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1. Анотація курсу  

Курс розглядає головні етапи розвитку української культури як сукупності 

матеріальних і духовних цінностей вироблених багатьма поколіннями населення 

України. Особливу увагу приділено специфічним рисам розвитку культури та 

джерел української культури, культурним надбанням періоду Київської Русі (ІХ – 

ХІV ст.); впливу візантійських традицій на східнослов’янську культуру. Огляд 

ренесансних тенденцій в культурі XIV – XVI ст. та барокової української культури 

козацько-геьтманської державності. Просвітницькі елементи в українській культурі 

наприкінці XVIII – XIX ст.  Надбання і втрати української культури ХХ ст. 

Українська культура є частиною європейської і світової культури, завдяки їй 

зберігається розмаїття цивілізацій, підтримується рівновага і сталий розвиток із 
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збереженням набутих людством знань і цінностей. Дана дисципліна викладається з 

метою узагальнення знань для здійснення наукових і соціально-культурних 

проектів. Розуміння особливостей українського менталітету та слов’янського 

світогляду сприяє процесу формування євро інтеграційних та світоглядних 

орієнтирів особистості. Через осмислення культурних здобутків України 

формується толерантне ставлення до надбань культур інших народів. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою курсу є розгляд культурно-історичного процесу на території сучасної 

України, виявлення культурного розмаїття, численних складових, окремих 

закономірностей цього процесу для розуміння місця і значення сучасного 

українського суспільства в європейській та світовій історії. 

 

3. Результати навчання 

 

- використовувати знання про регіональну типологію української 

культури для здійснення наукових та соціально-культурних проектів; 

- застосовувати знання особливостей українського менталітету та 

слов’янського світогляду в процесі формування євроінтеграційних орієнтирів; 

- застосовувати знання з історії української культури в формуванні 

особистісних світоглядних орієнтирів; 

- формувати абстрактне мислення через застосування культурних 

здобутків України в становленні професійних навичок. 

  

4. Структура курсу 

Лекції  

1. Вступ. Предмет і завдання курсу. Понятійний апарат і структура.  

2. Українська культура в контексті європейської та світової цивілізацій. 

3. Джерела української культури. Взаємодія природи і людини на ранніх 

етапах існування людського суспільства. Система господарювання, вірування, 

накопичення практичних знань людською спільнотою. 

4. Культурні надбання Київської Русі (ІХ –  сер. ХІV ст.). Вплив античної 

та візантійської традиції на формування східно-слов’янської культури. 

5. Ренесансні тенденції розвитку української культури в XIV – XVI ст., 

вплив литовсько-польської державності на українське суспільство. 

6. Українська культура доби козацько-гетьманської державності (XVII – 

XVIII ст.). Початки національного мистецтва. Бароковий стиль в архітектурі, 

музиці, живописі, літературі. 

7.  Епоха просвітництва в Україні  (кінець XVIII – початок XIX ст.). 



8. Українська культура в період  національного відродження (в середині 

– наприкінці XIX ст.). Формування національної мови, літератури. Видатні діячі 

української культури.  

9. Українська культура радянського часу: надбання і втрати XX століття. 

10.  Українська культура в умовах ствердження національної 

суверенності. 

11. Національне життя на сучасному етапі. Внесок культури народів, що 

мешкають в Україні, у розвиток національної культури. 

12. Культура як сучасний спосіб життя. Поняття самоідентифікації та 

культурної ідентичності. 

 

Практичні заняття  

 

До практичних занять студенти готуються самостійно, користуючись 

наведеною у переліку літературою та науково-популярними виданнями. 

Запропоновані для доповідей теми подаються попередньо і обираються студентами 

довільно. Повідомлення за обраною темою озвучується на практикумі, 

дозволяється користуватися власними робочими матеріалами. Тривалість виступу 

5-7 хв. Слухачі – студенти можуть взяти участь в обговоренні виступу, 

доповнювати його, дати власну оцінку озвученому матеріалу. Кожен студент має 

отримати  мінімальну суму балів за виступ на практичному занятті. Для 

закріплення інформації передбачені тематичні екскурсії у музеї міста і 

університету.  

 

 1. Дослідники первісної культури на теренах Степового Подніпров’я. 

В.Хвойка – ініціатор вивчення трипільської культури. Скіфо-сарматська культура 

та її дослідження. Античні міста-держави та їх цивілізаційний вплив на світ степу. 

 

 2. Культурні надбання Київської Русі. Концепції дослідження 

східнослов’янської культури. Візантійська спадщина давньої Русі. Визначні пам 

’ятки доби у нашому краї. 

 

 3. Українська культура козацької доби. Характерні риси та умови 

розвитку культури. Набуття наукових знань. Барокові тенденції в декоративно-

прикладному мистецтві, літературі, музиці, архітектурі. 

 

4. Культурні процеси в Україні доби національно-культурного 

відродження (XIX – поч. XX століття.). Передумови національно-культурних 

процесів. Видатні діячі науки і освіти цього часу – наші земляки. 

