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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Історія української культури 

Викладач  Самборський Сергій Ігорович 

Контактний телефон викладача 098 475 059 8 

E-mail викладача samborskiy.sergiy@ukr.net 

Формат дисципліни Очний 

Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС 

Посилання на сайт  http://ifagrarncol.at.ua/index/bibliotechnij_fond/0-69 

Консультації  

2. Анотація до курсу 

Історія української культури – дисципілна, яка формує ідентичність і національну 

самоповагу, адже історія культури концентрує у собі такі взаємопов’язані речі, як національна 

мова, традиції та історична пам’ять. Вводячи студента у світ української культури з її 

основними науковими проблемами і дискурсами, автор намагається представити головні 

історичні віхи, викладає процес становлення усіх напрямів розвитку культури, простежии 

процес формування національнокультурних цінностей, поширення нових стилів мистецтва, 

констатовано зв’язок часів через збереження і розвиток культурних традицій у контексті 

сучасного культурологічного підходу до культури України як комплексної системи. Автор 

прагне розглядати історію української культури крізь призму трьох основних проблем: 

творення певного типу суспільства – умовно кажучи, певної цивілізації; системи спільних 

цінностей – матеріальних, духовних; та розвитку менталітету історичної людини тобто 

ідеології. Увагу приділено також з’ясуванню низки теоретичних питань щодо сутності 

культури, ії структури, взаємозв’язку з економічними, політичними та іншими суспільними 

процесами, співвідношенню загальнолюдських та національних культурних цінностей, 

традиціям та новаціям у культурі тощо. Розглядаються й проблеми збереження національних 

культурних традицій в народному середовищі, що власне і зробило можливим українське 

культурне відродження і появу незалежної української держави у ХХ ст. 

3. Мета та цілі курсу  

Мета викладання дисципліни «Історія української культури» полягає в тому, щоб студенти 

досягли рівня свідомості старої вірменської цивілізації, в якій «вважається великою ганьбою і 

соромом для родини, якщо син або дочка не знають історії і культури свого народу». 

4. Результати навчання (компетентності) 

Загальні компетентності (ЗК): 
ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 
ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її 

місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку 

та ведення здорового способу життя. 
ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 
ЗК 5. Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК 6. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 
ЗК 10. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

міжкультурної комунікації. 

 Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, 

зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, 

впорядковувати, класифікувати й систематизувати.   

http://ifagrarncol.at.ua/index/bibliotechnij_fond/0-69


 Розуміти фундаментальні принципи буття людини, природи, суспільства.  
Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та релігій, прибічниками різних 

політичних поглядів тощо. 

Уточнені результати навчання: 
- володіти знаннями про історію етногенезу українців; особливості ментальності 

українців; основні етапи розвитку української культури; складові української культури; 

складові культури тої чи іншої епохи та їх відмінності у різні історичні епохи; 

- на основі теоретичних мистецтвознавчих, культурологічних, філософсько-естетичних 

знань аналізувати архітектурні споруди за їх надійністю, красою і призначенням, твори 

літератури, кіно, театру, образотворчого, декоративно-ужиткового й музичного 

мистецтва та їх особливості; 

- розрізняти етногенез українців від етногенезу інших народів на території України; 

- розрізняти ментальність і світогляд українців та інших народів і враховувати їх у своїй 

практичній діяльності; 

- розрізняти правову і етичну культуру; 

- розрізняти художню і документальну літературу; 

- відрізняти світові релігії за їх морально-етичними релігійними кодексами та вченням 

про ближнього та їх вплив на світогляд народів;  

- виконувати різні форми практичних робіт (робити таблиці, схеми, словники, переклад 

основних понять, аналізувати твори музичного чи образотворчого мистецтва, 

кінофільми, предмети декоративно - ужиткового мистецтва); 

- вміти правильно поводитися (за правилами міжнародного етикету), використовувати 

набуті знання для об’єктів і світової культури  (можливо іноземною мовою). 

 
5. Організація навчання курсу 

 

Обсяг курсу 90 год.  

