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ВСТУП
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Історія української культури”
складена
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки напряму Право
(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

Предмет: особливості, культурні зразки українського народу на різних етапах його
існування та їх жанрово-стилістичні особливості.
Міждисциплінарні зв’язки: філософія, культурологія, історія України, соціологія.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Змістовий модуль 1. Історія української культури як навчальна дисципліна.
Витоки української культури. Культура Київської Русі. Культурні процеси за литовськопольської і польсько-козацької доби.

2. Змістовий модуль 2. Українська культура доби козацько-гетьманської держави.
Українське бароко. Культура в час пробудження української національної свідомості.
Українська культура й духовне життя на початку ХХ ст. Провідні тенденції розвитку
сучасної української культури. Модерн і постмодерн.
3. Модуль 3. Індивідуальне науково-дослідницьке завдання (ІНДЗ).

1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Історія української культури” є
формуваннясистеми знань про закономірності культурних процесів в територіальних
межах українських земель, оволодіння багатогранною спадщиною вітчизняної культури,
засвоєння загальнолюдських та національних культурних цінностей, збагачення
духовного світу молодих людей, формування у них моральних й естетичних потреб та
здатності зберігати і охороняти культурні здобутки України.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Історія української культури” є
формування вміння розглядати культурні події через призму багатовікової історії
вітчизняної культури, розкривати характерні риси етапів її розвитку;розкрити специфіку
української культури, визначати її місце і роль у сучасному світовому культурному
просторі;сприяти збагаченню духовного світу студентів, зростанню інтересу до
самостійного творчого осмислення культурної спадщини, активної участі в культурному
будівництві в Україні;визначати особливості та тенденції розвитку вітчизняної культури
XXI ст., давати аналіз стану сучасних культурних течій, молодіжних субкультур та
контркультурних відгалужень.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати: визначальні форми, особливості, закономірності культурного життя
українського народу на різних етапах його існування; розуміти та пояснювати основні
явища та процеси культурного життя українського народу та інших народів, що населяють
Україну, володіти комплексною системою знань з історії української культури;
вміти:
аналізувати,
характеризувати,
пояснювати,
систематизувати
та
класифікувати культурні факти, явища, події, володіти методологією критичного
оцінювання та типологізації культурних феноменів, розрізняти особливості, основні
культурні стилі і жанри притаманні українській культурі на різних етапах її розвитку,
використовувати наукові та науково-популярні публікації та інші джерела для створення
історико-культурологічних есе.
На вивчення дисципліни відводиться 72 години / 2 кредити ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Історія української культури як навчальна дисципліна.
Витоки української культури. Культура Київської Русі. Культурні процеси за литовськопольської і польсько-козацької доби.
Тема 1. Історіяукраїнськоїкультури як навчальнадисципліна
Сутністьукраїнськоїкультури в контексті основних культурологічних парадигм.
Типологія української культури. Становленняу країнської культури як продукту людської
спільноти. Складові української
культури. Українське мистецтво як квінтесенція
художньої культури. Види українського мистецтва. Предмет української культури та зміст
навчального курсу.
Тема 2. Витоки української культури
Український народ – автохтоне населення України Особливості трипільської та
інших археологічних культур Культурний процесс кіммерійською, скіфського і
сарматського періодів. Зарубинецька і черняхівська культура та її місце в культурному
надбанн іслов'ян Венеди, анти і склавини, їхпам’ятки та матеріальна культура Духовна
культура давніх слов'ян. Торгові й культурні зв’язки з античними містами-державами
Північного Причорномор'я.
Тема 3. Культура Київської Русі
Етнокультурні риси «українського» середньовіччя. Християнсько-язичницький
синкретизм як його світоглядна основа Особливості релігійного життя. Світська культура:
початок писемності, освіти і наукових знань. Архітектурні пам’ятки. Монументальний
живопис, станкові твори та мініатюри. Народна культура КиївськоїРусі. Обряди та
звичаїукраїнського народу Українська народна творчість. Українська культура підгнітом
татаро-монгольської навали. Давньоруська культурна спадщина у східноєвропейському
ареалі культурних традицій.
Тема 4. Культурні процеси за литовсько-польської і польсько-козацької доби
Спадкоємність культуриКиївськоїРусі га творче осмислення нових цінностей
західноєвропейського Ренесансу. Утвердження гуманістичних ідей в умовах релігійного
протистояння. Поширення просвітництва та відродження ідеалів ранньохристиянської
культури. Братський рух та його культурні здобутки: повернення до візантійської
спадщини, підтримка шкільництва, розвитку української філології, книгописання та
книгодрукування. Києво-Могилянськаколегія (академія). Нові явища в галузі церковної
культури; перекладна та полемічналітература, греко-православне богослужіння.
Становлення української літературної мови, ірмолойний спів і партеси.
Змістовий модуль 2. Українська культура доби козацько-гетьманської держави.
Українське бароко. Культура в час пробудження української національної свідомості.
Українська культура й духовне життя на початку ХХ ст. Провідні тенденції розвитку
сучасної української культури. Модерн і постмодерн.
Тема 5. Українська культура доби козацько-гетьманської держави. Українське
бароко
Реформація
церкви
та
освіти;
розвиток
науки.
Розвиток
і
поширеннядрукарськоїсправи. Українська барокова література, Українське бароко в
архітектурі, образотворчому мистецтві, граверстві. Передумові; формування українського

