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1. Вступ 

Навчальна дисципліна «Історія української культури» складається з двох 

змістових модулів. 

2. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 

 

 

Галузь знань 

05 Соціальні та поведінкові 

науки  

 

Спеціальність 

053 Психологія 

 

Освітньо-професійна 

програма 

Психологія 

 

 

Освітній рівень: 

перший (бакалаврський) 

 

Модулів –  2 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 2 2 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання    

                                           
Семестр 

Загальна кількість годин - 

90 

ІІІ ІІІ 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 3,2 

18 4 

Семінарські 

16 6 

Лабораторні 

-  

Самостійна робота 

56 80 

Індивідуальні завдання:  

 

Вид контролю: залік 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить (%):  

для денної форми навчання – 38 % /62% 

для заочної форми навчання – 12% /88% 
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3. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою курсу є формування стійкої системи, яка включає: основні поняття 

теорії культури та мистецьких явищ, базові знання про культурні віхи в історії 

української культури, їх ознаки та характеристики, а також дозволяє зрозуміти процес 

формування та розвитку української культури як європейської культури світового 

значення.  

 

1.2. Основними завданнями, яку ставить навчальна дисципліна є: 

- ознайомити студентів з теоретичними аспектами історії української культури; 

- визначити особливості історичного розвитку української культури протягом 

століть; 

- висвітлити основні причинно-наслідкові зв’язки формування тих чи інших 

культурних епох та явищ; 

- проаналізувати та висвітлити розвиток сучасної української культури через 

ретроспективну історичну призму. 

Студенти повинні оволодіти компетентностями: 

Загальні: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК5.  Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 

ЗК 7. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 8. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 10. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

ЗК 12. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

Спеціальні: 

СК 8. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку.  

СК 9. Навички міжособистісного спілкування та роботи в команді у процесі 

професійної діяльності.  

 

Програмні результати навчання: 

ПР4. Здійснювати пошук інформації з різних джерел для вирішення професійних 

завдань в т.ч. з використанням інформаційно-комунікаційних технологій 

ПР5. Здійснювати реферування наукових джерел, обґрунтовувати власну позицію, 

робити самостійні висновки 

ПР11. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати,  обстоювати власну 

позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей 

співрозмовника. 

ПР14. Емпатійно взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно 

ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові особливості. 
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ПР18. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати 

гуманістичним та демократичним цінностям. 

4. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1. Основні етапи розвитку української культури: від 

зародження до сьогодення. 

Тема 1. Витоки української культури (2 год.) 

Передумови формування української культури; культура пізнього палеоліту: 

загальна характеристика ранньопервісної общини пізнього палеоліту, поселення, 

предметне середовище, мистецтво; неолітична революція в Україні: побут неолітичного 

населення України, духовна культура, культура енеолітичного періоду; матеріальна 

культура землеробів та скотарів: духовна культура та мистецтво, зооморфізм та 

антропоморфізм первісного мистецтва. 

  

Тема 2. Особливості культури періоду Київської Русі і Галицько 

Волинського князівства (2 год.) 

Загальна характеристика періоду; розвиток освіти, писемності та літописання на 

Русі; книжковий обмін та книгозбірні; архітектура та будівництво Київської Русі; 

декоративне та образотворче мистецтво Київської Русі; монументальне та прикладне 

мистецтво; іконопис, книжкова мініатюра; побут Київської Русі; наука та філософські 

уявлення. 

Центри становлення культури в Галицько-Волинському князівстві: міста, княжі 

двори, метрополії; особливості літописання та освітньої діяльності в Галицько-

Волинському князівстві; основний репертуар рукописної книги; особливості 

будівництва в князівстві: храмове, замкове та містобудівництво ГВК; література 

пізнього середньовіччя: Галицько-Волинський літопис; пісенний та музичний 

фольклор; церковний спів, побутова пісня та музичні інструменти; образотворче та 

декоративне мистецтво ГВК; розвиток науки. 

 

Тема 3. Розвиток культурного життя наприкінці 14 – 16 ст. Європейські 

впливи (2 год.) 