Вид заняття Загальна кількість годин 

Лекції                     20 

семінарські заняття / практичні / лабораторні                     10 

самостійна робота                     60 

 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальності 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

І 081 Право 1 Нормативний 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання, 

год 

Вага 

оцінк

и 

Термін 

виконання 

Тема 1. Сучасні підходи до 

понять «культура», 

«нація», «національна 

культура» 
Еволюція уявлень про 

культуру. Створення 

символічних систем та 

«культурних об’єктів» як 

зміст культурного процесу. 

Примордіалістські та 

Лекціясе

мінар-

ське 

заняття  

1. Культурологія: Навч. 

посіб. для студ. внз / 

Упоряд: О. І. Погорілий, 

М. А. Собуцький. – 2-е 

вид. – К.: Вид дім “ 

Києво-Могилянська 

академія”, 2006. – 320с. 
2. Матвєєва Л. Л.  

Культурологія: курс 

лекцій: Навч. посіб. –  

К.: Либідь, 2005. – 512с. 
 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарськ

ого 

заняття 

 

5 

балів 

До 

наступног

о заняття 

за 

розкладом 



політичні моделі «нації» 

Сучасний «конструктивізм» 

в розумінні феномену націй. 

Корелятивність понять 

«нація» та «національна 

держава».Національна 

культура як процес 

формування та закріплення 

національної ідентичності за 

допомогою культурних 

артефактів. 

 

Тема 2.Комплексна 

періодизація історії 

української  

культури та української 

ідентичності. 
Креативний період 

(Київська Русь): 

державність, релігія, 

цивілізаційна 

приналежність. Криза 

традиційної ідентичності в 

умовах втрати державності. 

Конструювання модерної 

ідентичності: романтизм, 

народність, націоналізм. 

 

Лекціясе

мінар-

ське 

заняття 

1. Саннікова Л. П. 

Свята Мова Творця і 

Звичаї Народу: 

етнофеноменологія 

староукраїнської 

культури. – К.: Арата, 

2005. – 776с. 236с. іл., 29 

схем.  
2. Чмихов М. О. та ін. 

Археологія та 

стародавня історія 

України: Курс лекцій. - 

К.: Либідь, 1992. - 376с. 
 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал, 

підготуват

ися до 

семінарськ

ого 

заняття 

 

5 

балів 

До 

наступног

о заняття 

за 

розкладом 

Тема 3.Витоки та 

історичні умови 

формування  

традиціної української 

культури. 
Міфологізовані історичні 

конструкції походження 

українців. Індоєвропейські 

витоки  

загальнословянського 

культурно-історичного коду 

та індоарійські міфи про 

походження українців. 

Культурна спадщина 

Київської Русі та сучасні 

дискусії про її спадкоємців. 

Українське  

козацтво як культурний 

феномен. Народовська 

концепція походження і 

призначення української 

націі. 

 

Лекціясе

мінар-

ське 

заняття 

1. Яковенко Наталія. 

Нарис історії України з 

найдавніших часів до 

кінця ХІХ століття. – 

Київ: Критика, 2006. 584 

с.  
 

2. Кифишин А. Г. 

Древнее святилище 

Каменная Могила. Опыт 

дешифровки 

протошумерского архива 

ХІІ - ІІІ  тис.до н. э. Т.1. - 

К.: Аратта, 2001. - 872с. 
3. Кифишин А. Г. 

Протописьменность 

палеолита. Древнейшие 

написи Каменной 

Могилы и их 

западноевропейские 

аналоги / Особенности 

развития верхнего 

палеолита Восточной 

Европы. - СПб. - 1999. 
4.  

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал, 

підготуват

ися до 

семінарськ

ого 

заняття 

 

5 

балів 

До 

наступног

о заняття 

за 

розкладом 



Тема 4.Українська 

культурна ідентичність 

періоду 

 Модерну. 
Самоусвідомлення 

представників «козацької 

нації» та його культурний 

зміст. Образ України у 

творах романтиків ХІХ ст. 

Національно-визвольна 

боротьба та її героїчний 

пафос. 

 

Лекція 1. Геник Л. Я. 

