відродження 

2.Духовна експансія 

Польсько-Литовської 

держави та Речі 

Посполитої 

3.Ідеї Ренесансу та 

Реформації в 

українській культурі 

4.Архітектура 

історичної доби. Хотин, 

Кам’янець-Подільський, 

«Чорна камяниця», 

Вежа Корнякта. 

5.Початок українського 

книгодрукування. Юрій 

Дрогобич-Котермак.  

6.Розвиток 

літописання. 

Пересопницьке 

Євангеліє. 

7.Література. 

С.Кленович. 

С.Оріховський-

Роксолан. Полемічна 

література. 

2.Пальм Н. Д. Історія української культури : 

навчальний посібник / Н. Д. Пальм, Т. Є. 

Гетало. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 296 с.  

3.Передерій І.Г. Історія української 

культури: навч. посіб. для студентів усіх 

напрямів підготовки денної та заочної форм 

навчання / І.Г.Передерій, О.В.Тєвікова, 

А.В.Нарадько; за ред. І.Г.Передерій. – 

Полтава: ПолтНТУ, 2015. – 274 с. 

4.Кордон М. В. Українська та зарубіжна 

культура: Підручник. 3-тє видання. – Київ: 

Центр учбової літератури, 2010. – 584 с. 

5.Галіченко М. В., Поліщук І. Є. Історія 

української культури: Навчально-

методичний посібник. Для студентів усіх 

напрямів підготовки університету.  – 

Херсон, 2014. – 85 с. 

6. Архітектура Львова / Уклад. С . П. 

Костюк – К., 1988. 

7. Білецький П . О. Нариси з історії 

українського мистецтва. Українське 

мистецтво другої половини ХVII – ХVIII 

століть. – К., 1989.  

8. Белецкий П. Украинская 

портретнаяживопись XVII – XVIII вв. – Л., 

1981.  

9. Білецький П . О. «Козак Мамай» – 

українська народна картина. – Л., 1979.  

10. Білецький П . О. Українське мистецтво 

другої половини Х VІІ – Х VІІІ століть. – К., 

1981.  

11. Витвицький В. Максим Березовський: 

життя і творчість. – Л., 1995. 

та візуалізованої 

презентації, 4 год. 

семінарі). 
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І.Вишенський. 

М.Смотрицький. 

8.Освіта історичної 

доби. Єзуїтські колегії. 

Острозький колегіум 

(академія). 

9.Скульптура і живопис 

історичної доби.  

Практичне завдання для 

студентів: Забуті імена. 

Урок-бесіда з учнями 

ЗОШ про відомих 

українських культурних 

діячів доби Ренесансу. 

12. Дегтярьов М . Г., Корнєєва В . І. 

Андріївська церква. – К., 1999.  

13. Жолтовський П . М. Визвольна боротьба 

українського народу в пам ’ятках мистецтва 

Х V І – Х VІІІ ст. К. 1958.  

14. Жолтовський П . М. Малюнки Києво -

Лаврської іконописної майстерні. Альбом -

каталог. – К., 1982.  

Тема 4 Українська 

культура  

XVI – XVIII cт.  

та європейський  

культурний простір. 

Доба бароко. 

1.Прагнення духовного 

єднання українського 

народу.Духовні осередки 

в Україні XIV – першої 

половини XVII ст. 

2.Культурні парадигми 

в Західній Європі та 

Росії ХVІІ–ХVІІІ ст. 

3.Умови розвитку та 

особливості української 

семінарське 

заняття, 2 год. 

 1.Калакура Я.С. Українська культура: 

цивілізаційний вимір / Я. Калакура, 

О.Рафальський, М.Юрій. – К.: ІПіЕНД ім. 

І.Ф.Кураса НАН України, 2015. – 496 с. 

2.Пальм Н. Д. Історія української культури : 

навчальний посібник / Н. Д. Пальм, Т. Є. 

Гетало. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 296 с.  

3.Передерій І.Г. Історія української 

культури: навч. посіб. для студентів усіх 

напрямів підготовки денної та заочної форм 

навчання / І.Г.Передерій, О.В.Тєвікова, 

А.В.Нарадько; за ред. І.Г.Передерій. – 

Полтава: ПолтНТУ, 2015. – 274 с. 

4.Кордон М. В. Українська та зарубіжна 

культура: Підручник. 3-тє видання. – Київ: 

Центр учбової літератури, 2010. – 584 с. 

 5.Галіченко М. В., Поліщук І. Є. Історія 

української культури: Навчально-

методичний посібник. Для студентів усіх 

підготовка конспекту 

семінарського заняття 

та візуалізованої 

презентації, 4 год.  

 

5 б. (усім 

студентам 

ставиться 

оцінка за 

виконання 

індивідуальної 

роботи). 

Вересень-

грудень 

2019 р. 
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культури другої 

половини ХУІІ – XVIII 

ст. 

4.Розвиток освіти. 

Києво-Могилянська 

колегія (Академія). 

5.Розвиток літератури. 

