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Короткий 

опис 

навчальної 

дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни культури українського 

суспільства: перспективи соціологічного дослідження є розвиток культури 

від давніх часів до сьогодення як процес поступового духовного 

самоусвідомлення і збагачення української нації; культурні та мистецькі 

надбання народів, які проживали і проживають на території України. 

Вивчення процесів, що відбувалися в українській культурі впродовж 

історичного часу, має важливе значення для розширення і формування у 

здобувачів вищої освіти наукового світогляду, високих моральних якостей, 

підвищення загальнокультурного рівня, освоєння національних і 

загальнолюдських цінностей. Вивчення дисципліни орієнтує здобувачів 

вищої освіти на поважне ставлення до національно-культурних досягнень, 

допомагає усвідомлювати глибинні зв’язки української культури зі світовим 

культурним простором. 

Мета 

навчальної 

дисципліни 

Мета курсу – цілісний розгляд культури України за історичним принципом 

як складової світового культурного процесу та формування системи знань 

про закономірності культурного процесу на основі дослідження 

культурологічних теорій та розгляду практики. 

Мова 

викладання 
Українська 



Навчальне 

навантаження 
Лекції, 

год. 

Практичні 

заняття, год. 

Самостійна 

робота, год. 

Обсяг, 

кредит

и 

ЄКТС 

Денна форма 
22 22 46 3 

 

 

Символ 

ПРН 

 

Зв’язок з програмними результатами навчання 

Результати навчання цієї навчальної дисципліни деталізують такі програмні 

результати навчання: 

 
ПРН 01 Аналізувати соціальні явища і процеси, використовуючи емпіричні дані та сучасні 

концепції і теорії соціології. 

ПРН 02 Здійснювати діагностику та інтерпретацію соціальних проблем українського суспільства 

та світової спільноти, причини їхнього виникнення та наслідки. 

ПРН 03 Розробляти і реалізовувати соціальні та міждисциплінарні проекти з урахуванням 

соціальних, економічних, правових, екологічних та інших аспектів суспільного життя 

ПРН 05 Здійснювати пошук, аналізувати та оцінювати необхідну інформацію в науковій 

літературі, банках даних та інших джерелах. 

ПРН 06 Вільно спілкуватись усно і письмово українською мовою та однією з іноземних мов при 

обговоренні професійних питань, досліджень та інновацій у сфері соціології та суміжних 

наук у тому числі в контексті співпраці з європейськими та євроатлантичними 

інституціями. 

ПРН 10 Викладати соціологічні та суміжні з ними дисципліни в закладах освіти. 

ПРН 13 Забезпечувати розповсюдження соціологічних знань, консультування працівників 

органів державного управління та місцевого самоврядування, політичних партій, 

громадських і комерційних організацій, мас-медіа при вирішенні соціально значущих 

завдань 

ПРН 15 Організовувати, розробляти і проводити дослідження з діагностики, оцінки, оптимізації 

соціальних показників, процесів і відносин. 

ПРН 17 Розробляти критерії та показники ефективності професійної діяльності, застосовувати їх 

в оцінюванні виконаної роботи, пропонувати рекомендації щодо забезпечення якості 

соціальних послуг та управлінських рішень 

Результати навчання 

Символ ПРН Після успішного завершення курсу 

цієї навчальної програми здобувач 

вищої освіти буде: 

Методи викладання і 

навчання 

Методи оцінювання 

досягнення ПРН 

ПРН 01 

ПРН 05 

ПРН15 

Вміти організувати процес формування, 

та аналіз інформаційних масивів. 

 

лекції, практичні 

заняття, самостійне 

навчання 

обговорення, 

екзамен, усна 

презентація, тестові 

завдання 



ПРНА 02 

ПРНА 05  

ПРНА 06 

ПРН 15 

виявляти особливості розвитку 

української культури в різні історичні 

періоди з’ясовувати основні досягнення 

української культури в різноманітних 

галузях, освіти, науці, літературі, 

архітектурі, живописі, тощо 

 

 лекції, практичні    

заняття, самостійне 

навчання,  

консультації 

обговорення,  усна 

презентація, 

доповідь, тестові 

завдання 

ПРН 02 

ПРН 03 

ПРН 10 

пояснювати, аналізувати, 
узагальнювати і критично оцінювати 
історичний матеріал і діяльність осіб, 
які зробили вагомий внесок у розвиток 

культури України 

лекції, практичні 

заняття, самостійне 

навчання 

обговорення, 

екзамен, усна 

презентація 

ПРН 01 

ПРНА 02 

ПРН 13 

ПРН 17 

визначати особливості пояснення, 

подання та оприлюднення соціологічної 

інформації щодо вивчення культури 

лекції, практичні 

заняття, самостійне 

навчання 

обговорення,  усна 

презентація, тестові 

завдання 

ПРН 02 

ПРН 03 

ПРН 06 

ПРН 15 

давати оцінку сучасному стану 

української культури, перспективам та 

тенденціям її розвитку; особливостям 

державної політики у культурній сфері, 

зокрема науково-технічній, сфері на 

різних етапах історичного розвитку 

українського народу 

 

