




 

1. Мета дисципліни – поглибити знання про історію української культури, дослідивши її з 

використанням теоретико-методологічних основ історичної та культурної регіоналістики  та 

в контексті розвитку різних регіонів України від давнини до сучасності. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати основні етапи розвитку державності України, головні характеристики 

історико-культурного процесу в Україні, основні здобутки світової матеріальної  та 

духовної культури. 

2. Вміти на базовому рівні збирати та інтерпретувати інформацію щодо подій, 

процесів, феноменів та явищ історії та культури; застосовувати основні терміни, 

категорії і класифікації культурології в аналізі історико-культурних явищ та 

процесів;  пояснювати сутність феномену культури, визначати її роль у людському 

житті.   

3. Володіти елементарними навичками критичного мислення. 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Історія української культури та 

регіоналістика» передбачає опанування студентами теоретико-методологічного апарату 

регіоналістики, ознайомлення з різними підходами вивчення історико-культурної спадщини 

регіонів та особливостями формування культурної пам’яті населення певної території. 

Особлива увага приділена вивченню регіональних особливостей культури України в 

історичній ретроспективі – виділяючи на основі визначених критеріїв окремі регіони, що 

існували на території України від найдавніших часів до сучасності, аналізуються культурні 

явища і процеси, простежуються їх взаємоз’язки та взаємовпливи, впливи сусідніх культур 

на них, в результаті чого висвітлюється формування культурних особливостей того чи 

іншого регіону. 

4. Завдання (навчальні цілі) – сформувати у студентів знання про історичну та культурну 

регіоналістику та її місце в системі наук, ознайомити з теоретико-методологічною основою 

вивчення культурної пам’яті населення, поглибити і деталізувати знання про історію 

української культури, сформувати вміння аналізувати та інтерпретувати відомості про 

регіональні особливості розвитку культури України в різні історичні періоди та виявляти 

чинники культурного розвитку регіонів, визначати вплив регіональних рис історико-

культурних процесів і явищ на сучасніть. 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 6. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

ЗК 11. 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 12. 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. 

ФК 2. Здатність визначати ступінь цінності та унікальності об’єктів культури у українському 

та міжнародному контекстах. 

ФК 4. Здатність розуміти та інтерпретувати джерела культури (писемні, речові, візуальні) з 

урахуванням різних контекстів (історичного, соціального, антропологічного, політичного, 

релігійного, екологічного тощо).  

 

 

 



5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 

автономність та відповідальність) 
Методи викладання 

і навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
К

Код 
Результат навчання 

Знати: 

1

1.1 

Теоретичну основу історичної та 

культурної регіоналістики, її 

витоки, основні терміни і поняття  

Лекції, 

семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

експрес-

контроль, 

письмова 

контрольна 

робота, іспит 

10 

1

1.2 

Етапи формування знань про 

історію та культуру регіонів 

України, основні підходи до 

районізації території України в різні 

історичні періоди  

Лекції, 

семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

експрес-

контроль, 

письмова 

контрольна 

робота, іспит 

10 

1

1.3 

Культурні явища, події та історико-

культурні процеси, що відбувалися 

на території України, їх 

періодизацію, особливості розвитку 

культури української діаспори   

Лекції, 

семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

експрес-

контроль, 

письмова 

контрольна 

робота, іспит 

10 

1

1.4 

Культурні об'єкти різних регіонів 

України та їх специфіку, історію 

пам'яткоохоронної діяльності, 

основи сучасного законодавства 

України у сфері охорони культурної 

спадщини 

Лекції, 

семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

експрес-

контроль, 

письмова 

контрольна 

робота, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

іспит 

10 

Вміти: 

2

2.1 

Аналізувати спеціалізовану наукову 

літературу присвячену історико-

культурному розвитку регіонів 

України, довідкові матеріали щодо 

культурної спадщини та її 

збереження, нормативні документи, 

що регулюють пам'яткоохоронну 

діяльності в Україні; виявляти та 

інтерпретувати культурні джерела  

(речові, друковані, візуальні, 

художні тощо) 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії,  

презентація 

самостійного 

дослідження, 

письмова 

контрольна 

робота, іспит 

15 



2

2.2 

Виявляти чинники культурного 

розвитку регіонів на різних 

історичних етапах, регіональні риси 

та характеристики культурних 

процесів та явищ  

Лекції, 

семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

письмова 

контрольна 

робота, іспит  

15 

2

2.3 

Збирати та систематизовувати 

інформацію про об'єкти історико-

культурної спадщини регіонів 

України, оцінювати їх значення для 

розвитку регіонів та визначати роль 

у формуванні культурної пам'яті 

населення 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

іспит 

 15 

Комунікація: 

