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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ 

КУЛЬТУРИ” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 

напряму (спеціальності) “Культурологія”. 

 

Предметом дисципліни «Історія світової культури» є основні культурно-історичні 

епохи:  первісна, антична, середньовічна, ренесансна, новочасна, новітньочасова, а також 

історично-культурні закономірності розвитку культури. 

 

 Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна «Історія світової культури» викладається 

на першому курсі культурологічного відділення, отож закладає підвалини ґрунтовних 

знань у галузі культурології. Дисципліна пов’язана з такими предметами, які вивчають 

студенти культурологічного відділення: «Всесвітня історія», «Історія української 

культури», «Історія світової літератури», «Історія мистецтва», «Історія філософії», 

«Історія релігії», «Етика», «Естетика», «Регіональна типологія культури», «Міфологія», 

«Філософія культури», «Морфологія культури» та ін. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Первісна та старосхідна культурно-історична епохи. 

2. Антична та середньовічна культурно-історичні епохи. 

3. Ренесанс як культурно-історична епоха. 

4. Новочасна та Новітня культурно-історична епоха. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою навчальної дисципліни «Історія світової культури» є вивчити та 

проаналізувати історичні закономірності культурно-історичних епох. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Історія світової культури” є 

розглянути та проаналізувати культурно-історичні епохи, з’ясувати їх особливості та 

спільні закономірності розвитку, спрогнозувати тенденції подальшого культурного 

розвитку. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

основні культурологічні поняття історії світової культури, особливості кожної 

культурно-історичної епохи, їх спільні та відмінні риси, основні здобутки історії культури 

кожної культурно-історичної епохи; 

вміти : 

аналізувати особливості культурно-історичних епох, проводити компаративний 

аналіз різних епох, проводити паралелі культурного розвитку окремих історичних епох зі 

сьогоденням, окреслювати тенденції подальшого культурного розвитку з урахування 

історично-культурних закономірностей. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться  210  години /  7  кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 

Змістовий модуль 1. 

Поняття «культурно-історична епоха». Загальна характеристика первісної 

культурно-історичної епохи. Стародавній Схід як епоха: періодизація та головні здобутки 

культур Стародавнього Єгипту, Месопотамії, Стародавньої Індії, Китаю, Персії, Східного 

Середземномор’я, Доколумбової Америки.  

 



Змістовий модуль 2. 

Феномен античної культури як фундамент для сучасної Західної цивілізації. 

Періодизація культур Стародавньої Греції та Риму. Особливості античної культурно-

історичної епохи. Головні здобутки античної культури. Середньовіччя як культурно-

історична епоха. Особливості та досягнення західноєвропейської, візантійської, азійської 

та арабо-мусульманської середньовічної культур. 

 

Змістовий модуль 3. 
Ренесанс як культурно-історична епоха. Феномен італійського та Північного 

Відродження: особливості та періодизація. Італія як епіцентр Ренесансу: Проторенесанс, 

Раннє, Високе та пізнє Відродження.  Титани Відродження та їх внесок у світову 

культуру. Північне Відродження: регіональний аспект (Нідерланди, Німеччина, Франція, 

Англія, Іспанія). Ренесансні впливи в українській культурі. 

 

Змістовий модуль 4. 

Новий час як культурно-історична епоха: особливості та періодизація. Реформація 

та її вплив на культуру. Головні здобутки новочасної західноєвропейської культури: 

наука, освіта, мистецтво. Доба бароко, класицизму, романтизму. Мистецький плюралізм: 

імпресіонізм, постімпресіонізм, символізм. Новітня культурно-історична епоха: загальна 

характеристика та особливості. Модернізм та постмодернізм. Сучасні тенденції 

культурного буття. 

 

3. Рекомендована література 

 

Основна 

1. Історія світової культури: Навч. посібник / Кер. авт. колективу Л. Левчук. К., 2010: 

http://shron1.chtyvo.org.ua/Levchuk_Larysa/Istoria_svitovoi_kultury.pdf 

2. Креленко Н.С. История мировой художественной культуры: учебное пособие. М.; Берлин, 2020. 

237 с.:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573512 

3. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Навч. посібник. Вид. 2-ге, перероб. і 

доп. / За ред. А. В. Яртися, В. П. Мельника Львів, 2005. 

4. Бартольд В. Ислам и культура мусульманства: 

https://www.litmir.me/br/?b=250688&p=1 

5. Вазарі Дж. Життєписи найбільш визначних живописців, скульпторів і зодчих: 

http://facetia.ru/node/1303 

6. Буало Н. Мистецтво поетичне: 

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=2385 

7. Вельфлин Г. Ренессанс и барокко: 

https://www.litmir.me/br/?b=556009&p=2 

8. Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму:  

http://litopys.org.ua/weber/wbr.htm. 