Теорія мистецтва. 

Метод. посібник. Івано-

Фравнківськ, 2016. 
2. Архітектура: 

Короткий словник-

довідник / А. П. Мардер, 

М. Ю. Євреїнов, О. А. 

Пламеницька та ін.; Заг. 

ред. А. П. Мардера. – К.: 

Будівельник, 1995. – 

335с. 
3. Безклубенко С. 

Д. Мистецтво: терміни і 

поняття: 

енциклопедичне 

видання: у 2-х т./ Сергій 

Безклубенко. – К.: 

Інституту культурології 

Аадемії мистецтв 

України. Т.1. А–Л. – 

2008. – 239с.; Т.2. М–Я. 

– 2010. – 255с. 
4.  

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал, 

підготуват

ися до 

семінарськ

ого 

заняття, 

тестові 

завдання 

 

5+10 

балів 

До 

наступног

о заняття 

за 

розкладом 

Тема 5.Проблема 

цивілізаційної 

приналежності 

української культури. 
Поняття «цивілізації» в 

суспільній та науковій 

думці. Хрещення Русі та 

візантійський вплив на 

формування української 

культури. 

Західноєвропейські впливи 

в історії української 

культури. Татарський та 

турецький впливи на 

український побут і 

національний характер. 

Вплив російської державно-

культурної політики на 

формування української 

культури (XVІІІ – ХХ ст.). 

 

Лекціясе

мінар-

ське 

заняття 

1. Климентюк Т. М., 

Проскурняков В. І., 

Ковальчук Х. І. 

Ілюсторований словник 

архітектурних термінів / 

Т. М. Климентюк, В. І. 

Проскурняков, Х. І. 

Ковальчук. – Львів: Вид-

во Львівської 

політехніки, 2010. – 

180с. 
2. Лесин В.М. 

Літературознавчі 

терміни. - К.: Радянська 

школа, 1985. – 252с. 
 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал, 

підготуват

ися до 

колоквіум

у 

 

20 

балів 

До 

наступног

о заняття 

за 

розкладом 

Тема 6.Релігійні 

детермінанти української 

культури. 
Українська демонологія та 

традиційні звичаї й обряди 

українців. Візантійська 

релігійна традиція в 

українській культурі. 

Боротьба православ’я та 

католицизму як ситуація 

культурного вибору. 

Лекціясе

мінар-

ське 

заняття 

1. Schneider A. A 

history of western art. – 

Melborrne-Oxford: Brown 

& Benchmark Publishers, 

1994. – 512p. 
2. Пальм Н. Д. Історія 

української культури : 

навчальний посібник / Н. 

Д. Пальм, Т. Є. Гетало. – 

Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 

296 с. 
3. Передерій І.Г. 

Історія української 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал, 

підготуват

ися до 

семінарськ

ого 

заняття 

 

5+5 

балів 

До 

наступног

о заняття 

за 

розкладом 



Російське православ’я на 

українських землях. 

 

культури: навч. посіб. 

для студентів усіх 

напрямів підготовки 

денної та заочної форм 

навчання / І.Г.Передерій, 

О.В.Тєвікова, 

А.В.Нарадько; за ред. 

І.Г.Передерій. – Полтава: 

ПолтНТУ, 2015. – 274 с. 

Тема 7.Типологічні ознаки 

культурної 

самототожності українців. 
Соціально-антропологічні 

типи «українця» в 

українській культурі. 

Рустикальна української 

культури. Індивідуалізм та 

колективізм в козацькій 

традиції. Творчість 

Сковороди та ідеал 

«мандрівного філософа». 

Емоційна модальність 

української ментальності й 

теорія «кордоцентризму» 

української культури. 

 

Лекція 

семінар

-ське 

заняття 

1. Фролова К.П. Цікаве 

літературознавство. К.: 

Освіта, 1991. 192с. 

(С.132-190). 
2. 4.Кордон М. В. 

Українська та заруб. 

культура: Підр.. 3-тє 

вид.. – Київ: Центр 

учбової літератури, 2010. 