3

3.1 

Представляти результати 

проведених досліджень та 

здійсненої самостійної роботи у 

вигляді доповідей, повідомлень, 

презентацій 

Семінари Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження  

5 

2

3.2 

Вести полеміку стосовно питань 

історико-культурного розвитку та 

культурної спадщини регіонів 

України з використанням 

категоріально-поняттєвого апарату 

культурології та регіоналістики 

Семінари Дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження 

5 

Автономність та відповідальність: 

4

4.1 

Проводити дослідження історико-

культурного розвитку регіонів 

України, нести відповідальність за 

достовірність результатів 

дослідження 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження 

5 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  
               Результати навчання дисципліни  

 
 

Програмні результати навчання 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

3
.1

 

3
.2

 

4
.1

 

ПРН 2. Аналізувати, коментувати, узагальнювати, наукові та 

аналітичні тексти культурологічного характеру. 
+ +   + + +  +  

ПРН 5. Збирати, упорядковувати та аналізувати інформацію 

щодо культурних явищ, подій та історико-культурних 

процесів. 

    + + +    

ПРН 7. Розуміти чинники культурної динаміки, принципи 

періодизації культурних процесів, їх специфічні риси та 

характеристики. 

+ + + +       

ПРН 8. Інтерпретувати культурні джерела (речові, друковані, 

візуальні, художні) з використанням спеціальної літератури 
    +   + + + 



та визначених методик, аргументовано викладати умовиводи 

щодо їх змісту. 

ПРН 14. Вести публічну дискусію та підтримувати діалог з 

питань української культури з фахівцями та нефахівцями. 
+  + +    + + + 

 

 

7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання 

 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 

оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 

результати навчання (знання 1.1 – 1.4), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання 

практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.3); (комунікація 3.1-3.2); 

(автономність та відповідальність 4.1), що складає 60% загальної оцінки.  

 

Семестрове оцінювання: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1-1.4, 2.1-2.3,  

3.1-3.2, 4.1 – 45 / 27 балів*. 

2. Експрес-контролі (2 письмові роботи): РН 1.1-1.4  – 20 балів/12 балів (по 10 / 6 балів 

кожна). 

3. Творча робота (дослідження культурної спадщини та культурної пам’яті різних 

регіонів України): РН 1.4, 2.1- 2.3, 3.1-3.2, 4.1  – 15 / 9 балів 

4. Підсумкова контрольна робота(письмова): РН 1.1-1.4, 2.1-2.2 – 20 / 12 балів  

* максимальний бал/ пороговий  бал для отримання позитивної оцінки з відповідної форми 

контролю. 

 

Підсумкове оцінювання: 

- форма оцінювання – залік. 

Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не 

передбачає додаткових заходів оцінювання для успішних студентів. 

Умовою отримання заліку є позитивні оцінки з творчої роботи та підсумкової контрольної 

роботи. 

- Студент, який не набрав 60 балів за результатами семестрового оцінювання, не склав залік і 

йому у відомість проставляється оцінка «не зараховано».  

Для складання заліку під час перескладання, яке призначається відповідно до затвердженого 

директором інституту графіку, студент має відпрацювати викладачу ті види семестрового 

оцінювання на яких не набрав мінімальної кількості балів (пропущені чи з незначною кількістю 

набраних балів семінарські заняття, експрес-контролі). У разі якщо студент не отримав залік під час 

перескладання викладачу, відбувається перескладання комісії. Для перескладання на комісії 

студенту пропонується перелік запитань та завдань, які мають перевірити всі результати навчання за 

даною дисципліною. 

 

7.2 Організація оцінювання: 

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою.  

Семінарські 

заняття 

Експрес-

контроль 

Творче завдання Підсумкова 

контрольна 

робота 

Семестрова 

кількість 

балів 

45 балів (max) 20 балів (max) 15 балів (max) 20 балів (max) 100 (max) 

27 балів (min) 12 балів (min) 9 балів (min) 12 балів (min) 60 (min) 



 

Критерії оцінювання: 

 

1. Аудиторна робота(не більше 3 балів за одне аудиторне заняття): 

Усна доповідь  

3 бали – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу; 

2 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві 

неточності; 

1 бал – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не 

спирається на необхідну навчальну літературу. Має у відповіді суттєві неточності; 

0 балів – відсутність відповіді чи відповідь не відповідає завданню. 

 

Доповнення / участь в дискусіях 

2 бали – змістовне, ґрунтовне, конструктивне доповнення теми; 

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію 

 

2. Експрес-контроль (2 письмові роботи) проводяться на лекційному занятті. Оцінюється в 

межах 10 балів за кожну роботу (пороговий рівень позитивної оцінки – 6 балів; 12 

правильних відповідей з 20). Контролі проводяться у формі тестування. Загальна кількість 

запитань – 40, правильна відповідь на кожне з яких оцінюється в 0,5 балів. 