Загальна характеристика періоду; роль шляхти та магнатів у розвитку культури; 

Розвиток освіти на українських землях: православні та католицькі школи; початки 

книгодрукування: друкарня Ш.Фіоля. Ф. Скорина; друкований трактат Ю. Дрогобича; 

рукописна книга: літописання; будівництво та архітектура: забудова міст, православні 

храми та особливості архітектури пізньої готики; філософська та науково-природнича 

думка в 15 столітті: київський гурток книжників; філософські аспекти перекладної 

літератури; особливості книжкової мініатюри, скульптури та іконопису; становлення 

театру: ігри та обряди, скоморохи, літургійне дійство. 

 

Тема 4. Розвиток української культури у 17 – 18 ст (2 год.) 

 

Структура Києво-Могилянської академії; виховні принципи та навчальний 

процес в академії; міжнародні зв’язки академії з Московською державою, Валахією, 

Молдовією, Сербією та іншими державами; особливості козацького літописання; 

особливості архітектури козацької доби: українське бароко; театральне та образотворче 

мистецтво в Україні; освіта та література; архітектура та образотворче мистецтво; 

музичне життя в Україні.роль І. Мазепи та П. Могили у становленні культури. Філософ 

Г.Сковорода. Іоан-Георг Пінзель. 
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Тема 5. Українське національно-культурне відродження  у 19 ст. (2 год.) 

Становище української культури та науки в 19 ст.: організація науково-

мистецьких товариств; культурно-освітні заклади та їх роль у розвитку культури: 

реформа освіти: недільні школи, клубні заклади та бібліотеки в Україні, «Просвіти» та 

їх роль у культурному процесі; розвиток музичного та образотворчого мистецтва; 

література; архітектура тощо. 

 

Тема 6.  Українська культура в умовах радянської влади 1921-1939 (2 год.) 

Особливості культурно-мистецького процесу в Україні; радянська українізація 

та культурна революція; освіта та наука; художня культура Розстріляного Відродження: 

особливості літературного життя; мистецтво: живопис, скульптура, архітектура, 

музика, театр та кіно. 

Тема 7. Особливості культурного життя на західноукраїнських землях у 

міжвоєнний період (2 год.) 

Розвиток українського шкільництва і боротьба за нього; церква і українська 

культура; літературний процес – Б-І.Антонич; Львів, Чернівці як головні осередки 

культури; С.Крушельницька; НТШ і його досягнення. 

 

Тема 8. Українська культура у післявоєнні роки (2 год.) 

Стан української культури в період «хрущовської відлиги»; особливості 

розвитку освіти: вища школа; література, театр та кіно, музика; розвиток архітектури та 

мистецтва. 

 

Тема 9. Здобутки і проблеми української культури у часи незадлежності (2 

год.) 

Становище української культури у незалежній державі; архітектура та 

образотворче мистецтво; розвиток музичного та театрального мистецтва; становище 

українського кінематографу, телебачення, радіо тощо. Проблеми мовно-культурні у 

різних регіонах. Культурні досягнення української діаспори 

 
Структура навчальної дисципліни 

 

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усь

ого  

У тому числі усього  у тому числі 

л п л

а

б 

інд с.р. л п лаб інд с.р

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Основні етапи розвитку української культури:  

від зародження до сьогодення 

Тема 1. Витоки української 

культури 

8 2 1   5 9  1   8 

Тема 2. Особливості культури 

періоду Київської Русі і Галицько 

Волинського князівства  

9 2 2   5 10 1    9 

Тема 3. Розвиток культурного 

життя наприкінці 14 – 17 

14 2 2   10 10  1   9 
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ст.Європейські впливи 

Тема 4. Розвиток української 

культури у 17 – 18 ст 

9 2 2   5 10 1    9 

Тема 5. Українське національно-

культурне відродження  у 19 ст 

9 2 2   5 10  1   9 

Тема 6.  Українська культура в 

умовах радянської влади 1921-

1939 

9 2 2   5 10 1    9 

Тема 7. Особливості культурного 

життя на західноукраїнських 

землях у міжвоєнний період 

8 2 1   5 10  1   9 

Тема 8. Українська культура у 

післявоєнні роки 

12 2 2   8 10  1   9 

Тема 9. Здобутки і проблеми 

української культури у часи 

незалежності  

12 2 2   8 11 1 1   9 

Залік 2            
Усього годин 90 18 16   56 90 4 6   80 

 

 

 

5.Тема семінарських занять для денної форми навчання 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. 

