Історія української культури
назва дисципліни

Семестр: ___________
Обсяг дисципліни:
загальна кількість годин - 90 (кредитів ЄКТС - 3)
аудиторні години - 32 (лекції - 16, семінарські - 16)
Лектор: Кохановська Марія Григорівна (ел. адреса mariyakokhanovska@gmail.com).
Результати навчання:
 знати:
– періодизацію та особливості культурних епох в Україні
– особливості мистецьких стилів
– видатних українців та їх внесок в українську та світову спадщину
– визначні пам’ятки духовної та матеріальної культури України
– особливості ментальності українського народу
 вміти:
– визначати стилі пам’яток культури
– досліджувати взаємозв’язок між розвитком культури та держави
– аналізувати культурні та суспільно-політичні явища сучасної України
– виявляти культурні цінності та явища антикультури
– визначати сфери можливого особистого заангажування у розвиток української
культури відповідно до професійної кваліфікації
Анотація навчальної дисципліни:
Навчальна дисципліна має та меті здобуття студентами знань, вмінь та навичок для аналізу
культурних процесів в Україні, їх впливу на особистісне, національне та міжнародне життя.
Зокрема:
 розкрити значення міжкультурної комунікації
 навчити аналізувати культурну динаміку українського суспільства
 сформувати вміння аналізу соціокультурного дискурсу сучасності
 розвинути вміння обґрунтованого та толерантного відстоювання власної позиції
Рекомендована література:
1. Гаврюшенко О. А. Історія культури : навч. посіб. / О. А. Гаврюшенко, В. М.
Шейко, Л. Г. Тишевська. – К. : Кондор, 2004. – 763 с.
2. Крвавич Д. П. Українське мистецтво : навч. посіб. для студ. вузів у трьох
частинах / Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, С. О. Черепанова. – Львів
: Світ, 2003– . –
3. Лекції з історії світової та вітчизняної культури : навч. посіб / [ред. А. В. Яртись,
В. П. Мельник]. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Львів: Світ, 2005. – 568 с.
4. Сінькевич О. Основи культурології : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ольга
Сінькевич. – К. : Ін Юре, 2009. – 310 с.
Форми та методи навчання: Лекції, семінарські заняття, консультації, самостійна робота,
навчальні візити.
Форма звітності: залік.
Мова навчання: українська.
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