9. Гвардини Р. Конец нового времени:  

http://krotov.info/libr_min/04_g/gva/rdini.htm. 

10. Лосев А. Эстетика Возрождения:  

http://psylib.org.ua/books/lose010/index.htm 

11. Ортега-і-Гассет Х. Бунт мас:  

http://ae-lib.org.ua/texts/ortega-y-gaset__masa__ua.htm. 

12. Оссовская М. Рыцар и буржуа: исследование по истории морали:  

http://krotov.info/libr_min/15_o/so/vskaya_00.htm. 

http://shron1.chtyvo.org.ua/Levchuk_Larysa/Istoria_svitovoi_kultury.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573512
https://www.litmir.me/br/?b=250688&p=1
http://facetia.ru/node/1303
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=2385
https://www.litmir.me/br/?b=556009&p=2
http://litopys.org.ua/weber/wbr.htm
http://krotov.info/libr_min/04_g/gva/rdini.htm
http://psylib.org.ua/books/lose010/index.htm
http://ae-lib.org.ua/texts/ortega-y-gaset__masa__ua.htm
http://krotov.info/libr_min/15_o/so/vskaya_00.htm


 

Допоміжна 
1. Гуревич А. Категории средневековой культуры. М., 1984. 

2. Бичко А., Бичко І., Табачковський В. Історія філософії: Підручник. К., 2001. 

3. Дейвіс Норман. Європа: Історія. К., 2000. 

4. Дмитриева Н. Краткая история искусств. Вып.1-2. М., 1991. 

5. Основи художньої культури. Ч.1.: Теорія та історія світової художньої культури: Навч. 

посібник для вищ. навч. закладів / За ред. В. Лозового, Л. Анучиної. Х., 1997. 

6. Полевой В. Малая история искусств. Искусство ХХ века. М., 1991. 

7. Художня культура світу: Європейський культурний регіон: Навч. посібник / За ред. Н. 

Миропольської, Е. Бєлкіної, Л. Масол, О. Оніщенко. К., 2001. 

8. Баткин Л. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. М., 1989. 

9. Буркхардт Я. Культура Возрождения в Италии. М., 1996. 

10. Маккаи Л. Мир Ренессанса. Будапешт, 1984. 

11. Бицилли П. Место Ренессанса в истории культуры. СПб. , 1996. 

12. Рутенбург В. Титаны Возрождения.  

13. Фукс Э. Иллюстрированная история нравов: Эпоха Ренессанса. М., 1993. 

14. Бенеш Н. Искусство северного Возрождения.  

15. Наливайко Д. Искусство: направления, течения, стили.  

16. Тоффлер Э. Третья волна. 

17. Дмитриева Н. Краткая история искусств. Вып.2. М., 1991. 

18. Художня культура світу: Арабо-мусульманський культурний регіон. Африканський 

культурний регіон. Індійський культурний регіон. Далекосхідний культурний регіон. 

Латиноамериканський культурний регіон. Північноамериканський культурний регіон / 

За ред. Н. Миропольської, Е. Бєлкіної, Л. Масол та ін. К., 2003. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання    іспит 

 

5.     Засоби діагностики успішності навчання 

    

Засоби діагностики успішності навчання студентів передбачають контроль знань 

(проміжний і підсумковий). Засоби поточного контролю: 

- Виступ з основного питання. 

- Усна наукова доповідь. 

- Доповнення, запитання до виступаючого, рецензія на виступ. 

- Участь у дискусіях. 

-  Участь у інтерактивних формах організації заняття. 

- Аналіз джерельної і монографічної літератури. 

- Письмові завдання (тестові, контрольні, творчі роботи тощо). 

- Реферат, есе (письмові роботи, оформлені відповідно до вимог). 

Контрольні заходи модульного контролю з «Історія світової культури» проводяться 

під час семінарських занять в академічній групі відповідно до розкладу занять. 

Контрольні заходи модульного контролю проводяться у комбінованій формі: у вигляді 

тестування та письмових контрольних робіт. В окремих випадках можна застосовувати й 

інші форми модульного контролю: письмові завдання, усні колоквіуми та ін.  

Обов’язковим видом роботи студента є самостійна робота, перевірка якої 

проводиться під час проведення проміжного і підсумкового контролю. Вид контрольного 

заходу та методика урахування складових модульного контролю при визначенні оцінки за 

ЗМ розробляється викладачем і затверджується кафедрою. 

 