2. 

3. 

4. 

5 

6. 

7. 

8. 

9. 

Сільська, міська і церковна культура Київської Русі 

Європейські впливи на розвиток культури у 15-16 ст. 

Освіта, література і мистецтво у 17-18 ст. 

Культура у формуванні модерної української нації у 19 ст. 

Українська культура на зламі 19 – 20 століть 

Українізація по радянськиі «розстряляне відродження» 

«Відлига» в українській культурі 50 - 60-х років 

Політика в сфері культури в незалежній Україні. 

Кременець  у культурній історії України 

                                                                                              Всього 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

18 

 

Теми семінарських для заочної форми навчання 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. 

2. 

3. 

4. 

5 

6. 

7. 

8. 

9. 

Генеза культури та перші етапи її розвитку. 

Культура Київської Русі. 

Українська культура у XIV – першій половині XVII ст. 

Культура України другої половини XVII – кінця   XVIII ст. 

Українська культура XIX ст. Україна у складі Російської та Австро-

Угорської імперій (кінець XVIII–XIX ст.) 

Культура України у ХХ ст. 

Художні стилі в українській культурі. 

Витоки та історичні умови формування традиційної української 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 
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культури 

                                                                                              Всього 

 

6 

 

 

6. Методи навчання: 

Лекції із застосуванням ІКТ, перегляд тематичних фільмів, робота з іншими 

видами відеоматеріалів та електронними ресурсами, кейс-метод, проблемний метод. 

 

7. Методи контролю: 

 

Поточні форми контролю: усне та письмове опитування, мікропроекти,  реферат. 

Підсумковий контроль - залік. 

Розподіл балів, які отримують студенти у  процесі   

поточного  і проміжного контролю 

Модуль 1  

ІН
Д

З
 

П
ід

су
м

к
о

в
и

й
 

те
ст

 

С
у

м
а 

б
ал

ів
 45 

Змістовий модуль 1 

25 20 

Т

Т1 

Т

Т2 

Т

Т3 

Т

Т4 Т5 

Т

Т6 

Т

Т7 

Т

Т8 Т9 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 35 100 
 

Теми ІНДЗ 

 
1.Культура первісного суспільства. 

2. Трипільське мистецтво виготовлення посуду.  

3. Літописання Київської Русі.  

4. Військові дії у 1648–1653 рр. Зборівський та Білоцерківський мирні договори.  

5. Утворення Української гетьманської козацької держави середини XVII ст. Її політичний та 

адміністративно-територіальний устрій, економічні відносини.  

6. Переяславська угода та Березневі статті (1654) і їх наслідки для України.  

7. Україна в другій половині XVII ст.: доба Руїни.  

8. Гетьман Іван Мазепа, його освітня й культурна діяльність.  

9. Колоніальна політика Російської імперії щодо України в першій половині XVIIІ ст. Пилип 

Орлик, Павло Полуботок.  

10. Україна у другій половині XVIIІ ст. Кирило Розумовський.  

11. Ліквідація російським самодержавством Гетьманщини та Запорозької Січі.  

12. Філософ Григорій Сковорода.  

 

Критерії оцінювання індивідуального завдання 

20-16 Тему ІНДЗ розкрито; студент вільно володіє навчальним матеріалом, науковою 

термінологією; знає основні теорії, концепції, причини, прояви й наслідки 

соціально-педагогічних проблем, шляхи та засоби їх запобігання та вирішення, 

послідовно, грамотно й логічно викладає свої знання; із можливих варіантів 

відповідей вибирає найкращу. Викладаючи матеріал, самостійно наводить власні 

приклади. Добре знайомий з основною, а також додатковою літературою. Окрім 

теоретичних знань, володіє спеціальними вміннями і навичками. Легко 

знаходить відповіді на нестандартні, несподівані питання. 
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15-11 Тему ІНДЗ розкрито; студент володіє навчальним матеріалом, вміє зіставляти, 

узагальнювати, систематизувати інформацію, однак припускається неточностей. 