 

 

5. Технічне обладнання та /або програмне забезпечення 

Активований акант університетської пошти (student.i.p.@nmu.one) на office365. 
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6. Система оцінювання та вимоги 

6.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами 

вивчення курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 

Рейтингова шкала Інституційна шкала 

90-100 відмінно 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно 

 

6.2. Здобувач вищої освіти може отримати підсумкову оцінку з навчальної 

дисципліни на підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо набрана 

кількість балів за теоретичною та практичною частиною складатиме не менше 60 

балів. 

Поточна успішність складається з успішності за практичну частину 

(оцінюється максимально у 60 балів) та за теоретичну частину (оцінюється 

максимально у 40 балів). Практична частина включає оцінювання відповідей на 

практичних заняттях та виконання індивідуальних завдань. Теоретична частина 

включає оцінювання підсумкової контрольної роботи. Загалом за поточною 

успішністю здобувач вищої освіти може набрати 100 балів. 

 

6.3. Підсумкове оцінювання (якщо здобувач вищої освіти набрав менше 60 

балів та/або прагне поліпшити оцінку). Звітність відбувається у формі усної 

співбесіди або тестування за програмою дисципліни. 

Максимальна кількість балів: 100. 

 

6.4. Критерії оцінювання поточного та підсумкового контролю: 

100% (від максимальної кількості балів за даний вид роботи) – відповідь 

правильна, обґрунтована, осмислена, засвідчує вільне володіння матеріалом; 

80% (від максимальної кількості балів за даний вид роботи) – відповідь 

правильна, проте містить окремі несуттєві неточності; 

60% (від максимальної кількості балів за даний вид роботи) – відповідь 

містить суттєві неточності, недостатньо обґрунтована та осмислена; 

40% (від максимальної кількості балів за даний вид роботи) – відповідь 

неповна, містить грубі помилки; 

20% (від максимальної кількості балів за даний вид роботи) – відповідь 

фрагментарна, містить окремі правильні елементи; 

0% (від максимальної кількості балів за даний вид роботи) – відповідь 

відсутня. 

 

6. Політика курсу 



 

6.1. Політика академічної доброчесності 

Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти є важливою умовою для 

опанування результатами навчання за дисципліною і отримання задовільної оцінки 

з поточного та підсумкового контролів. Академічна доброчесність  базується на 

засудженні практик списування (виконання письмових робіт із залученням 

зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання), плагіату 

(відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства), 

фабрикації (вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому 

процесі). Політика щодо академічної доброчесності регламентується положенням 

«Положення про систему запобігання та виявлення плагіату у Національному 

технічному університеті «Дніпровська політехніка». (http://surl.li/alvis) 

 

6.2. Комунікаційна політика 

Обов’язком здобувача вищої освіти є перевірка один раз на тиждень 

(щонеділі) поштової скриньки на Офіс365. 

 Протягом тижнів самостійної роботи обов’язком здобувача вищої освіти є 

робота з дистанційним курсом «Історія української культури» 

(https://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=5179). 

Письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають надсилатися на 

університетську електронну пошту або на форум дистанційного курсу. 

 

6.3. Політика щодо перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин 

оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу деканату за 

наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

 

6.4. Відвідування занять 

Для здобувачів вищої освіти денної форми відвідування занять є 

обов’язковим. Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в 

університетських заходах, відрядження, що підтверджені документами у разі 

тривалої (два тижні) відсутності. Про відсутність на занятті та причини відсутності  

здобувач вищої освіти має повідомити викладача  або особисто, або через старосту. 

Якщо здобувач вищої освіти захворів, ми рекомендуємо залишатися вдома і 

навчатися за допомогою дистанційної платформи. 

За об’єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність) навчання може 

відбуватися дистанційно – в онлайн формі, за погодженням з викладачем. 

 

6.5. Політика щодо оскарження оцінювання 

Якщо здобувач вищої освіти незгоден з оцінюванням його знань, він має 

право оскаржити виставлену оцінку у встановленому в  університеті порядку. 
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6.6. Бонуси 

Здобувачі вищої освіти можуть додатково отримати до 10 балів за виконання 

додаткової самостійної роботи за курсом, наприклад виконання індивідуальних 

завдань за додатковою темою – завдання пропонуються викладачем, підготовка 

доповіді і участь у студентських наукових конференціях за темою курсу. 

6.7. Участь в анкетуванні 

Наприкінці вивчення курсу та перед початком сесії здобувача вищої освіти 

буде  запропоновано анонімно заповнити електронні анкети (Microsoft Forms Office 

365), які буде розіслано на поштові скриньки корпоративної  пошти. Заповнення 

анкет є важливою складовою навчальної активності, що дозволить оцінити дієвість 

використаних методів викладання та врахувати пропозиції стосовно покращення 

змісту навчальної дисципліни «Історія української культури». 
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