І.Галятовський; 

Л.Баранович; С.Дівович; 

Ф.Прокопович. Козацькі 

літописи. Літопис 

Самовидця. Літопис 

Г.Грабянки. Літопис 

С.Величка. Філософія 

історичної доби. 

Г.Сковорода.  

6.Музична культура 

доби. М.Березовський. 

Д.Бортнянський. 

А.Ведель. 

7.Архітектура 

барокальної доби. 

Андріївська церква. 

Маріїнський палац. 

Практичне завдання для 

студентів: Забуті імена. 

Урок-бесіда з учнями 

ЗОШ про відомих 

українських культурних 

діячів доби Бароко. 

напрямів підготовки університету.  – 

Херсон, 2014. – 85 с. 

6. Архітектура Львова / Уклад. С . П. 

Костюк – К., 1988. 

7. Білецький П . О. Нариси з історії 

українського мистецтва . Українське 

мистецтво другої половини ХVII – ХVIII 

століть. – К., 1989.  

8. Белецкий П. Украинская 

портретнаяживопись XVII – XVIII вв. – Л., 

1981.  

9. Білецький П . О. «Козак Мамай» – 

українська народна картина. – Л., 1979.  

10. Білецький П . О. Українське мистецтво 

другої половини Х VІІ – Х VІІІ століть. – К., 

1981.  

11. Витвицький В. Максим Березовський: 

життя і творчість. – Л., 1995. 

12. Дегтярьов М . Г., Корнєєва В . І. 

Андріївська церква. – К., 1999.  

13. Жолтовський П . М. Визвольна боротьба 

українського народу в пам ’ятках мистецтва 

Х V І – Х VІІІ ст. К. 1958.  

14. Жолтовський П . М. Малюнки Києво -

Лаврської іконописної майстерні. Альбом -

каталог. – К., 1982.  

Тема 5. Особливості 

європейської і 

лекція, 2 год.;  

семінарське 

1.Грицак Я. Нарис історії України. 

Формування модерної української нації ХІХ 

підготовка конспекту, 

2 год.; підготовка 

5 б. (усім 

студентам 

Вересень-

грудень 
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російської культури 

ХІХ ст.  

 

1.Особливості 

європейської і 

російської культури ХІХ 

ст.  

2.Проблеми і 

суперечності розвитку 

української культури 

ХІХ ст. 

3.Освіта історичної 

доби. Харківський і 

Київський 

університети. 

4.Нова українська 

література. 

І.Котляревський. 

Г.Квітка-Основяненко. 

5.Образотворча 

спадщина. Т.Шевченко; 

Д.Левицький; 

О.Венеціанов; М.Ге. 

6.Розвиток науки. 

О.Ляпунов; М.Бекетов; 

І.Пулюй; І.Мечников. 

Практичне завдання для 

студентів: Забуті імена 

Урок-презентація для 

учнів ЗОШ про відомих 

заняття, 2 год. 

 

– ХХ ст. – К., 1996. 

2.Калакура Я.С. Українська культура: 

цивілізаційний вимір / Я. Калакура, 

О.Рафальський, М.Юрій. – К.: ІПіЕНД ім. 

І.Ф.Кураса НАН України, 2015. – 496 с. 

3.Пальм Н. Д. Історія української культури : 

навчальний посібник / Н. Д. Пальм, Т. Є. 

Гетало. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 296 с.  

4.Передерій І.Г. Історія української 

культури: навч. посіб. для студентів усіх 

напрямів підготовки денної та заочної форм 

навчання / І.Г.Передерій, О.В.Тєвікова, 

А.В.Нарадько; за ред. І.Г.Передерій. – 

Полтава: ПолтНТУ, 2015. – 274 с. 

5.Кордон М. В. Українська та зарубіжна 

культура: Підручник. 3-тє видання. – Київ: 

Центр учбової літератури, 2010. – 584 с. 

6.Галіченко М. В., Поліщук І. Є. Історія 

української культури: Навчально-

методичний посібник. Для студентів усіх 

напрямів підготовки університету.  – 

Херсон, 2014. – 85 с. 

7. Айзеншток І. Українські поети -

романтики // Українські поети -романтики 

20 – 40- х років ХІХ ст. – К., 1968.  

8. Анісов В., Середа Є. Від підмайстра до 

академіка: нарис про Шевченка -художника. 

– К., 1967.  

9. Антонович Д. Українська культура. – К., 

1993.  

10. Асєєв Ю . С., Грицай М . О., Ігнатов О . 

Н. Нариси історії архітектури Української 

РСР: дожовтневий період. – К., 1957.  

конспекту 

семінарського заняття 

та візуалізованої 

презентації, 4 год.  

 
 

ставиться 

оцінка за 

виконання 

індивідуальної 

роботи). 

2019 р. 
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українських митців ХІХ 

ст. 
 

 

 

 

11. Брижицька С. « Я не одинокий…». 

Національне самоствердження Тараса 

Шевченка та його вплив на становлення 

національної ідентичності українців (друга 

чверть ХІХ – середина 20- х років ХХ ст.). – 

Черкаси, 2006.  

