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1. Складові  соціально-особистісної компетенції, підготовка за якою 
здійснюватиметься у межах навчальної дисципліни «Україна в світовому 

культурному просторі» 
      Соціально-особистісна компетенція – система знань про фізичні й інтелектуальні 

ресурси розвитку особистості, морально-етичні й правові аспекти поведінки людини та 
взаємодії її із навколишньою дійсністю. Її складовою є ціннісно-орієнтаційний компонент, 
який передбачає розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно інших людей і 
відносно природи (принципи біоетики); здатність до критики й самокритики; 
креативність, здатність до системного мислення; толерантність; навички управління 
інформацією, уміння створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси; 
дослідницькі навички; знання вітчизняної історії, розуміння причинно-наслідкових 
зв'язків розвитку суспільства.  

 
2. Відмінні знання та уміння із загальної підготовки бакалаврів відносно 

загальноосвітньої і базової професійної програм 
       Узагальнюючий характер знань, сприйняття культурного процесу на 

українських  землях як цілісного явища; розуміння місця України в контексті 
загальноєвропейської культури; використання наукових методів та широких баз даних; 
закладання підвалин української свідомості; виховання фахівців, здатних аналізувати та 
використовувати історичний досвід у вирішенні актуальних проблем сучасної України. 

 
3. Зв’язки дисципліни із іншими дисциплінами навчального плану. 

Навчальна дисципліна є складовою циклу гуманітарної та соціально-економічної 
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Знання отриманні 
студентами в рамках даної навчальної дисципліни в процесі навчання будуть використані 
при вивченні певних тем таких навчальних дисциплін як, «Філософія», «Політологія», 
«Соціологія», «Правознавство», які в свою чергу є основою для засвоєння природничо-
наукових і професійних дисциплін. 

 
4. Мета вивчення дисципліни, представлена у вигляді необхідних особистісних 

якостей, забезпечуючих формування світогляду особистості та виконання 
професійних видів діяльності. 

Мета викладання дисципліни полягає:  
- у формуванні цілісної, логічної, послідовної системи знань про сутність, закони розвитку 

культурного середовища;  
- у створенні цілісної картини історії та розуміння тенденцій розвитку сучасної світової 

культури та української культури як її невідмної складової; 
- в оволодінні сучасними методиками пізнання сутності культурних процесів та вмінні 

застосовувати їх на практиці. 
Виходячи з цієї мети, завдання навчальної дисципліни полягають у тому, щоб 

сформувати у студентів такі професійно важливі якості: 
� етичність 
� самокритичність 
� креативність 
� системне мислення 
� толерантність 
� самовдосконалення 
� патріотизм 
� самоідентичність 
� логічність 

 
 



5. Зміст дисципліни. 
 

   Змістовний модуль І. 
Стародавня культура України 

 
Тема 1. Українська культура як соціально-історичне явище. Витоки формування 
української культури.  
Тема 2. Культура доби Київської Русі. 
Тема 3. Культурні процеси напередодні та в добу Козаччини. 
Тема 4. Культурне життя України ХVII-XVIII ст. 
 

Змістовний модуль  ІІ 
Українська культура ХІХ-ХХІ ст. 

 
Тема 5. Українська культура ХІХ ст. 
Тема 6. Українська культура на зламі ХІХ-ХХ ст. у контексті європейської культури. 
Тема 7. Національно-культурне піднесення в Україні у 20-ті роки ХХ ст. «Розстріляне 
відродження» 1930-х років. 
Тема 8. Культура України періоду Другої світової війни, повоєнного часу та 60-80-х років 
ХХ ст. 
Тема 9. Національно-державне відродження та культура України на сучасному етапі. 
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