
 

 

Силабус навчальної дисципліни 

«ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ» 

 

Факультет:   

Кафедра: 

           Викладач: к.філософ.н., доцент Какуріна І.І. 

Рівень вищої освіти Бакалавр 

Статус дисципліни Вибіркова 

Семестр/тетраместр  

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

2,0/60годин 

Чому це цікаво/потрібно 

навчати/МЕТА 

дисципліни 

Дозволяє осмислити джерела, напрямки розвитку, здобутки 

української культури, її місце у світовому культурному контексті. (у 

відповідності до Робочої програми дисципліни). 

Чому можна навчитись 

(результати навчання) 

Уміти: 

- орієнтуватись в рамках існування періодів розвитку української 

культури;  

- розрізняти основні культурні регіони України; 

- характеризувати досягнення української культурної спадщини; 

- аналізувати тип світогляду кожної з епох розвитку української 

культури; 

- оцінювати місце і роль української культури в контексті розвитку 

європейської та світової культури 

  

Зміст дисципліни 1. Витоки формування та етапи розвитку української культури 

2. Культура України в період Середньовіччя. 

3. Національно-культурне піднесення України(друга половина ХV-  

ХVІІ) 

4. Культура України ХVІІІ ст. 

5. Культура України початку ХІХ ст. 

6. Розвиток української культури в кінці ХІХ- поч. ХХ ст. 

7. Культура Радянської України (20-80 р.). 

8. Культурно – цивілізаційні виклики в сучасній Україні (у 

відповідності до Робочої програми дисципліни). 

Види занять Лекції, семінарські заняття (у відповідності до Робочої програми 

дисципліни). 

Пререквізити 

(передумови вивчення 

дисципліни) 

Дисципліни:  філософія, історія України, історія економічних вчень, 

логіка (у відповідності до Робочої програми дисципліни). 

Інформаційне 

забезпечення з фонду та 

репозитарію ДВНЗ 

УДХТУ 

1. Конспект лекцій з курсу «Історія української культури» для 

студентів І курсу/ Укл.: І.І.Какуріна, Башкеєва О.М. – 

Дніпропетровськ, ДВНЗ «УДХТУ», 2014. – 100 с. 

2. Плани семінарських занять з курсу «Історія української 

культури» для студентів І курсу економічного факультету/ Укл.: 

І.І.Какуріна,  – Дніпропетровськ, ДВНЗ «УДХТУ», 2016. – 19 с. 

3. Методичний посібник з курсу «Культурологія»./ Укл.: 

І.І.Какуріна, – Дніпропетровськ, УДХТУ, 2004. -  86 с. 



 

4. Методичні розробки до теми «Культура як система» з курсу 

«Історія української культури» для студентів І курсу усіх 

спеціальностей / Укл.: І.І.Какуріна, - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 

25 с. 

5. Методичні розробки до теми «Культура Київської Русі» з 

курсу «Історія української культури» для студентів І курсу усіх 

спеціальностей / Укл.: І.І.Какуріна, - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 

45 с. 

6. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів 

до теми «Культура України ХІV –ХVІІІ ст.» за освітнім рівнем 

«Бакалавр» з дисципліни «Історія української культури» для 

студентів усіх спеціальностей/Укл. І.І.Какуріна.- Дніпро: ДВНЗ 

УДХТУ, 2019. – 45 с. 

7. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів 

до теми «Культура України ХІХ в.» з дисципліни «Історія української 

культури» для студентів усіх спеціальностей /Укл. І. І. Какуріна. – 

Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2020. –41 с. 

8. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів 

до теми «Сучасна культура України ХІХ» «Бакалавр» з дисципліни 

«Історія української культури» для студентів для студентів І курсу 

/Укл. І. І. Какуріна. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2021. –44 с. 

9. Словник-довідник. Методичні вказівки з організації 

самостійної роботи студентів з дисципліни «Історія української 

культури». «Хронологія. Видатні постаті» за освітнім ступенем 

«Бакалавр» для студентів І курсів усіх спеціальностей денної та 

заочної форм навчання / Укл. І. І. Какуріна, О М. Башкеєва. – Дніпро: 

ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 30 с. 

(у відповідності до наявного методичного забезпечення репозиторію 

бібліотеки УДХТУ утворюємо активні посилання). 

Поточний та 

семестровий контроль 

Індивідуальні тестові завдання, тематичні опитування,доповіді, 

експрес-контроль, диф. залік  

(у відповідності до Робочої програми дисципліни). 

Електронний ресурс 

дисципліни 

http://do.udhtu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=329 

 

http://do.udhtu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=329