12. Волинський К . П. Теоретична боротьба 

в українській літературі (перша половина 

XIX ст.). – К., 1959. 7. Голубець М. Рококо і 

класицизм // Історія української культури. – 

К., 1994.  

Тема 6. Українське 

національно-культурне 

відродження (кінець 

ХVІІІ – початок ХХ ст.) 

 

1.Художня література. 

І.Франко. 

П.Мирний.І.Нечуй-

Левицький, Леся 

Українка. 

2.Театральне 

мистецтво. 

М.Кропивницький; 

І.Карпенко-Карий; 

М.Садовський. 

3.Музичне мистецтво. 

М.Лисенко; 

К.Стеценко. 

Практичне завдання для 

студентів: Українська 

культура поч. ХХ ст. в 

персоналіях. Урок-

семінарське 

заняття, 2 год. 

1.Грицак Я. Нарис історії України. 

Формування модерної української нації ХІХ 

– ХХ ст. – К., 1996. 

2.Калакура Я.С. Українська культура: 

цивілізаційний вимір / Я. Калакура, 

О.Рафальський, М.Юрій. – К.: ІПіЕНД ім. 

І.Ф.Кураса НАН України, 2015. – 496 с. 

3.Пальм Н. Д. Історія української культури : 

навчальний посібник / Н. Д. Пальм, Т. Є. 

Гетало. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 296 с.  

4.Передерій І.Г. Історія української 

культури: навч. посіб. для студентів усіх 

напрямів підготовки денної та заочної форм 

навчання / І.Г.Передерій, О.В.Тєвікова, 

А.В.Нарадько; за ред. І.Г.Передерій. – 

Полтава: ПолтНТУ, 2015. – 274 с. 

5.Кордон М. В. Українська та зарубіжна 

культура: Підручник. 3-тє видання. – Київ: 

Центр учбової літератури, 2010. – 584 с. 

6.Галіченко М. В., Поліщук І. Є. Історія 

української культури: Навчально-

методичний посібник. Для студентів усіх 

підготовка конспекту 

семінарського заняття 

та візуалізованої 

презентації, 4 год.  

 

5 б. 

(вибірково, 

під час 

опитування на 

семінарі). 

Вересень-

грудень 

2019 р. 
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презентація для учнів 

ЗОШ про відомих 

українських митців ХІХ 

ст. 
 

 

 

напрямів підготовки університету.  – 

Херсон, 2014. – 85 с. 

7. Айзеншток І. Українські поети -

романтики // Українські поети -романтики 

20 – 40- х років ХІХ ст. – К., 1968.  

8. Анісов В., Середа Є. Від підмайстра до 

академіка: нарис про Шевченка -художника. 

– К., 1967.  

9. Антонович Д. Українська культура. – К., 

1993.  

10. Асєєв Ю . С., Грицай М . О., Ігнатов О . 

Н. Нариси історії архітектури Української 

РСР: дожовтневий період. – К., 1957.  

11. Брижицька С. « Я не одинокий…». 

Національне самоствердження Тараса 

Шевченка та його вплив на становлення 

національної ідентичності українців (друга 

чверть ХІХ – середина 20- х років ХХ ст.). – 

Черкаси, 2006.  

12. Волинський К . П. Теоретична боротьба 

в українській літературі (перша половина 

XIX ст.). – К., 1959. 7. Голубець М. Рококо і 

класицизм // Історія української культури. – 

К., 1994. 

Тема 7. Ознаки 

культури СРСР. 

Українська радянська 

культура. 

1.Особливості світової 

культури ХХ ст. 

2.Ознаки культури 

семінарське 

заняття, 2 год. 

лекція 2 год.; 

 

1.Калакура Я.С. Українська культура: 

цивілізаційний вимір / Я. Калакура, 

О.Рафальський, М.Юрій. – К.: ІПіЕНД ім. 

І.Ф.Кураса НАН України, 2015. – 496 с. 

2.Пальм Н. Д. Історія української культури : 

навчальний посібник / Н. Д. Пальм, Т. Є. 

Гетало. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 296 с.  

3.Передерій І.Г. Історія української 

культури: навч. посіб. для студентів усіх 

підготовка конспекту 

семінарського заняття 

та візуалізованої 

презентації, 4 год.; 

 

індивідуальна робота – 

підготовка і 

оформлення 

студентом (-кою) 

5 б. 

(вибірково, 

під час 

опитування на 

семінарі). 

 

5 б. (усім 

студентам 

ставиться 

Вересень-

грудень 

2019 р. 
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СРСР. 

3.Становище 

української культури 

доби Української 

Революції 1917–1921 рр. 

4.Національне 

відродження 1920-х рр. 

Політика «українізації». 

Літературний процес. 

ВАПЛІТЕ. 

5.Театр «Березіль». 

Кіномистецтво. 

О.Довженко. 

Образотворче 

мистецтво. 

6.Архітектура і 

скульптура Радянської 

України міжвоєння. 

Практичне завдання для 

студентів: Забуті імена 

доби «розстріляного 

відродження». Урок-

презентація для учнів 

ЗОШ про відомих 

українських культурних 

діячів 1920–1930-х рр.  