У 

відповіді прослідковуються порушення принципу систематичності і логічності 

викладу навчального матеріалу. 

10-6 Тему ІНДЗ розкрито не повністю; студент дає правильну, однак не повну 

відповідь, яка не розкриває всього змісту поставленого запитання. Порушує 

послідовність викладу навчального матеріалу і не здатен пояснити фактів і 

явищ, на які вказує. Якість знань низька, ступінь сформованості педагогічних 

умінь і навичок не відповідає вимогам. Студент не вміє навести власні 

приклади, тобто показати вміння застосування засвоєних знань на практиці. Не 

може відповісти на додаткові запитання. 

5-1 Тему ІНДЗ не розкрито; студент володіє навчальним матеріалом на 

фрагментарному рівні, припускається істотних помилок при висвітленні 

ключових понять. Відповідь є дуже поверховою, короткою Повідомляє лише 

окремі факти, 

приклади, висловлює власну думку чи положення з наукових джерел, однак не 

може їх аргументувати, або науково пояснити. 

 

 ПЕРЕЛIК ОСНОВНИХ ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ: 

 

- Поняття «культура», основні концептуальні підходи до його тлумачення. 

- Співвідношення понять «культура» і «цивілізація»: спільне та відмінне.  

- Функції культури. 

- Типологія та періодизація культури. 

- Культура первісного суспільства: загальна характеристика. 

- Сутність, причини та наслідки «неолітичної революції». 

- Особливості первісного мистецтва. 

- Культура пізнього палеоліту. 

-  Загальна характеристика первісної общини пізнього палеоліту. 

-  Поселення, предметне середовище, мистецтво. 

- Неолітична революція в Україні. 

-  Побут неолітичного населення України. 

- Духовна культура. 

-  Культура енеолітичного періоду. 

- Матеріальна культура землеробів та скотарів. 

- Духовна культура та мистецтво. Зооморфізм та антропоморфізм первісного 

мистецтва.  

- Вивчення античних пам’яток півдня України 

- Антична колонізація Північного Причорномор’я  

-  Античні держави Північного Причорномор’я. 

-  Мова, писемність та освіта Північного Причорномор’я. 

- Архітектура, побут, грошова та військова справа.  

- Ніконій, Тіра, Борисфеніда, Ольвія, Херсонес Таврійський 

- Декоративно-ужиткове мистецтво населення античних міст-держав: фольклор, 

музика, театр. 

- Релігія та культи Північного Причорномор’я. 

- Витоки давньослов’янської культури. 

- Побут, поселення та городища давніх слов’ян. 

- Мова та початки писемності. 
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- Прикладне мистецтво та духовна культура давніх слов’ян. 

- Загальна характеристика періоду. 

- Розвиток освіти, писемності та літописання на Русі.  

- Книжковий обмін та книгозбірні.  

- Архітектура та будівництво Київської Русі. 

- Декоративне та образотворче мистецтво Київської Русі. 

- Монументальне та прикладне мистецтво Київської Русі. 

- Іконопис, книжкова мініатюра Київської Русі. 

- Побут Київської Русі. 

- Наука та філософські уявлення Київської Русі. 

- Центри становлення культури в Галицько-Волинському князівстві: міста, 

княжі двори, метрополії. 

- Особливості літописання та освітньої діяльності в Галицько-Волинському 

князівстві. 

- Основний репертуар рукописної книги в Галицько-Волинському князівстві. 

- Особливості будівництва в Галицько-Волинському князівстві. 

- Храмове, замкове та містобудівництво Галицько-Волинського князівства. 

- Література пізнього середньовіччя. Галицько-Волинський літопис. 

- Пісенний та музичний фольклор. 

- Церковний спів, побутова пісня та музичні інструменти.  

- Образотворче та декоративне мистецтво Галицько-Волинського князівства. 

- Наука в Галицько-Волинському князівстві. 

