
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 
 

  Мета курсу – ознайомлення студентів з історичними умовами виникнення, 
особливостями, тенденціями розвитку, джерелами формування культури на різних етапах 
історичного розвитку; засвоєння основних культурологічних понять і термінів та вміння 
ними оперувати; формування системи знань про закономірності національного історико-
культурного процесу і основні досягнення вітчизняної культури; засвоєння 
загальнолюдських та національних культурних цінностей та норм; з’ясування сутнісних 
ознак духовної і матеріальної культури українського народу, її гуманістичної спрямованості, 
відкритості, глибокого демократизму, творчого характеру та взаємообумовленості; 
виховання патріотичних почуттів, гордості та поваги до української культурної спадщини і 
духовних цінностей; прагнення берегти та примножувати культурні надбання українського 
народу; усвідомлення причетності кожного до творення української культури як духовного 
фундаменту української державності; засвоєння історичного руху української культури, 
iдейно-естетичних пошуків розвиває та удосконалює професійний рівень студентів. 

 Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Історія української культури» в структурно-
логічній схемі базується на набутих знаннях з наступних ОК: «Історії України», «Філософії», 
«Теорії держави і права», вона інтегрується з вивченням дисциплін «Країнознавство», 
«Історія та теорія  міжнародних суспільних комунікацій». 

 Вивчення дисципліни формує засади для подальшого опанування студентом наступних 
ОК: «Історія політичних вчень та політологія», «Міжнародні відносини та світова політика», 
«Регіональні підсистеми міжнародних відносин». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей:  здатність усвідомлювати цінності громадянського суспільства, 
верховенства права, прав і свобод людини і громадянина як прояву високого культурного 
розвитку соціуму; здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності 
і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей історичного 
розвитку; здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями з історії української 
культури, у тому числі і в практичних ситуаціях; здатність визначити самобутність основних 
представників культурного процесу; здатність розуміти місце і значення української 
культури в світовій і оцінювати стан та напрями досліджень світової політики у 
міждисциплінарних (культурологічних) дослідженнях; здатність розв’язувати спеціалізовані 
задачі та практичні проблеми професійної діяльності у сфері міжнародних відносин та 
зовнішньої політики в аспекті історико-культурного розвитку країни або у процесі навчання, 
що характеризуються комплексністю і передбачають застосування відповідних теорій та 
методів на засадах культурної компетентності; здатність розуміти процеси в сучасній 
українській культурі; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел 
у сфері сучасної української культури; усвідомлення національних інтересів України на  
міжнародній арені; здатність засвоїти специфіку розвитку української культури та 
визначальні етапи її історії. 

Програмні результати навчання: 
знати: сутність, структуру, функції, провідні тенденції розвитку української культури, 

її місце в житті людини, суспільства і міжнародної спільноти; ключові історичні етапи 
розвитку української культури в контексті світової і в аспекті міжнародних відносин; 
найбільш вагомі художньо-мистецькі, інтелектуальні та суспільні здобутки, що мають 
міжнародний резонанс; природу та характер взаємодій окремих країн та регіонів на 
глобальному, регіональному та локальному рівнях в контексті культурного розвитку країн; 
творчість провідних діячів української культури; сучасні проблеми розвитку української 
культури в умовах європейської інтеграції та глобалізації; 

уміти: використовувати основні культурологічні поняття у повсякденному житті, у 
тому числі в практичних ситуаціях; змістовно і послідовно аналізувати основні культурні 
епохи, їх історико-культурні пам’ятки; аналізувати закономірності розвитку світової 
культури та особливості їх відображення в українській культурі; аналізувати великі обсяги 
інформації про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав, 
регіональних систем, міжнародних комунікацій в аспекті культурно-історичного розвитку 
країни; застосовувати знання  про українську культуру в формуванні особистісних 
світоглядних орієнтирів; розуміти та відстоювати національні інтереси України у 
міжнародній діяльності в контексті сучасного розвитку світової культури; самостійно робити 
висновки й узагальнення щодо культурологічних проблем, мати навички самостійного 
визначення освітніх цілей та навчання з «Історії української культури», пошуку необхідних 
для їх досягнення освітніх ресурсів. 

 
 



Зміст навчальної дисципліни: 
Становлення української культури в контексті міжнародного розвитку. 

Українська культура як самобутнє духовне утворення і світова культура. Найдавніше 
населення на території України та його культура у порівнянні з давніми культурами Європи і 
Сходу. Культура Київської Русі та Галицько-Волинського князівства і міжнародні процеси. 
Культура України кінця ХІV – першої половини XVII ст. в контексті міжнародної взаємодії 
країн Європи. Культура України другої половини XVI–XVIII ст. в контексті міжнародного 
культурного розвитку. 

Утвердження самобутності національної культури в контексті розвитку 
міжнародних історичних процесів. Відродження української культури (к. ХVIII – ХІХ ст.). 
Модерністські тенденції в українській культурі початку ХХ ст. як відображення загальних 
міжнародних процесів світової культури. Українська культура «Розстріляного Відродження» 
в контексті європейських досліджень. Українська культура другої половини ХХ ст. у 
міжнародному контексті. Українська культура доби Незалежності та міжнародний контекст. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 годин, у 
тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 54 годин самостійної та індивідуальної 
роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
Викладач – Данник Катерина Олександрівна, канд.культорології,  доцент 

кафедри міжнародних відносин та туризму. 