напрямів підготовки денної та заочної форм 

навчання / І.Г.Передерій, О.В.Тєвікова, 

А.В.Нарадько; за ред. І.Г.Передерій. – 

Полтава: ПолтНТУ, 2015. – 274 с. 

4.Кордон М. В. Українська та зарубіжна 

культура: Підручник. 3-тє видання. – Київ: 

Центр учбової літератури, 2010. – 584 с. 

5.Галіченко М. В., Поліщук І. Є. Історія 

української культури: Навчально-

методичний посібник. Для студентів усіх 

напрямів підготовки університету.  – 

Херсон, 2014. – 85 с. 

6. Культурологія: історія і теорія світової 

культури ХХ століття: Навч. посіб. / Під. 

ред. Л.І.Кормича, В.В.Багацького. – Х., 

2003.  

7. Литвин В. Україна на межі тисячоліть 

(1991 – 2000 рр.). – К., 2000. – (Україна крізь 

віки).  

8. Павличко С. Дискурс модернізму в 

українській літературі. – К., 1997.  

9. Пашук А.І. Українська церква і 

незалежність України. – Л., 2003.  

10. Римаренко Ю.І. Національний розвій 

України: проблеми і перспективи. – К., 1995.  

11. Савицкая Т.Е. Культура конца 

тысячелетия: Повседневный апокалипсис 

постмодерна (на материале западных 

культурологических концепций конца 80-х 

начала 90-х годов). Культура в современном 

мире: Опыт, проблемы, решения / / Науч.-

информ. сборник. – Вып. 6. – М., 1995.  

12. Українська і світова культура: Навч. 

розгорнутого реферату 

з історії рідного 

села/містечка/міста, 

4 год. 

оцінка за 

виконання 

індивідуальної 

роботи). 
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посіб. – К., 2002.  

13. Феномен української культури: 

Методологічні засади осмислення. – К., 

1996.  

14. Шейко В.М. Культура. Цивілізація. 

Глобалізація. – Х., 2001. 

Тема 8. Новітня 

українська культура. 

Друга половина ХХ ст. 

1.Українська радянська 

культура другої 

половини ХХ ст. 

2.Становище 

української культури 

доби Другої світової 

війни. 

3.Становище 

української культури в 

умовах «хрущовської 

відлиги». Освіта. 

Література. Живопис.  

4.Становище 

української культури в 

умовах «брежнєвського 

застою». 

Кіномистецтво. Музика 

семінарське 

заняття, 2 год. 

 

1.Калакура Я.С. Українська культура: 

цивілізаційний вимір / Я. Калакура, 

О.Рафальський, М.Юрій. – К.: ІПіЕНД ім. 

І.Ф.Кураса НАН України, 2015. – 496 с. 

2.Пальм Н. Д. Історія української культури : 

навчальний посібник / Н. Д. Пальм, Т. Є. 

Гетало. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 296 с.  

3.Передерій І.Г. Історія української 

культури: навч. посіб. для студентів усіх 

напрямів підготовки денної та заочної форм 

навчання / І.Г.Передерій, О.В.Тєвікова, 

А.В.Нарадько; за ред. І.Г.Передерій. – 

Полтава: ПолтНТУ, 2015. – 274 с. 

4.Кордон М. В. Українська та зарубіжна 

культура: Підручник. 3-тє видання. – Київ: 

Центр учбової літератури, 2010. – 584 с. 

5.Галіченко М. В., Поліщук І. Є. Історія 

української культури: Навчально-

методичний посібник. Для студентів усіх 

напрямів підготовки університету.  – 

Херсон, 2014. – 85 с. 

6. Культурологія: історія і теорія світової 

культури ХХ століття: Навч. посіб. / Під. 

ред. Л.І.Кормича, В.В.Багацького. – Х., 

2003.  

7. Литвин В. Україна на межі тисячоліть 

(1991 – 2000 рр.). – К., 2000. – (Україна крізь 

Індивідуальна робота – 

підготовка і 

оформлення 

студентом (-кою) 

розгорнутого 

реферату-презентації 

4 год. 

 

підготовка конспекту 

семінарського заняття 

та візуалізованої 

презентації, 4 год.; 

 

5 б.  

10 б. (усім 

студентам 

ставиться 

оцінка за 

виконання 

індивідуальної 

роботи). 

Вересень-

грудень 

2019 р. 
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і Театр. 

Практичне завдання для 

студентів: Видатні 

імена українського 

радянського  

кіномистецтва 1950-

1980-х рр. Урок-

презентація для учнів 

ЗОШ  

віки).  

8. Павличко С. Дискурс модернізму в 

українській літературі. – К., 1997.  

9. Пашук А.І. Українська церква і 

незалежність України. – Л., 2003.  

10. Римаренко Ю.І. Національний розвій 

України: проблеми і перспективи. – К., 1995.  

11. Савицкая Т.Е. Культура конца 

тысячелетия: Повседневный апокалипсис 

постмодерна (на материале западных 

культурологических концепций конца 80-х 

начала 90-х годов). Культура в современном 

мире: Опыт, проблемы, решения / / Науч.-

информ. сборник. – Вып. 6. – М., 1995.  