– 584 с. 
3. Плачинда С. Міфи 

давньої України. К., 

2015. 
4. Калакура Я.С. 

Українська культура: 

цивілізаційний вимір / Я. 

Калакура, 

О.Рафальський, М.Юрій. 

– К.: ІПіЕНД ім. 

І.Ф.Кураса НАН 

України, 2015. – 496 с. 
5.  

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал, 

Підготуват

и 

рефератив

ні роботи 

 

20 

балів 

До 

наступног

о заняття 

за 

розкладом 

Тема 8. Побутова складова 

української культури 

Особливості розвитку 

українського мистецтва. 
Етнічні та історичні витоки 

українського побуту. 

Землеробська культура та її 

світоглядні, моральні й 

естетичні детермінанти. 

Регіональні відмінності 

організації побуту 

українців. 

Висока культурна традиція 

та естетична категорія 

«пафосу» в українській 

культурі. Лицарський епос 

та його продовження в 

козацькій культурі. Стилі 

професійної, художньої 

творчості: українське 

бароко, романтизм, 

модернізм. 
 

Лекціясе

мінар-

ське 

заняття 

1. Борисевич Л. В., 

Соловей А. М. ТЕОРІЯ 

КУЛЬТУРИ: словник 

понять та термінів. – 

Івано-Франківськ, 2012. 

– 50с. 
2. Геник Л. Я. Теорія 

мистецтва. – Івано-

Франківськ, 2016. – 86с. 
3. Климова Л. В. 

Художня культура. 

Підруч. – К.: Літера 

ЛТД, 2009. – 160с. 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал, 

підготуват

ися до 

семінарськ

ого 

заняття, 

контрольн

а робота 

 

5+15 

балів 

До 

наступног

о заняття 

за 

розкладом 



6. Система  

 

Загальна система оцінювання курсу 

Оцінювання курсу 
 

Із максимальних 100 балів загального оцінювання 

предмету, які може набрати студент у ході засвоєння 

дисципліни максимум 50 балів відводиться на роботу на 

семінарських заняттях (максимум 25 балів), або написання 

контрольної роботи (максимум 10 балів), або тести (на 

знання культурологічних термінів) – максимум 15 балів, 

захист презентацій або переклад обраної студентами теми 

(20 балів).  

Вимоги до письмової роботи Напередодні письмової (контрольної) роботи (подається 5 

запитань) студенти отримують заготовки на самостійну 

роботу – уміщується глосарій, Окремі завдання із 

пропонованих потрапляють студентам під час написання 

письмової роботи. Крім конкретних питань-тестів 

пропонуються також одне запитання на мислення розлоге. 

Семінарські заняття Семінарські заняття покликані утвердити у студентів 

конкретні знання з дисципліни, розвивати вміння 

аналізувати мистецький об’єкт, виставу або музичний твір, 

публічних виступів, умінню проводити дискусії на 

актуальні теми з історії української культури, займати 

чітку громадянську позицію  

Умови допуску до підсумкового 

контролю 

Для допуску до підсумкового контролю (заліку) студент 

мусить захистити тему вибрану для перекладу (твір або 

таблицю) з обраної теми на відмінну/добру/задовільну 

оцінку – мінімум 10 б балів; отримати мінімальний 

задовільний бал за колоквіум – мінімум 5 балів, отримати 

мінімальний задовільний бал за написання контрольної 

роботи – мінімум 5 балів, а також засвоїти матеріали 

семінарських занять – мінімум 10 балів. Мінімальний 

сумарний бал для допуску до підсумкового контролю з 

дисципліни – 25 балів.  

7. Політика курсу 

Політика курсу «Історія української культури» передбачає перездачу усіх невиконаних завдань 

в силу серйозних запізнень на заняття або пропущених пар без поважних причин. Студенти, що 

слухають дисципліну зобов’язані відпрацювати заняття / невиконаний обсяг робіт (переписати 

контрольну роботу, написати реферат або перекласти розповідь про обєкт, написати колоквіум 

у письмовій формі). У випадку запозичених робіт, випадків плагіату, виявів академічної 

недоброчесності (списування), недобропорядної поведінки в аудиторії викладач пропонує 

студентові повторно виконати необхідний вид роботи. 

