
ОПИС ПРЕДМЕТА КУРСУ 
Предмет: ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ  

Факультет: економічний 
Лектор: доц.  Літінська О.Ю. 

 
Курс 1  Обов’язковий: Х  

Вибірковий: 
  Річний:  

1 семестр: 
2 семестр: Х 

Загальна кількість 
годин:   72     

  

Теорія: 17   Практичні: 17  Модульні контрольні роботи 
Індивідуальна робота  7   
КОД:  ECTS   2  кредитів 
 

МЕТОЮ вивчення історії української культури є формування культурної 
компетентності та освіченості майбутнього фахівця, створення свідомого та 
відповідального відношення до культурно-історичної спадщини. 

Завдання: 
- ознайомлення з основними концепціями культури та прийомами філософського 

осмислення культурних подій в історії України 
- створення чіткого уявлення про розвиток української нації, походження та 

розвиток української культури 
- формування особистої системи етичних та естетичних орієнтирів і комунікативних 

навичок 
- оволодіння навичками наукових досліджень в галузі культурологічних та 

історичних наук. 
 
ПРОГРАМА: 

            Модуль 1.  «СТАРОДАВНЯ КУЛЬТУРА УКРАЇНИ». Введення до дисципліни. 
Стародавня культура України. Дохристиянські вірування українського народу. Культура 
Київської Русі.    
            Модуль 2. «УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ». 
Етнокультурні процеси в ХІV- середині ХVІІ ст. Українська культура часів козацько-
гетьманської держави (середина ХVІІ – кінець ХVІІІ ст.) Українське бароко. Культура 
Просвітництва. Культура України кінця ХІХ – початку ХХ ст. Українська культура та ХХІ 
ст.   

 
БІБЛІОГРАФІЯ:   
1. Верещагина  Н .  В.  Українська та зарубіжна культура: Метод, 

рекомендації. – О., 2005. 
2. Горський  В.  С.  Історія української філософії: Курс лекцій. – К., 1997. 
3. Грицак Я.  Нарис історії України: формування модерної української 

нації XIX—XX ст.: Навч. посіб. – К., 1996. 
4. Давня історія України: Навч. посіб.: У 2 кн. – К., 1994—1995. 
5. Етнографія України / За ред. С. А. Макарчука. – Л., 1994. 
6. Закович  М.  М. ,  Зязюн  І .  Л .  та  ін .  Культурологія: українська та 

зарубіжна культура: Навч. посіб. – К., 2007. 
7. Історія української літератури XIX ст.: В 3 кн.: Посібник – К., 1995–

1996. 
4. Обов'язкові чи вибіркові розділи програми навчання. 

          Обов’язковий  
5. Викладацький склад 



Літінська Ольга Юріївна, кандидат філософських наук, старший викладач кафедри 
теоретичної і практичної філософії. 

6. Тривалість 
Кожного тижня – 2 год., загалом за семестр – 36 год. / 1 кредит ESTC ( лекції – 10 

год., семінарські заняття – 6 год., практичні заняття – 6 год., самостійна робота студентів 
– 14 год.) 

7. Форми та методи навчання 
Лекції, семінарські та практичні заняття, робота з першоджерелами, робота в 

Інтернеті. 
8. Оцінювання 

  Поточна оцінка знань студентів на семінарських заняттях, оцінка за виконання 
практичних завдань, індивідуального навчально-дослідного завдання, оцінка підсумкової 
письмової роботи. 
           Форма підсумкового контролю – екзамен, оцінюється за національною системою 
оцінювання та системою оцінок ESTC. 

9. Мова 
            Українська 

9. Комплексна контрольна робота. 
Робота проводиться у письмово, кожне завдання містить 2 теоретичних питання, 

технологія контролю – письмова робота, тривалість виконання – 2 академічні години.  
 