12. Українська і світова культура: Навч. 

посіб. – К., 2002.  

13. Феномен української культури: 

Методологічні засади осмислення. – К., 

1996.  

14. Шейко В.М. Культура. Цивілізація. 

Глобалізація. – Х., 2001. 

Тема 9. Ознаки 

культурологічного 

процесу постмодерної 

доби ХХІ ст. 

 

1.Технізація доби. Епоха 

інформації 

2.Явище гендеру. 

Ювенальна юстиція 

Лекція, 2 год.; 

семінарське 

заняття, 2 год. 

 

1. Павличко С. Дискурс модернізму в 

українській літературі. – К., 1997.  

2.Калакура Я.С. Українська культура: 

цивілізаційний вимір / Я. Калакура, 

О.Рафальський, М.Юрій. – К.: ІПіЕНД ім. 

І.Ф.Кураса НАН України, 2015. – 496 с. 

3.Пальм Н. Д. Історія української культури : 

навчальний посібник / Н. Д. Пальм, Т. Є. 

Гетало. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 296 с.  

4.Передерій І.Г. Історія української 

культури: навч. посіб. для студентів усіх 

напрямів підготовки денної та заочної форм 

підготовка конспекту 

лекційного заняття 

4 год. 

Індивідуальна робота – 

підготовка і 

оформлення 

студентом (-кою) 

розгорнутого 

реферату-презентації 

4 год. 

 

 

10 б. (усім 

студентам 

ставиться 

оцінка за 

виконання 

індивідуальної 

роботи). 

Вересень-

грудень 

2019 р. 
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ЛГБТ-ідеологія 

3.Розвиток української 

культури доби 

дежавної незалежності  

4. Розвиток української 

музики. Кіномистецтво. 

Література. Театр. 

Практичне завдання для 

студентів: Видатні 

імена сучасного 

українського кіно.  

Урок-презентація для 

учнів ЗОШ 

навчання / І.Г.Передерій, О.В.Тєвікова, 

А.В.Нарадько; за ред. І.Г.Передерій. – 

Полтава: ПолтНТУ, 2015. – 274 с. 

5.Кордон М. В. Українська та зарубіжна 

культура: Підручник. 3-тє видання. – Київ: 

Центр учбової літератури, 2010. – 584 с. 

6.Галіченко М. В., Поліщук І. Є. Історія 

української культури: Навчально-

методичний посібник. Для студентів усіх 

напрямів підготовки університету.  – 

Херсон, 2014. – 85 с. 

7. Культурологія: історія і теорія світової 

культури ХХ століття: Навч. посіб. / Під. 

ред. Л.І.Кормича, В.В.Багацького. – Х., 

2003.  

8. Литвин В. Україна на межі тисячоліть 

(1991 – 2000 рр.). – К., 2000. – (Україна крізь 

віки).  

9. Пашук А.І. Українська церква і 

незалежність України. – Л., 2003.  

10. Римаренко Ю.І. Національний розвій 

України: проблеми і перспективи. – К., 1995.  

11. Савицкая Т.Е. Культура конца 

тысячелетия: Повседневный апокалипсис 

постмодерна (на материале западных 

культурологических концепций конца 80-х 

начала 90-х годов). Культура в современном 

мире: Опыт, проблемы, решения / / Науч.-

информ. сборник. – Вып. 6. – М., 1995.  

12. Українська і світова культура: Навч. 

посіб. – К., 2002.  

13. Попович М. Нарис історії культури 

України. – К., 1998.  
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14. Забужко О. Філософія української ідеї та 

європейський контекст: франківський 

період. – К., 2009. 

Тема 10. Колоквіум. 

Знання 

культурологічного 

словника 
 

семінарське 

заняття, 2 год. 

 

 підготовка конспекту 

лекційного заняття та 

візуалізованої 

презентації, 4 год.; 

Індивідуальна робота – 

підготовка і 

оформлення 

студентом (-кою) 

розгорнутого 

реферату-презентації 

4 год. 

5 б. 

(вибірково, 

під час 

опитування на 

семінарі). 

Грудень 

2019 р. 

6. Система оцінювання курсу 
Шкала оцінювання 

Оцінка в балах Оцінка за іспит 
Оцінка в 

національній шкалі 

Оцінка за шкалою 

ECTS 
Оцінка за залік 

90-100 відмінно 5 А 

зараховано 

80-89 
добре 4 

B 

70-79 C 

60-69 
задовільно 3 

D 

50-59 E 

26-49 

 

 незадовільно   

(з можливістю повторного складання) 

 

Підсумковий бал з навчальної дисципліни складається з підсумкового семестрового балу та балу за колоквіум. 

Упродовж семестру студент отримує бали за різні види робіт, які сумуються в підсумкові семестрові бали. Підсумковий семестровий бал 

складається з суми балів, отриманих студентом денної форми навчання за свою навчальну діяльність протягом семестру. 