театру. Музичне життя України другої половини ХVП-ХVПІ ст. Вплив української
культури на розвиток культурних процесівРосії.
Козацтво та його роль у формуванні національної самовизначеності української
культури. Ренесанснітенденції в розвиткуміськоїкультурни. Шкільний та ярмарковий
театр. Вертеп. Жанри побутового музикування. Відродження храмового та цивільного
будівництва. Архітектура кам’яна і дерев’яна. Стильові ознаки обороних споруд.
Малярство монументальне та станкове. Становлення світського живопису, портрет.
Жанрове оновлення усної народної творчості. Декоративно-ужиткове мистецтво.
Тема 6. Культура в час пробудження української національної свідомості
Особливості розвитку української культури в умовах австрійсько-польськоросійської експансії. Скасування гетьманщини. Формування української національної
свідомості. Народно-побутова культура, фолькльор та її роль у збереженні національнокультурних традицій. Формування української інтелігенції та громадсько-просвітницька
діяльність українських товариств.
Становлення нової української літератури, драматургії та поезії. Формування
національної композиторської школи. Художня освіта, Діяльність мистецьких об'єднань.
Український музично-драматичний театр. Наукове відродження пам'ятників української
давнини, «Українська ідея» як культурна парадигма, етнографічні елементи в
образотворчому мистецтві, національно-регіональна своєрідність української культури та
форм опосередкування «іншомовних» культурних впливів на Лівобережній та
Правобережній Україні. Сталі риси духовної ментальності, її естетична визначеність у
контексті загального «портрета» східнослов'янської та західноєвропейської традиції.
Тема 7. Українська культура і духовне життя на початку XX ст.
Особливості розвитку української культури на початку XX ст. Освітній, науковий і
технічний рівень в Україні початку новітньоїдоби. Неоромантична гуманістична
концепція особистості в українськійлітературі. Творчі здобутки корифеїв українського
театру. Розвиток музичної культури. Модернізм в архітекторі, скульптурі та малярстві.
Особливост і українського модерну 1900-1910 рр. Розвиток красного письменства.
Образотворче мистецтво, скульптура і граверствоу роки визвольних змагань. Радянський
період розвитку культуриУкраїни. Українське національно-культурне відродження 20-х
років. Національна культура в умовах панування радянськоїі деології 30-50-х років.
Соцреалізм як візитівка тоталітарної культури. Культура України під час кризи радянської
системи (60-80-ті роки). Релігія і церква в Україні.
Теми 8. Провідні тенденції розвитку сучасної української культури. Модерн і
постмодерн.
Наростання кризових явищ в культурі гобалізованого світу. Зростання соціальнопрагматичного вектора розвитку європейської культуриXIX-XX ст. Дегуманізація
культури та її прояви в мистецтві XX ст Xудожній світ техногенної цивілізації. Естетика
постмодернізму. Посмодерністська модель світу в українській та світовій інтерпретаціяїх.
Постмодернізм як плюралізм стильових напрямків в українському мистецтві. Характерні
риси українського постмодерну та їх прояви в українській культурі. Експансія
американської «маскультури». Проблема культурно ювідчуження: поляризація відношень
«елітарна культура – народна культура». Особливості розвиткуукраїнської
культуриXX ст. Здобутки української культури у радянськийперіод. Соцреалізм – тип
тоталітарної культури. Нове національно-культурне відродження в добу становлення
незалежностіУкраїни. Шляхи та форми впливу інших культур.
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