






























Анотація дисципліни «Історія світової культури»

 Мета курсу:  ввести студента (особистість) в художню культуру,формувати в ньому 
готовність та здатність до самостійного духовного освоєння справжніх художніх цінностей, 
сприяти його всебічному розвитку. 

 Завдання курсу:
-  Методичні  засвоєння  основних  методів  (історико-культурного,  порівняльного, 

проблемного) та принципів (об'єктивності, історизму) викладання курсу;
-  пізнавальні вивчення загальних  закономірностей художнього  розвитку людства  в 

контексті його соціальної та культурної історії;
- практичні вивчення різновидів художньої діяльності різних народів і націй в період 

конкретної історичної епохи та їх аналіз .
На  сучасному  етапі  вітчизняна  та  зарубіжна  педагогіка  мету  підготовки  фахівців 

вбачає в адаптації людини до умов постіндустріального суспільства з урахуванням жорстокої 
конкуренції на різних рівнях соціуму та суспільства. Водночас беруться до уваги історико-
культурні проблеми, що загрожують людству нині й не зникнуть у майбутньому. Особливого 
забарвлення  у  сучасному суспільстві  набула  проблематика  духовно-морального  характеру, 
розв'язати  питання  якої  та  дослідити  важливу  суть  допомагають  курси  з  історії  світової 
культури.  Загальний  рівень  населення  пострадянської  України  пережив  певну  культурну 
революцію і змінив спрямованість розвитку. Проблеми культурного росту використовуються, 
як належний приклад, при викладанні різних курсів,однак вагомих зрушень в їх вивченні та 
практичному  застосуванні  досягнень передбачає  курс  „Історії  світової  культури",  який 
намагається простежити  і  порівняти  культурні  здобутки  людства.  Крім  вдосконалення  та 
реалізації професійних якостей цей курс зорієнтований на становлення світогляду молоді, яка 
знаходиться на роздоріжжі у формуванні смаків, ідеалів та фактичних знань.

В стислому викладі концепція вивчення світової культури і може бути представлена 
так:

• Центральне місце у комплексі підходів викладання художньої культури є не тільки 
вивчення світових художніх процесів, а й суцільна концепція людини, духовний зміст його 
існування, яке відображене різними засобами художньої дійсності;

•  Мета  підготовки  особистості  до  виживання  і  плідної  праці,  творчого  підходу до 
життя  формується  в  вітчизняній  педагогіці,  як  своєрідний  протест  проти  негативних 
наслідків  стрімкого  розвитку  техніки  та  посталих  екологічних  та  духовно-релігійних 
проблем;

•  Курс  «Історія  світової  культури»  виступає  як  інтегрована  дисципліна,  що  вивчає 
літературу і художню культуру людства, як феномен дійсності.

Порівнюючи та спостерігаючи роботи відомих митців епохи, їх особистий внесок до 
світової  скарбниці  мистецтва,  студенти  мають  змогу  сформувати  об'єктивний  підхід  до 
сучасного  культурного розвитку нашої  держави і  громадської  свідомості,  що є  важливим 
завданням педагогіки та освіти. Тому основними завданнями курсу є:

• визначити поняття, завдань та змісту курсу,
• простежити головні етапи оформлення і розвитку світової культури;
• охарактеризувати основні тенденції розвитку культури.  
• з'ясувати методику використання матеріалів з історії світової культури.