 8. Рекомендована література 

 

1. Чікарькова Абрамович С. Д. Світова та українська культура : навч. посіб. / С. Д. 

Абрамович, М. Ю.. – Л. : Світ, 2004. – 343 с. 

2. Вечірко Р. М. Укранська та зарубіжна культура : навч.- метод. посіб. Для 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. 

4. Греченко В. А. Історія світової та української культури з тестовими завданнями : 

довідник для школярів та студентів / В. А. Греченко, І. В. Чорний. – К. : Літера ЛТД, 



2009. – 416 с. 

5. Дещинський Л. Є. Українська та зарубіжна культура / Л. Є. Дещинський, Я. Я. Денисов, 

Л. В. Цубов. – 4-е вид., переробл. і до повн. – Л. : Бескид Біт, 2005. – 304 Історія 

української культури : зб-к матеріалів і документів / за ред. С. М. Клапчука, В. Ф. 

Остафійчука. – К. : Вища шк.., 2000. – 608 с. 

6. Клапчук С. М. Історія української та зарубіжної культури : навч. посіб. / С. М. Клапчук, 

В. Ф. Остафійчук, Б. І. Білик, Ю. А. Горбань. – К. : Знання-Пресс, 2004. – 364 с. 

7. Кордон М. Д. Українська та зарубіжна культура : підруч. / М. Д. Кордон. – МОН. – К. : 

Центр учбової літератури, 2007. – 576 с. 

8. Культурологія  : навч.-метод. посіб. для студ. усіх спеціальностей / В. А. Сіверс, С. І. 

Дичковський, Т. М. Никоненко, О. О. Рейда. – К. : НАУ, 2005. – 208 с. 

9. Культурологія : теорія та історія культури : навч. посіб. / за ред. І. І. Тюрменко. – К. : 

Центр учбової літератури, 2010. – 170 с. 

10. Культурологія : Культурологія. Українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / М. М. 

Закович. – К. : Знання, 2007. – 567 с. 

11. Мєднікова Г. С. Українська та зарубіжна культура ХХ століття : навч. посіб. / Г. С. 

Мєдніков. – К. : Знання, 2002. – 216 с. 

12. Наулко В. І. Культура і побут населення України : навч. посібн. для вузів / В. І. Наулко, 

Л. Ф. Артюх, В. Ф. Горленко, Т. В. Косьміна. – К. : Либідь, 1991. – 232 с. 

13. Подольська Є. А. Культурологія : навч. посіб. Для студ. вищих навчальних закладів / Є. 

А. Подольська, В. Д. Лихвара, К. А. Іванова. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 

392 с. 

14. Попович М. Нарис з історії української культури / М. Попович. – К. : АртЕл, 1998. – 728 

с. 

15. Хрестоматия по культурологи : учеб. пособие / под. ред.. А. А. Радугина. – М. : Центр, 

1998. – 590 с. 

16. Черепанова С. О. Українська культура : історія і сучасність : навч. посіб. / С. О. 

Черепанова, В. Г. Скобний, І. В. Бичко. – Л. : Світ, 1994. – 456 с. 

17. Чорненький Я. Я. Культурологія. Теорія. Практика. Самостійна робота : навч. посіб. / Я. 

Я. Чорненький. – К. : Центр навчальної літератури, 2004 – 389 с. 

18. Шевнюк О. П. Культурологія : навч. посіб. / О. П. Шевенюк. – К. : Знання – Прес, 2004. – 

254 с. 

19. Шейко В. М. Історія української культури : навч. посіб. / В. М. Шейко, В. Я. 

Білоцерківський. – 2-ге вид. – К. : Знання, 2010. – 271 с. 

20. Шейко В. М. Історія української культури : навч. посіб. / В. М. Шейко, Л. Г. Тишевська. 



– К. : Кондор, 2010. – 360 с. 

 

Викладач                        Самборський Сергій Ігорович 


