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ВСТУП
Навчальна програма дисципліни «Історія української культури»
складена відповідно до освітньої програми та навчального плану підготовки
здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр за спеціальностями: 012 дошкільна
освіта; 231 соціальна робота; 232 соціальне забезпечення; 053 психологія; 013
початкова освіта; 071 облік і оподаткування; 073 менеджмент; 014 середня
освіта (трудове навчання, технології та креслення); 015 професійна освіта
(технологія виробів легкої промисловості); 014 середня освіта (математика);
014 середня освіта (фізика, математика); 014 середня освіта (фізична
культура); 227 фізична реабілітація; 014 середня освіта (українська мова і
література); 014 середня освіта (українська мова і література. Мова і
література (німецька); 014 середня освіта (українська мова і література. Мова
і література (англійська); 014 середня освіта (мова і література (російська).
Українська мова і література); 014 середня освіта (мова і література
(англійська, німецька); 014 середня освіта (мова і література (англійська).
Мова і література (російська).
Предметом

вивчення

навчальної

дисципліни

є

осмислення

української культури як необхідної умови духовного розвитку сучасної
людини

та

діалектичних

українського
та

соціуму,

світоглядних

а

також

виявлення

історичних,

розвитку

української

закономірностей

культури.
Міждисциплінарні

зв’язки:

теорія

та

історія

культури,

культурологія, філософія культури, історія західноєвропейської культури,
історія світової культури, історія, мистецтвознавство, етика, естетика.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових
модулів:
1. Теоретичні основи історії української культури.
2. Розвиток витоків української культури до кін. ХV ст.

3. Українська культура ХVІ– поч. ХХІ ст.

1. Мета і завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Історія української
культури» є формування системи знань про історичні, методологічні,
світоглядні, художньо-естетичні особливості розвитку української культури,
про культуру як специфічний та унікальний феномен людства.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія української
культури» є:розгляд історії української культури в розвитку, в єдності та
суперечності

різноманітних

процесів

і

тенденцій

у

ній;осмислення

особливостей періодизації української культури та їх співвідношення із
західноєвропейським

контекстом

(культурними

епохами);представити

типологію художніх напрямів і течій в українському мистецтві;ознайомити
студентів з основними особливостями світоглядного, ментального та
художньо-естетичного мислення українців.
1.3. За результатами вивчення дисципліни у здобувачів повинні бути
сформовані такі компетентності:
загальні:

здатність

розуміти

та

використовувати

основні

культурологічні поняття у повсякденному житті; змістовно і послідовно
аналізувати основні культурні епохи, їх історико-культурні пам’ятки; уміння
аналізувати закономірності розвитку української культури в проекції
західноєвропейського контексту; здатність самостійно робити висновки й
узагальнення

культурологічних

проблем;

вміти

застосовувати

культурологічні знання для визначення особистої орієнтації в сучасному
соціокультурному просторі.
спеціальні: здатність використовувати знання з теорії та історії
культури у засвоєнні професійної культури дефектолога, вихователя
дошкільного закладу, соціального педагога та соціального працівника,

практичного психолога та психолога, вчителя початкових класів, економіста,
вчителя праці, вчителя математики, інформатики, фізики, фізичного
виховання

та

здоров’я

майстерністю

у

її

людини,

філолога;

культурологічному

оволодіння
розумінні;

педагогічною
інформаційно-

комунікативну здатність до відкритості у спілкуванні, створення атмосфери
творчого пошуку та цікавості.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити
ЕСТS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ.
Теоретичні основи культури. Методологічні засади. Українська
культура в західному та східному контексті культурогенезу. Діалог культур.
Поняття, предмет, факт, методологія, визначення культури. Концептуальні
підходи, функції, моделі (якої відноситься українська культура), форми
культури. Культурологія як загальна теорія та історія культури (Л. Уайт).
Духовна

і

матеріальна

культура.

Різноманіття

культурних

світів.

Субстанціональний і функціональний блоки культури Л.Н. Когана. Погляди
на культуру німецької класичної філософії та сучасної науки. Основні
концепції культури. Поняття «парадигма» та «культурна парадигма».
Культурологічний підхід до проблеми історичної типології. «Гарячі» та
«холодні» культури.
Періодизація української культури. Поява стоянок первісної людини.
Етногенез слов’ян, його причини. Перший та другий розподіл праці.
Трипільська культура. Скіфи, сармати. Босфорське царство. Зарубинецька та
черняхівська культури. Грецька колонізація. Виникнення та становлення
Київської

Русі.

Відмінність

Київської

Русі

від

деспотій

її

часу.

Основоположна причина найбільш драматичних колізій розвитку Київської

Русі та Галицько-Волинського князівства. Становлення Великого князівства
литовського та Речі Посполитої. Переймання культурних форм Великим
князівством литовським. Збереження національної автентичності у ХVІ ст.
Руйнування Гетьманщини та приєднання українських земель до Росії.
Царизм та його вплив на українську культуру. Розподіл Війська Запорізького
на Лівобережне та Правобережне. Приналежність українських земель до
складу інших держав. Література як локомотив українського відродження.
Відродження у ХІХ ст. Відродження на поч. ХХ ст. Становлення радянського
тоталітаризму. Голодомор 1932-33 рр. – як найбільший злочин тоталітаризму.
Послаблення тоталітаризму у роки Другої світової війни. Специфіка творів
повоєнних років. Основні гасла денаціоналізації української культури.
«Захалявно-шухлядна» культура. Становлення постіндустріальної культури.
Духовні злами української культури.
Змістовий модуль 2
УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ВІД ЇЇ НАЙДАВНІШИХ ВИТОКІВ
УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ДО КІН. ХV СТ.
Язичницька культура стародавніх слов’ян. Слов’янські культурні
джерела. Світоглядні основи культу жертви і оновлення. Поняття та сутність
жертви. Ініціація. Лемінальний та маргінальний стан. Поділі часу в
сакральній та профанній сфері культури. Слов’янські племена. Ліпна
кераміка.

