
034_Культурологія_Культура Європи 

КУЛЬТУРА ЄВРОПИ В АСПЕКТІ ЕКСКУРСІЙНОЇ СПРАВИ 

Тип ПП-Ф 

 
Код К 34 

 

Семестр 7-й 

Загальна кількість кредитів / годин: 4 / 120 

Форма контролю іспит 

Викладач Старший викладач кафедри 

української філології і культури 

Лазаренко Г.І. 

Необхідні обов’язкові попередні та 

супутні дисципліни 

«Історія», «Історія світової 

культури», «Теорія культури», 

«Історія культури: українська 

культура», «Історія культури: 

зарубіжна культура», «Історія 

культури: художня культура світу», 

«Культура Європи», «Історія 

культури: театр і кіно», 

«Мистецтвознавство», 

«Музеєзнавство», «Навчальна 

(музейна) практика» 

Місце у структурно-логічній схемі: «Культура Європи» викладається на 

третьому році навчання 

Форми навчання Лекції, практичні заняття, 

самостійна робота 

Критерії оцінювання: поточний контроль – 60 балів, 

підсумковий контроль (іспит) – 40 

балів. 

Мова викладання українська 

 

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 Основні поняття та терміни курсу. Поняття типології культури та типу 

культури. Основні типології. Поділ культур на східні та західні. Етапи 

формування західної культури. Класифікація східних культур. Культура 

Античності як основа формування культур західного типу. Космоцентризм 

Античності. Загальна характеристика культури Стародавньої Греції. Вектори 

розвитку римської культури: від Царства до Імперії. Динаміка розвитку 

давньогрецької культури. Загальна характеристика культури Стародавнього 



Риму. Культура Візантії як синтез греко-римських і східних традицій. Загальна 

характеристика Візантії як держави та феномена культури. Виникнення 

християнства і його вплив на культуру Заходу. Поступальний розвиток 

західної культури в добу Середньовіччя. Соціокультурні характеристики 

людини західноєвропейського Середньовіччя. Основні субкультури 

середньовічного суспільства. Огляд мистецтва європейського Середньовіччя. 

Кардинальна зміна світогляду в добу Відродження: антропоцентризм, 

гуманізм, титанізм. Наукова спадщина Ренесансу. Культура Відродження як 

синтез (діалог) античної і середньовічної християнської культур. Загальна 

культурно-історична характеристика Нового часу. Основні світоглядні 

концепції. Феномен Просвітництва. Формування нових стилів і напрямів 

культури в XVII-XIX ст. Передумови формування стильової неоднорідності. 

Доба бароко в західноєвропейській та українській культурі. Передумови 

виникнення культури бароко в Західній Європі та Україні. Людина доби 

бароко. Особливості мистецтва доби бароко. Вектори розвитку західної 

культури в Новітній час. Коротка соціокультурна характеристика головних 

подій ХХ століття. Формування нової картини світу та світосприйняття 

особистості в ХХ ст. Модернізм як метод та ідеологія. Постмодернізм у 

контексті західної культури. Авангард у східнослов’янській культурі. 

Культура Східної Європи ХХ ст. Знакові події ХХ ст. Основні тенденції 

культурного розвитку в 20-і рр. Трагедія культури в період сталінізму. 

“Розстріляне” відродження 30-х років. Протиріччя культурного процесу 60-80-

х років. Основні тенденції розвитку східнослов’янської культури і мистецтва 

у ХХ ст. Розвиток кіно і театрального мистецтва в східнослов’янських країнах 

у ХХ ст. Втрата національної своєрідності в архітектурі містобудування 

(масові житлові забудови). Образотворче мистецтво. Східноєвропейські 

культури на етапі становлення державності.  

 

Програмні результати навчання, визначені в освітній програмі: 

ПРН-1. Продемонструвати знання і розуміння основних понять і термінів, 

сучасних концепцій, підходів, методів, що перебувають в основі професійної 

діяльності. 

ПРН-2. Виявити знання історичних передумов формування, специфіки 

функціонування, а також видатних явищ української та зарубіжної культури. 

ПРН-3. Показати знання основних законодавчих та нормативно-правових 

засад соціально-культурної діяльності. 

ПРН-4. Продемонструвати знання і розуміння сучасних соціокультурних 

процесів; особливостей, видів, форм соціокультурної діяльності. 

ПРН-6. Відобразити глибокі знання з теоретичних і практичних аспектів 

організації соціокультурної діяльності. 



ПРН-7. Розробляти і реалізовувати соціокультурні проекти й програми та 

сценарії культурно-дозвіллєвих заходів; планувати організацію дозвілля 

людей різних вікових категорій. 

ПРН-8. Продемонструвати навички реалізації культурно-мистецьких проектів. 

ПРН-9. Довести знання та розуміння специфіки етнокультурних феноменів 

(зразків народної творчості, народних звичаїв, свят і обрядів тощо), а також 

здатність розробляти й реалізувати етнокультурні проекти. 

ПРН-11. Аналізувати соціально-культурну діяльність за визначеними 

критеріями, оцінювати і аргументувати проблеми та перспективи 

соціокультурної політики в Україні.  

ПРН-12. Підтвердити навички технічного й художнього оформлення 

культурно-дозвіллєвих заходів. 

ПРН-13. Продемонструвати знання й розуміння концептуальних засад 

методологічних принципів управління колективом. 

ПРН-14. Виявити вміння застосовувати комунікації та здійснювати контроль 

діяльності колективу та організації в цілому, аналізувати виробничі ситуації 

та приймати рішення, раціонально використовувати наявні матеріали, трудові, 

фінансові та інформаційні ресурси. 

ПРН-15. Засвідчити знання основ ділового спілкування, його принципів, видів 

і засобів, правил етики ділових відносин; причин виникнення, видів і наслідків 

конфліктів у процесі спілкування та способів і механізмів їх розв’язання. 

ПРН-16. Продемонструвати вміння вибудовувати міжособистісні відносини в 

професійній сфері з урахуванням мети спілкування й індивідуально-

психологічних якостей;  демонструвати високу культуру поведінки; вміння 

вибирати правильну стратегію поведінки в конфліктній ситуації й ефективно 

розв’язувати конфлікти. 

ПРН-17. Підтвердити вміння продуктивно працювати як індивідуально, так і в 

складі команди. 

ПРН-18. Виявити розуміння основ безпечного здійснення професійної 

діяльності, а також здатність самостійного застосування професійних знань та 

умінь у виробничих умовах. 

ПРН-19. Продемонструвати володіння методикою підготовки та організації 

різноманітних форм дозвіллєвої діяльності з представниками різних вікових 

та соціальних категорій населення.  

  