- Освіта. Православні та католицькі школи. 

- Початки книгодрукування. 

- Друкарня Ш.Фіоля. Ф. Скорина 

- Друкований трактат Ю. Дрогобича  

- Рукописна книга: літописання. 

- Будівництво та архітектура: забудова міст, православні храми та особливості 

архітектури пізньої готики. 

- Філософська та науково-природнича думка в 15 столітті. 

- Київський гурток книжників. 

- Філософські аспекти перекладної літератури. 

- Особливості книжкової мініатюри, скульптури та іконопису. 

- Становлення театру: ігри та обряди, скоморохи, літургійне дійство. 

- Вплив реформаційних рухів на культурне життя в Україні. 

- Кальвінізм в Україні. 

- Реформи П.Могили. 

- Основні осередки культури: літературно-перекладацький гурток в 

Миляновичах та Острозька слов’яно-греко-латинська академія. 

- Заснування та освітньокультурна діяльність братств: Львівське, Київське та 

Луцьке братства.  

- Протестантські школи та єзуїтські колегіуми.  

- Особливості архітектури та містобудування 16-17 ст. 

- Житлове будівництво. Муровані та дерев’яні церкви. 

- Образотворче та декоративне мистецтво. 

- Монументальне мистецтво. Іконопис. 

- Книжна мініатюра та гравюра. 

- Література: Іван Вишенський та полемічна література. 

- Театр: шкільний. Шкільні декламації, містерія, вертеп. 

- Розвиток філософської та історичної думки. 
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- Львівська друкарня І. Федоровича.  

- Видавнича діяльність князя В.-К. Острозького. 

- Друкарня Києво-Печерської лаври. 

- Особливості латинсько-польського видання. 

- Друкарство другої чверті XVII століття. 

- Структура Києво-Могилянської академії. 

- Виховні принципи та навчальний процес в академії. 

- Міжнародні зв’язки академії з Московською державою, Валахією, Молдовією, 

Сербією та іншими державами. 

- Роль І. Мазепи та П. Могили у становленні культури. 

- Козацтво як історичне явище. 

- Особливості козацького літописання.  

- Особливості архітектури козацької доби: Українське бароко. 

- Театральне та образотворче мистецтво в Україні другої половини 17 ст. 

- Особливості культурно-мистецького процесу в Україні у 18 ст. 

- Освіта та література у 18 столітті. 

- Архітектура та образотворче мистецтво другої половини 18 століття. 

- Музичне життя в Україні. 

- Роль Т.Шевченка у розбудові української культури. 

- Малярська творчість Т. Шевченка. 

- Становище української культури та науки в 19 століття. 

- Організація науково-мистецьких товариств.  

- Культурно-освітні заклади та їх роль у розвитку культури.  

- Реформа освіти: недільні школи, клубні заклади та бібліотеки в Україні. 

- «Просвіти» та їх роль у культурному процесі. 

- Розвиток музичного та образотворчого мистецтва. 

- М. Драгоманов та І. Франко як видатні діячі української культури в другої 

половини 19 століття. 

- Розвиток та особливості театрального та музичного мистецтва. 

- Архітектура та будівництво. 

- Особливості містобудування. 

- Образотворче мистецтво: С. Васильківський, І. Труш, О. Новаківський, М. 

Башкірцева, І. Репін, Л. Жемчужніков та ін. 

- Скульптура. 

- Розвиток музейної справи. 

- Радянська українізація та культурна революція.  

- Освіта та наука в радянські Україні. 

- Художня культура Розстріляного Відродження. 

- Особливості літературного життя. 

- Мистецтво: живопис, скульптура, архітектура, музика, театр та кіно. 

- Становище української науки в евакуації. 

- Архітектура та образотворче мистецтво 

- Розвиток музичного та театрального мистецтва. 

- Становлення засобів масової інформації. 

- Радіо. Телебачення та преса. 

- Архітектура та образотворче мистецтво 

- Стан української культури в період «хрущовської відлиги». 