 

Структура розподілу балів у ході аудиторно-самостійної роботи студентів (вересень –грудень 2019 р.): 

1) усні відповіді на семінарських заняттях з використанням візуалізованих презентацій своїх відповідей – 20 балів; 
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2) індивідуальна робота – підготовка і оформлення студентом (-кою) розгорнутого краєзнавчого реферату-презентації – 10 балів; 

3) Дві контрольні письмова робота – 20 балів; 

Загальна кількість – 50 балів. 

 

Колоквіум (грудень 2019 р.): 

1) практичний тур – тестування 50 балів; 

 

Сумарна кількість – 100 балів. 

 

При обчислені підсумкового семестрового балу враховується: 

Поточні оцінки успішності (5 – «відмінно», 4 – «добре», 3 – «задовільно», 2 – «незадовільно») – виставляються під час проведення семінарських 

занять; 

Підсумкова оцінка за семінарські заняття виставляється студенту в кінці семестру за результатами роботи на семінарських заняттях і є 

середнім арифметичним (заокругленим до сотих) всіх отриманих оцінок за семінарські заняття. Отримані «незадовільні» оцінки враховуються 

при додаванні оцінок і входять у загальну кількість отриманих оцінок  

Приклад обрахунку підсумкової оцінки за семінарські (практичні) заняття: 

З навчальної дисципліни студент протягом семестру отримав 4, 4, 3. Підсумкова оцінка за семінарські заняття за семестр складає: (4+4+3) : 3 = 

3,66667 ≈ 3,67. 

Підсумковий бал за семінарські заняття (максимально 20 балів) – підсумкова оцінка за семінарські заняття, помножена на коефіцієнт 4, 

заокруглена до цілого (наприклад, якщо підсумкова оцінка за семінарські заняття 3,67, то підсумковий бал за семінарські заняття буде становити 

3,67× 4 = 14,68≈ 15 балів). 

 

Критерії для оцінювання знань  

Семінарські заняття. Виступи на семінарських заняттях оцінюються: а) послідовний виклад матеріалу з висновками в кінці відповіді, 

знання фактичного матеріалу, володіння понятійним апаратом (глосарієм) з історії української культури, уміння творчо розв’язувати завдання – 5 

балів ("відмінно" за національною шкалою); б) послідовний виклад матеріалу, знання фактичного матеріалу, навички структурних характеристик, 

володіння категоріальним апаратом, допускається 1-2 неточності у використанні понятійного матеріалу – 4 бали ("добре" за національною 

шкалою), в) зміст матеріалу викладено частково, з недотриманням в окремих випадках послідовності, студент частково володіє знаннями 

фактичного матеріалу, при поясненні понять допущено помилки, суть питання в основному розкрита, не зважаючи на зазначені вище упущення – 

3 бали ("задовільно" за національною шкалою). Незнання фактичного матеріалу оцінюється на оцінку «2». Доповнення та участь у дискусії на 

семінарському занятті оцінюється у «в» – виступ. Максимальна кількість балів, які можна отримати в ході семінарських занять – 20. 

Індивідуальні завдання (написання реферату на краєзнавчу тематику – історико-культурні локації своєї малої батьківщини). 

Індивідуальні науково-дослідні завдання оцінюються максимально у 10 балів. Суттєве, стисле і водночас повне розкриття питання з 
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використанням набутків вітчизняної історіографії, охайне виконання роботи оцінюється у 9-10 балів. Неповне розкриття питання, поклик лише на 

декілька  першоджерел, охайне виконання роботи – 7-8 балів. Часткове розкриття питання, приблизне знання проблеми, неохайне виконання 

роботи оцінюється на 6-5 балів. Нерозкриття завдання виражається у виставленні негативної оцінки – 2-4 бали. Індивідуальне завдання повинно 

бути оформлене у паперовому вигляді та з додатком (у разі потреби) електронної версії і надана на перевірку викладачеві до встановленого 

планом терміну.  

Модульна контрольна робота Модульна контрольна робота проводиться з метою діагностики цілей навчання за графіком встановленим 

деканатом, на підставі пропозицій кафедри історії України і методики викладання історії. Модульна контрольна робота оцінюються максимально 

у 10 балів. 10–9 балів – знання і розуміння програмного матеріалу з історії української культури в повному обсязі; послідовний, логічний, 

обґрунтований, безпомилковий, бездоганний виклад матеріалу. Правильне, охайне оформлення письмових робіт з використанням таблиць, схем, 

витягів з документів тощо. 8–7 балів – знання і розуміння програмного матеріалу з дисципліни в цілому правильне; послідовний, логічний, 

безпомилковий виклад матеріалу; усвідомлення основних зв’язків у навчальному матеріалі; пояснення закономірностей та характеристика інших 

зв'язків в історичному процесі. 6–5 балів – знання і розуміння тільки основного програмного матеріалу з предмету в обсязі, який дозволяє 

поставити задовільну оцінку; водночас спрощений виклад матеріалу; усвідомлення лише окремих зв'язків у навчальному матеріалі; пояснення 

основних закономірностей та характеристика основних зв'язків в історичному процесі; 2–4 бали – поверхове знання і розуміння основного 

програмного матеріалу в обсязі, який не дозволяє засвоювати відповідний програмний матеріал; непослідовний виклад матеріалу з допущенням 

суттєвих помилок; неохайне оформлення письмових робіт.  

