Історія зарубіжної культури
Семестр: ___________
Обсяг дисципліни:
загальна кількість годин - __90____ (кредитів ЄКТС - _3__);
аудиторні години - _32____ (лекції - 16 , , семінарські -16)
Лектор: доц. Гучко Г.І. (ел. адреса kafedra_kultury@ukr.net ) ,
Результати навчання:
 знати:
– особливості основних етапів розвитку зарубіжної культури;
– джерельно-історіографічну базу курсу;
– головні характеристики, особливості та специфіку класифікаційно-типологічних
культурних груп.
вміти:
– виявляти спільне та відмінне у зарубіжній культурі;
– визначати лінії культурного розвитку людства;
– проводити паралелі на різних етапах культурного розвитку етносів, у конкретних
сферах суспільного життя: мистецтві, релігії, моралі, техніці, праві тощо.
Анотація навчальної дисципліни:
Навчальна дисципліна має та меті
- ознайомити студентів із культурною спадщиною та особливостями різноманітних
соціокультурних світів;
- проаналізувати основні етапи розвиту зарубіжної культури;
- розкрити соціально-економічні чинники її формування;
- відобразити єдність і різноманітність культур світу;
- розкрити роль і значення культури в житті, творчості та самовдосконаленні
особистості, в гуманізації суспільних відносин, соціальному прогресі людства;
- сформувати у студентів власні духовні інтереси та вартісні орієнтації у житті.
- охарактеризувати джерела і чинники розвитку зарубіжної культури та
особливості соціокультурної динаміки початку ХХІ ст.
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Форми та методи навчання: Лекції, семінарські заняття, консультації, самостійна робота,
екскурсії.
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