 

3. Творча робота (дослідження культурної спадщини та культурної пам’яті різних 

регіонів України) – письмова робота визначеного формату (надсилається в google 

classroom або на електронну пошту adamska@knu.ua), яка усно презентується та 

захищається на останньому семінарському занятті:  

Критеріями оцінки творчого завдання є:  

 

14-15 балів – глибоке розкриття проблеми, відображенно власну позицію, студент у 

повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано його презентує, глибоко та 

всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані 

результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє 

самостійність, достовірність, незаангажованість здійсненного дослідження; 

9-13 балів – питання розкрито повно або більшість аспектів, але не відображено власну 

позицію, підведено підсумки, студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно 

його презентує, але не завжди вистачає аргументації в поясненнях, в основному 

розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, 

демонструє самостійність та достовірність проведеного дослідження.  Допускаються 

несуттєві неточності; 

1-8 балів – розкрито окремі аспекти питання, коротко підведено або відсутні підсумки, 

студент в цілому володіє матеріалом, але фрагментарно та поверхово його презентує, 

не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань. Робота 

містить суттєві помилки. 
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4. Підсумкова контрольна робота проводиться на останній лекції. Робота оцінюється в 

межах 20 балів (пороговий рівень позитивної оцінки – 12 балів). Робота складається з 2 

питань, що потребують розгорнутої відповіді (оцінюються в межах 10 балів за кожне).  

Критерії оцінювання теоретичного питання: 

- Відповідь повна та подане власне бачення проблеми 10 балів 

- Відповідь повна, відображає знання фактичного матеріалу з 

питання 
8-9 балів 

- Відповідь фрагментарна, відображені лише деякі аспекти 

проблеми 
5-7 балів 

- Відповідь фрагментарна та наявні помилки при викладі 

фактичного матеріалу 
1-4 бали 

 

7.3 Шкала відповідності: 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

  



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

Лекції Семінари Самостійна робота 

Частина 1.Теорія історичної та культурної регіоналістики 

1.  

Тема 1. Предмет та завдання дисципліни 

«Історія української культури та 

регіоналістика». Вступ до регіоналістики.  
2 - - 

2.  
Тема 2. Історична та культурна регіоналістика в 

системі наук. Методологія дослідження 

історико-культурних регіонів. 

2 2 4 

3.  
Тема 3. Формування та інтерпретація знань про 

історію та культуру регіонів України 
4 4 4 

4.  
Тема 4. Культурна пам’ять в контексті 

регіональних досліджень: теорія і методологія 
2 4 4 

Частина 2. Регіональні особливості культури України 

5.  
Тема 5. Регіональні особливості давньої та 

ранньосередньовічної культури України 
2 2 4 

6.  
Тема 6. Регіональна специфіка середньовічної 

культури України (територія Русі, Таврії, 

степової України) 

2 2 4 

7.  
Тема 7. Регіональні особливості культури 

України ХІV – ХVI ст. 
2 2 4 

8.  
Тема 8. Регіональні особливості культури 

України ХVIІ – XVIII ст. 
2 2 4 

9.  
Тема 9. Регіональні особливості культури 

України наприкінці XVIII – на поч. ХХ ст. 
2 2 4 

10.  
Тема 10. Регіональні особливості культури 

України ХХ – ХХІ ст. 
2 2 4 

11.  Тема 11. Культура української діаспори 2 2 4 

12.  Контрольна робота (до 1 і 2 частини)  2 - - 

Частина 3. Культурна спадщина та культурна пам’ять регіонів України. 

13.  
Тема 12. Охорона культурної спадщини 

України: історія та сучасність 
2 2 4 

14.  
Тема 13. Специфіка об'єктів культурної 

спадщини в різних регіонах України 
2 2 4 

15.  

Презентація результатів індивідуальної 

самостійної роботи: дослідження культурної 

спадщини та культурної пам’яті різних 

регіонів України  

- 2 12 

 ВСЬОГО 30 30 60 

 

Загальний обсяг 120  год., в тому числі: 

Лекції – 30 год. 

Семінари – 30 год. 

Самостійна робота - 60 год.  



РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА 

Використання наукової та навчальної літератури іноземними мовами викликано необхідністю 

формувати здатність студентів орієнтуватися у різноманітті сучасних наукових ідей з вказаної 

проблеми, стимулює працювати у міжнародному контексті, сприяє формуванню здатності 

спілкуватися іноземними мовами, виробленню власної думки на основі аналізу здобутків різних 

історіографічних шкіл та напрямів. 
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спадщини»  
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мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України  

7. http://elib.nplu.org/object.html?id=1272  – журнал Українська культура 

8. http://ku-khsac.in.ua/issue/view/14934 – Культура України, науковий журнал, Харківська 

державна академія культури 

9. http://www.vgosau.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=

93&Itemid=171 – Археологія, науковий журнал Інституту археології НАН України. 
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