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І. Загальні відомості 

Серед історичних дисциплін курс історії української культури має свою специфіку. Він 

передбачає комплексну характеристику матеріальних, духовних, інтелектуальних і емоційних 

рис суспільства. Вивчення різних сфер прояву сутності культурних процесів – історії науки, 

освіти, техніки побуту і суспільної думки, фольклористики і літературознавства, історії 

мистецтва, релігії тощо. По відношенню до них дана дисципліна виступає як узагальнююча 

розглядаючи культуру як цілісну систему в єдності та взаємодії всіх її галузей, а історію 

української культури як організму і невід‘ємну частину світових культурних процесів. 

Культура розглядається як випробуваний засіб передачі соціального досвіду, надбаного 

людством, від покоління до покоління, від епохи до епохи, від однієї країни до інших. 

Національна культура є неоціненою спадщиною, яка передається прийдешнім поколінням.  

ІІ. Розподіл навчального часу 

ІІІ. Мета і завдання дисципліни. 

Метою курсу є вивчення основних етапів, процесів і подій вітчизняної культури з давніх 

часів до сьогодення в контексті основних тенденцій розвитку світових культурних процесів. 

Завдання курсу полягає в опануванні студентами навчального матеріалу для отримання 

цілісного уявлення про історико – культурний розвиток українського народу. Студенти повинні 

засвоїти основні поняття і терміни дисципліни;  принципи визначення і періодизацію історії 

української культури; джерела, наукову літературу, сучасні методологічні підходи до вивчення 

феномену культури загалом і історії української культури зокрема; особливості державної 

політики у культурній, зокрема науково-технічній сфері на різних етапах історичного розвитку 

українського народу; етапи становлення і розвитку освітніх систем в Україні; витоки 

виникнення наукового знання, зокрема найбільш важливих галузей науки і техніки; особливості 

формування мережі культурологічних, науково-технічних установ, історію становлення та 

розвитку провідних наукових центрів, у тому числі вузів як центрів проведення 

фундаментальних і прикладних досліджень. 

IV. Зміст дисципліни 

Матеріали курсу історія української культури охоплює період від найдавніших часів на 

території нашої держави до теперішнього часу. Дається характеристика історичних періодів 

життя українського суспільства і особливостей періоду культурних процесів на фоні 

державотворення та боротьби народу проти соціального і національного гноблення. Матеріали 

усіх лекцій вибудовуються в історичній ретроспективі. В результаті вивчення навчального 

матеріалу студенти одержують цілісне уявлення про історико – культурний розвиток 

українського народу, його зв'язок із світовою цивілізацією. 

 

V. Методи навчання та інформаційне забезпечення 
При вивченні дисципліни рекомендується застосування загальнонаукових та специфічних 

принципів та методів історичної науки. Це дає можливість студентам засвоїти необхідний обсяг 

науково-теоретичних знань, що обумовить можливість формування у молодих людей уявлення 

про історичну логіку культурних процесів  на українських землях в контексті розвитку історії 

культури людства, набуття нами навичок  і норм свідомої суспільно-політичної поведінки. 

Методологічне забезпечення курсу структуроване у двох напрямках: 1) лекційна робота; 

2) самостійне опрацювання матеріалу. 
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З метою оптимізації пізнавальної активності студентів під час опрацювання лекційного 

матеріалу бажаним є різноманітної наочністі – історичних карт, структурно-логічних схем, 

хронологічних таблиць, ілюстративного матеріалу та інше. 

Для активізації пізнавальної активності, опанування студентами джерельної бази курсу 

рекомендується організація відвідання та ознайомлення навчальних груп з музейними фондами. 

Бажано також з метою практичної реалізації вивченого запропонувати студентам виготовити 

наочний матеріал. 

Самостійне опрацювання матеріалу орієнтоване на творче опрацювання лекцій (36 

години). Метою цієї роботи є формування у студентів навичок науково-дослідної роботи, яка 

передбачає набуття вміння самостійно опрацьовувати історичну літературу, використовувати 

методи аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення та систематизації.    

Оптимальною формою науково-дослідної роботи студентів може бути також участь у 

науково-практичних конференціях – насамперед тієї, яку щорічно  проводить кафедра історії 

("Україна: історія, культура, пам'ять"). 

VI. Навчально – методичні матеріали 

Список рекомендованої літератури з курсу складається з двох частин: основної та 

додаткової. До списку основної літератури включені навчальні посібники, конспекти лекцій та 

методичні вказівки щодо самостійної роботи. Вся навчальна література має відповідний гриф і є 

доступною для студентів у друкованому та електронному вигляді. Кафедра історії НТУУ "КПІ" 

підготувала навчальний посібник  "Лекція з історії української культури" (під загальною 

редакцією доктора історичних наук С.О. Костилєвої. – К.: ІВЦ "Видавництво "Політехніка", 

2010 – 334 с.), а також електронний варіант лекцій, що зберігається у фондах кафедри та 

гуманітарному залі науково-технічної бібліотеки НТУУ ―КПІ‖ (№ 15). Кількість примірників 

основної навчальної літератури відповідає акредитаційним вимогам (1 примірник на 3-х 

студентів). Ці примірники є у фонді НТБ та у методичному кабінеті кафедри історії.  

Список опублікованих джерел і додаткової літератури призначений для більш 

поглибленого вивчення студентами окремих розділів, тем або навчальної дисципліни в цілому. 

VІІ. Мова 

Мова викладання – українська. Для іноземних громадян за вибором – російська, 

англійська.  

VІІІ. Характеристика індивідуальних завдань 

Індивідуальне завдання – реферат. Студент повинен самостійно опрацювати визначену 

йому тему: скласти план, список використаної літератури і вичерпно розкрити тему. Ця робота 

є невід‘ємною складовою загальної оцінки знань за семестр.  

VIII. Методика оцінювання 

Шкала оцінювання – загально університетська.  

IX. Організація 

Порядок реєстрації на вивчення кредитного модуля – загально університетський.  