Колоквіум як правило проводиться у вигляді тестування. Оцінка відмінно виставляється у випадку якщо студент дав 90% правильних 

відповідей на запитання. Якщо 70–89 % вірних відповідей на тести – виставляється оцінка добре; 50–69% – задовільно. У випадку, якщо студент 

набрав менше п’ятдесяти відсотків – ставиться оцінка незадовільно і студент повинен  пройти тестування вдруге.  

Заборгованості по семінарських заняттях, самостійній роботі, індивідуальних завданнях студент повинен ліквідувати до закінчення 

підсумкового модуля (заліку). Після здачі заліку заборгованість можна ліквідувати лише за направленням деканату. У разі неявки студента на 

залік з поважної причини, підкріпленої документально, йому індивідуально встановлюється день складання підсумкового модульного контролю 

за узгодженням з деканатом. Студент, який не з'явився на підсумкову модульну роботу без поважної причини або отримав 0 балів до повторного 

написання заліку не допускається і підлягає відрахуванню.  

Самостійна робота (опрацювання монографічної літератури, наукових статей та окремих розділів навчальної програми) Виконана 

практична робота комплексно оцінюється викладачем, враховуючи критерії, зазначені вище.  

 

Критерії поточної оцінки 

(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») 

Оцінка «п'ять» ставиться, якщо студент(ка) виявляє глибокі, повні, цілісні, міцні і творчо засвоєні знання програмного матеріалу з історії 

української культури, усвідомлені уміння і навички, необхідні для роботи в навчальних закладах середньої освіти; відповідь чітка і завершена, у 

письмовій роботі не повинно бути помилок. Ознайомлений(а) з найновішими досягненнями вітчизняної і зарубіжної  історіографії з істрії 

української культури, науковими концепціями, та, головне вміє їх використовувати під час відповіді на запитання, вміє ставити під сумнів сталі 
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принципи та ідеї. Знає «історико-культурну» термінологію і наукову періодизацію, володіє понятійним апаратом, відмінно орієнтується в 

історичній хронології, володіє просторовою компетенцією (інтелектуальні операції, що дають змогу бачити за умовно-площинними 

зображеннями історичні факти, події та явища); вміє систематизувати, співставляти, аналізувати, доводити, порівнювати історичний матеріал. 

Повною мірою володіє історичним критичним мисленням, аналізом (вміти розбивати історичну інформацію на компоненти, розуміючи їх 

взаємозв’язки та організаційну структуру.  

Оцінка «чотири» ставиться, якщо студент(ка) має глибокі і повні знання програмного матеріалу, усвідомлені уміння і навички, здатен (на)  щодо 

їх застосування на практиці; відповідь чітка і практично завершена, у письмовій роботі є незначні помилки. Ознайомлений(а) з найновішими 

досягненнями вітчизняної історіографії, джерелознавства, науковими концепціями, та, головне вміє їх використовувати під час відповіді на 

запитання. Знає історичну термінологію і наукову періодизацію, володіє понятійним апаратом, добре орієнтується в історичній хронології з 

історії української культури, володіє просторовою компетенцією (інтелектуальні операції, що дають змогу бачити за умовно-площинними 

зображеннями історичні факти, події та явища); створює розумний  баланс між соціальною, економічною, політичною і культурною складовою 

історії, вміє систематизувати, співставляти, аналізувати, доводити, порівнювати історичний матеріал. Достатньо володіє історичним критичним 

мисленням, аналізом і синтезом. Здатен (на) самостійно на основі сформованих ціннісних орієнтирів оцінювати суспільні явища, процеси і 

тенденції в Україні, дотримуючись принципів наукової об’єктивності й неупередженості, пропонувати певні способи розв’язання суспільних 

проблем, що дозволить в умовах неповної (недостатньої) інформації інтегрувати знання для розв’язання власних проблем; будує аргументацію на 

основі кількох доказів, може рецензувати відповіді ровесників. Вміє організовувати пошук, аналіз та інтерпретацію історичних джерел (як 

українською, так й іноземними мовами); може використовувати сучасні інформаційно-технологічні ресурси у навчальній діяльності. Може 

порівнювати й оцінювати діяльність історичних осіб із позиції загальнолюдських та національних цінностей; визначати роль людського фактора в 

історії, однак неможе розкрити внутрішні мотиви й зовнішні чинники діяльності історичних осіб. 

Оцінка «три» ставиться, якщо у студента (ки) є суттєві помилки в знанні фактичного матеріалу (більше 50%), елементарні уміння і навички; не 

здатен (на) повною мірою використати знання, уміння і навички на практиці; відповідь не чітка і спрощена, у письмовій роботі є суттєві помилки. 