Слово

народ

в

«слов’янській»

термінології.

Структура

міфологічного простору слов’янського язичництва. «Добрі» і «погані»
напрямки. Просторово-часова структура. Структура кольорової символіки.
Уявлення про співвідношення душі та тіла. Координати світового дерева та їх
символіка.
Культура
християнства.

Київської
Світоглядний

Русі.

Становлення

синкретизм.

держави.

Мислителі.

Прийняття

Книжна

справа.

Іконопис, фреска, мозаїка. Відмінності давньоруського мистецтва від
візантійського. Софія Київська. Пантократор. Марія-Оранта. Євхаристія.
Зміни

в

культурі

сільськогосподарського

виробництва.

Технічні

напрацювання та система господарювання агрокультури. Причин виникнення
міст. Руська гривна як міра ваги.

Карбування монет. Господарська та

експортна монополія князя.
Україна в культурно-політичній системі Польсько-Литовської держави.
Україна-Русь: устрій і традиція. Литовські статути. Міжетнічні відносини.
Специфіка

феодальної

роздробленості

Київської

Русі

та

Галицько-

Волинського князівства. Створення польсько-литовську конфедерації. Річ
посполита

як

Польсько-Литовська

держава.

Засадничі

принципи

встановлення влади Великого князя Литовського на українських землях.
Запровадження литовських статутів, що вони передбачали. Тяглі селяни та їх
права. Українці та росіян у ХІV ст. та їх етнічна віддаленість. Формування
«українних воєводства». Становище православних у добу контрреформації.
Українці та армяни , українці та євреї.
Змістовий модуль 3
УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ХVІ– ПОЧ. ХХІ СТ.
Козацька доба. Козацтво як явище історії та культури. Нові процеси
духовного життя ХVІІ – ХVІІІ ст. Реформування церкви та освіти, розвиток
науки. Українське бароко як нове світовідчуття. Українська барокова
культура. Специфіка національного варіанта бароко в літературі, театрі і
музиці. Еволюція образотворчого мистецтва. Полемічна література, її
тематика та проблематика. Творчість Л. Барановича, І. Галятовського,
А. Радивиловського.

Жанри

літератури

присвячені козацьким

діянням.

Жанри барокової поезії. Панегірика. Ставлення художників до патетики
бароко. Національні риси Богородиці в українському мистецтві. Буквалізація
символу в бароко. Творчість І. Рутковича.
Українська мистецька культура ХІХ ст. Література, образотворче
мистецтво,

музика,

театр.

Взаємовідносини

особистості

і

світу

в

українському експресіонізмі. Творчість Т. Шевченка, М. Вовчок, Л. Глібова,
С. Руданського, А. Свидницького, Ю. Федьковича. Збагачення літератури
новими темами, образами, жанрами. Етнографічно-побутова традиція

П. Куліша, Г. Барвінок, О. Стороженка. Реалізм та романтизм. Історичний
жанр. «Кайдашева сім'я» І. Нечуя-Левицького. Соціально-психологічний
роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні» Панаса Мирного. Товариство
«передвижників».

Творчість

Л.М.

Жемчужникова,

І.І.

Соколова,

К.О. Трутовського. Історичний та пейзажний жанр. Реалізм в українській
скульптурі.
Українська культура в період ленінсько-сталінського тоталітаризму.
Ленін і «диктатура пролетаріату». Сталінський тоталітарний режим.
Соціалістичний реалізм як партноменклатурна настанова і художній стиль.
Формування режиму «червоного терору». Психологічний портрет Леніна,
секрет його успіху. А. Камю про Леніна. Тоталітаризм Сталіна, його
зовнішній та психологічний портрет. Індоктринація та пропаганда. Образ
ворога в соцреалізмі.
Українська культура кін. ХХ – поч. ХХІ ст. Науково-технічна культура.
Гуманітарна культура України. Культура України в умовах зростання
національно-культурної
комплексу

в

ідентичності.

сучасній

Глушко, С. Корольова, М.

Україні.
Янґеля.

Елементи
Творча

Філософія

воєнно-промислового
діяльність О. Шаргея, В.
П.Копніна.

Творчість

О. Шовкуненка, М. Глущенка, Т. Яблонської.
3. Рекомендована література
1.Абрамович С. Д. Світова та українська культура : навч. посіб. / С. Д.
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самостійного вивчення дисципліни / Р. М. Вечірко, О. М. Семашко, В. В.
Олефіренко, Д. Ю. Кобринський. – К. : КНЕУ, 2003. – 368 с.
3.Гатальська С. М. Філософія культури : підруч. / С. М. Гатальська. – К :
Либідь, 2005. – 328 с.
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