 

8. Шкала оцінювання знань та вмінь студентів  

під час підсумкового контролю 
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За  шкалою 

ЄКТС 
За національною шкалою За 100-бальною  шкалою 

А Відмінно  90 – 100 

В Добре  82 – 89 

С Добре 75 – 81 

D Задовільно 67 – 74 

E Задовільно  60 – 66 

FX 
Незадовільно з можливістю повторного 

складання 
35 – 59 

F Незадовільно з обов’язковим повторним курсом 0 – 34 

 

Оцінка «відмінно» ставиться студенту за таких умов: 

– виконання повного обсягу програми курсу та індивідуальних завдань; 

– високого рівня теоретичної та практичної підготовки, прояву впевненості, 

творчості, ініціативності, організованості; 

– чітких і логічних відповідей на практичних заняттях і під час модульних 

контрольних робіт. 

Оцінка «добре» ставиться студенту за таких умов: 

– виконання повного обсягу програми курсу та індивідуальних завдань; 

– чітких і логічних відповідей на практичних заняттях і під час модульних 

контрольних робіт; 

– у разі недостатнього рівня аналізу, творчості, ініціативності. 

Оцінка «задовільно» ставиться студенту за таких умов: 

– нечітких відповідей на практичних заняттях і під час модульних контрольних 

робіт; 

 – у разі недостатнього рівня аналізу, творчості, ініціативності 

– виконання програми курсу та індивідуальних завдань; 

Оцінка «незадовільно» ставиться студенту за таких умов: 

- невиконання обсягу програми курсу та індивідуальних завдань; 

- невчасного виконання завдань передбачених курсом без поважних причин. 

 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

1. В чому полягав зв’язок культури Київської Русі та культури античності? 

2. Який був культурний зв’язок Київської Русі З Візантією та іншими сусідніми 

країнами? 

3. Чому вважається, що києворуська культура є якісно новим етапом в розвитку 

слов’янської культури? 

4. Які заслуги перед українською культурою Володимира Великого та Ярослава 

Мудрого? 

5. Дати характеристику основних центрів давньоруської культури. 

6. Чому на Русі монастирі стали осередком культурного та духовного життя. 
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7. Яка роль Києво-Печерської лаври у розвитку культури Київської Русі. 

8. Чому християнізація стала рушієм нового культурного процесу. 

9. Що таке «Руська правда»? 

10. Яка ідея «Слова о полку Ігоревім»? 

11. Що таке графіті? Який зв'язок культурної спадщини Київської Русі і сучасності? 

12. Звідки йшли впливи на українську культуру в литовсько-польську добу? 

13. Як розуміти вислів М.Грушевського про «нашествіє галичан» на Київ? 

14. Хто з учених – вихідців з України дістав титул довічного громадянина Болоньї? 

15. Вкажіть особливості книжкової пам’ятки «Пересопницьке Євангеліє»? 

16. Яка була роль братств у розвитку української культури? 

17. Які наслідки для розвитку культури мала Берестейська унія (1596)? 

18. Що зробили для розвитку української культури князь Костянтин Острозький і 

Петро Могила? 

19. Хто такий Єлисей Плетенецький? 

20. Який внесок в українську культуру Мелетія Смотрицького? 

21. Яке значення козацтва в розвитку культурного життя України? 

22. Якими були культурні надбання Запорізької Січі? 

23. Чим пояснюється високий освітній рівень Запорізької Січі? 

24. Як здійснювався культурний зв’язок Запорізької Січі з Києвом? 

25. Яка роль гетьмана реєстрового козацтва Петра Конашевича-Сагайдачного в 

розвитку української культури? 

26. Яким чином українська державність впливала на розвиток української культури? 

27. Чому Києво-Могилянська академія стала центром освіти і науки? 

28. Які заслуги І.Мазепи перед українською культурою? 

29.  В чому полягає вплив української культури на російську? 

30. Хто такий Феофан Прокопович? 

31. Де і коли були засновані в Україні колегіуми? Яке було їх завдання? 

32. Як довести, що М.Березовський, Д.Бортнянський, А.Ведель українські, а не 

російські композитори? 

33. В чому викривальна сила вірша Г.Сковороди «Всякому городу нрав и права»? 