Ознайомлений(а) з досягненнями вітчизняної історіографії, джерелознавства, науковими концепціями з історії української культури, та не вміє їх 

використовувати під час відповіді на запитання, а просто перераховує. Посередньо знає історичну термінологію і володіє понятійним апаратом, 

задовільно орієнтується в історичній хронології, не достатньо володіє просторовою компетенцією; не вміє систематизувати, співставляти, 

аналізувати, доводити, порівнювати історичний матеріал. Посередньо володіє історичним критичним мисленням, аналізом і синтезом. Не 

використовує інноваційні технології і не має синтетичного мислення. Бере пасивну участь у групових формах роботи в межах етики професійних 

взаємин, зокрема дискусіях, прес-конференціях;  не застосовує оптимальну стратегію діяльності, не бере на себе відповідальність; не проводить 

рефлексію, самооцінку та коригування пізнавальної діяльності. Мінімально використовує під час навчання історико-краєзнавчий матеріал.  

 Оцінка «два» ставиться, якщо у студента (ки) наявні лише елементарні знання фактичного матеріалу (до 25%), відсутні уміння і навички, тому 

не здатен (на) їх використати на практиці; відповідь не змістовна і не доречна, у письмовій роботі є суттєві помилки (більше 75%). Не 

ознайомлений(а) з досягненнями вітчизняної історіографії, джерелознавства, науковими концепціями, та не вміє їх використовувати під час 

відповіді на запитання. Практично не знає історичну термінологію (до 25%), незадовільно орієнтується в історичній хронології (до 25%), не 

володіє просторовою компетенцією; не вміє систематизувати, співставляти, аналізувати, доводити, порівнювати історичний матеріал. Не володіє 
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історичним критичним мисленням, аналізом і синтезом. Не здатен (на) оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Україні. Відсутня 
обШєктивна і неупереджена аргументація, самооцінка і оцінка інших. Не вміє організовувати пошук історичних джерел, не може їх критично 
проаналізувати. Не використовує сучасні інформаційно-технологічні ресурси у навчальній діяльності. Знає історичну персоналістику з 
дисципліни лише на рівні переліку історичних постатей.
__________________________________________________________________7. П олітика курсу__________________________________________________________________
Політика курсу «Історія української культури» передбачає перездачу усіх невиконаних завдань в силу серйозних запізнень на заняття або 
пропущених пар без поважних причин. Студенти, що слухають дисципліну зобов’язані відпрацювати заняття/ невиконаний обсяг робіт 
(переписати контрольну роботу, написати реферат, написати колоквіум у письмовій формі). У випадку запозичених робіт, випадків плагіату, 
виявів академічної недоброчесності (списування), недобропорядної поведінки в аудиторії викладач пропонує студентові повторно виконати
необхідний вид роботи. Перездачі негативних оцінок та відсутності на заняттях -  вівторок, 14.00 год. -  16.00 год.________________________________
____________________________________________________________8. Рекомендована літерату ра____________________________________________________________
1. Європейська та українська культура в нарисах: Навч. посіб. / За ред. 1 . 3. Цехмістро, В . І. Штанько, В . С. Старовойт та ін. -  К., 2003.
2. Задорожний В., Кундрат Ю. Курс історії української культури (IX -  початок XXI ст.): Навч. посіб. для студентів -україністів. — Ужгород, 2009.
3. Історія світової та української культури: Підруч. для студ. вищ . навч. закл. / В . А. Греченко, І . В. Чорний, В . А. Кушнерук, В . А . Режко. -  К., 
2010.
4. Історія української культури / Під заг. ред. І. Крип ’якевича. -  К., 1991 -  1993.
5. Історія української культури: 36. матеріалів і документів / Упоряд . Б . І Білик, Ю . А. Горбань, Я . С. Калакура та ін. -  К., 2000.
6. Історія української та зарубіжної культури: Навч. посіб. для студ . вищ. навч. закл. / С . М. Клапчук, В . Ф. Остафійчук, Б . І . Білик. -  К., 2002.
7. Кашуба М . В. Історія української культури: Курс лекцій. -  Л., 2011.
8. Культура і побут населення України: Навч. посіб. / Під ред . В . І. Наулко, Л Ф. Артюх. -  К., 1993.
9. Культура українського народу: Навч. посіб. / В . М. Русанівський , Г . Д. Вервес, М . В. Гончаренко. -  К., 1994.
10. Культурологія: історія і теорія світової культури XX ст.: Навч . посіб. / Під. ред. Л . І .Кормича, В . В .Багацького. — X., 2003.
11. Марченко М . І. Історія української культури. З найдавніших часів до середини XVII ст. -  К., 1961.
12. Попович М . В. Нарис історії культури України. -  К.,1998.
13. Українська культура: Лекції / За ред. Д. Антоновича. -  К., 1993.
14. Фареній І . А . Історія української культури з найдавніших часів до кінця X VIII століття: Короткий курс лекцій для студентів заочної форми 
навчання. -  Черкаси, 2012. -  155 с .
15. Шейко В . М., Білоцерківський В . Я. Історія української культури: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. -  К., 2011.
16. Шейко В . М., Тишевська Л . Г. Історія української культури : Навч. пощб. -  К., 2006.
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