34. Які досягнення суспільних і природничих наук у першій половині XIX ст.? 

35. Якими були культурні здобутки Галичини? 

36. Чому Східна Галичина стала у XIX ст. оплотом українства? 

37. Яка роль у духовному житті народу Греко-католицької церкви? 

38. Що зробили для української культури народовці? 

39. Що таке «Руська трійця»? 

40. В чому полягало значення Кирило-Мефодіївського братства у культурному і 

національному розвитку України? 

41. Вкажіть особливості діяльності недільних шкіл? 

42. Коли і де було засновано першу Просвіту? 

43. Хто такий М. Драгоманов? 

12. Методичне забезпечення 

 

Комплексна програма курсу  для студентів академії. 

 

13. Рекомендована література 

Основна 

1. Історія української культури: Курс лекцій (під загальною редакцією доктора 

історичних наук С.О.Костилєвої. – К.: ІВЦ „Видавництво „Політехніка”, 2010. – 

334 с. Pidruchnyk(Final12)-3.pdf 

Users/Irina/Downloads/Pidruchnyk(Final12)-3.pdf
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2. Українська та зарубіжна культура: Навчальний посібник / за ред. Зазюн І., 

Семашко О. – К., 2000. 

3. Українська та зарубіжна культура: Навчальний посібник / за ред. М. Заковича. – 

К., 2006. 

4. Шевнюк О. Українська та зарубіжна культура. – К., 2002. 

5. Кордон М.В. Історія української культури: навчальний посібник / М. В. Кордон.   

6. – Львів: Магнолія 2006, 2011. – 336 с. 

7. Культурологія. Українська і зарубіжна культура: навчальний посібник / За ред.   

a. М. М. Заковича. - К.: Знання, 2009. - 589 с.  

8. Шейко В.М. Історія української культури: навчальний посібник / В.М. Шейко,  

9. В. Я. Білоцерківський. – К.: Знання, 2010. – 271 с. 
10. Історія світової та української культури: Підруч. для вищ. закл. освіти: В. А. Греченко, І. В. Чорний, 

В. А. Кушнерук, В. А. Режко. –  К., 2002. –  464 с. 

11. Культурологія: Навч. посібник / Б. О.  Парахонський, О. І. Погорілий,    О. М. Йосипенко та ін.. –  К., 2003. – 

314 с. 

12.  Історія української та зарубіжної культури: / За ред. С. М. Клапчука, В. Ф. Остафійчука. 

– К.,     2002. 

13. Шейко В. М., Тишевська Л. Г. Історія української культури. Навч. посібник / Наук. ред. 

В. М. Шейко. – К., 2006. – 264 с. 

14. Додаткова 

 

1. Колодний A. M. Феномен  релігії: природа, структура, функціональність, тенденції/ HAH 

України. Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії  ім. Г. С. Сковороди. –  К., 1999. – 55 с. 

2. Культура та інформаційне суспільство XXI століття. – Харків, 2003. – 214 с. 

3. Кун М. А. Легенди і міфи Давньої Греції. –  К.:, 2002. – 448 с. 

4. Людина і культура в умовах глобалізації: 36. наук. ст. ./ B. C. Лук'янець та ін. – К., 2003. – 397 

с. 

5. Макаренко Є. А. Міжнародні інформаційні відносини. – К., 2002. – 452 с. 

6. Могильний  А. П. Культура і особистість. –  К., 2002. – 303 с. 

7. Національна інтеграція в полікультурному суспільстві: український досвід 1991– 2000 років: 

Збірник / О. М. Майборода (відп. ред.). –  К., 2002. – 374 с. 

8. Павленко Ю. В. История мировой цивилизации: философский анализ. – К., 2002. – 760 с. 

9. Парахонський Б. О. Методологічні аспекти культурології / Магістеріум. – Вип. .5: 

Культурологія.  –  К., 2000. – С.4–11. 

 

4. Інформаційні ресурси 

 

1. Наукова періодика України. URL: http://www.nbuv.gov.ua 

2. Сайт «Історична Волинь». URL:http://istvolyn.info 

http://www.nbuv.gov.ua/