практичні заняття, 

самостійне навчання,  

консультації 

 усна презентація, 

доповідь, аналіз 

даних 

ПРН 01 

ПРН 02 

ПРН 05 

ПРН 06 

ПРН 15 

ПРН 17 

 

працювати з усіма доступними 

джерелами знань, самостійно добувати 

наукову інформацію; вміти 

користуватися електронними 

інформаційними ресурсами для 

вироблення найбільш прийнятної 

стратегії освоєння матеріалів курсу 

 

лекції, практичні 

заняття, самостійне 

навчання 

обговорення,  усна 

презентація 

 

 
Зміст 

навчання 

Тема за п/п 
Назва теми 

Посилання на ПРН 

дисципліни 
Л/ПЗ/СРЗ, год. 

(денна ф/н) 

Тема 1 Теоретичні аспекти аналізу 

культури, її поняття 

ПРН 01, ПРН 05, ПРН15, 

ПРН 02, ПРН 06, ПРН 13, 

ПРН 17 

2/2/5 

Тема 2 

Витоки становлення 

української культури 

ПРН 01, ПРН 05, ПРН15, 

ПРН 02, ПРН 06, ПРН 03, 

ПРН 10,  

-/1/5 

Тема 3 

Культура Київської Русі 
ПРН 01, ПРН 05, ПРН15, 

ПРН 02, ПРН 06, ПРН 03, 

ПРН 10,  

-/1/5 

Тема 4 

Розвиток культури на 

території України XIV-XVIII 

ст 

ПРН 01, ПРН 05, ПРН15, 

ПРН 02, ПРН 06, ПРН 03, 

ПРН 10, ПРН 13, ПРН 17 

2/2/5 

 Тема 5 

Культура України ХІХ - 

початку ХХ ст. 

ПРН 01, ПРН 05, ПРН15, 

ПРН 02, ПРН 06, ПРН 03, 

ПРН 10, ПРН 13, ПРН 17 

2/1/5 

Тема 6 
Культура України ХХ - 

ПРН 01, ПРН 05, ПРН15, 

ПРН 02, ПРН 06, ПРН 03, 

2/1/5 



початку ХХІ ст ПРН 10, ПРН 13, ПРН 17 

Тема 7 

Культура української 

діаспори., та особливості 

українського менталітету. 

ПРН 01, ПРН 05, ПРН15, 

ПРН 02, ПРН 06, ПРН 03, 

ПРН 10, ПРН 13, ПРН 17 

1/1/5 

Тема 8 Розвиток субкультури в 

загальній системі культури 

ПРН 01, ПРН 05, ПРН15, 

ПРН 02, ПРН 06, ПРН 03, 

ПРН 10, ПРН 13, ПРН 17 

2/2/5 

робота в бібліотеці 0/0/10 

аналіз даних 0/0/10 

індивідуальне науково-дослідне завдання 0/0/10 

підготовка до підсумкового контролю і проходження підсумкового контролю 0/0/16 
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Дотримання вимог 

академічної 

доброчесності 

Відповідно до Закону України “Про освіту” академічна 

доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених 

законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього 

процесу під час навчання, викладання та провадження наукової 

(творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів 

навчання та/або наукових (творчих) досягнень. 

Дотримання академічної доброчесності передбачає: 

самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з 

особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з 

урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

розробок, тверджень, відомостей; 

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні 

права; 

надання достовірної інформації про результати власної 

навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики 

досліджень і джерела інформації. 

Основні засади дотримання академічної доброчесності в НУ 

“ОЮА” визначено у Положенні про дотримання академічної 

доброчесності в НУ "ОЮА" https://www.onua.edu.ua/ua/doc-

education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-

dobrochesnosti-v-nu-oyua 

 

 

Оцінювання 

Вид оцінювання % 

Поточний контроль, разом, у т.ч.: 50 

 доповіді та повідомлення на 

семінарах 
25 

 виконання письмових 

індивідуальних завдань, рефератів, 

контрольних робіт 

15 

 опитування на семінарських 

заняттях 
10 

https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
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Підсумковий контроль, разом, у 

т.ч.: 
50 

 письмова компонента 25 

 усна компонента 25 

 

 

Шкала оцінювання 

Оцінка Бали Опис 

A 90-100 Відмінно 

B 82-89 Добре 

C 75-81 Добре 

D 67-74 Задовільно 

E 60-66 Задовільно (достатньо) 

Fx 35-59 Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

F 1-34 Незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 
Навчальне навантаження здобувача вищої освіти 

 

Види навантаження 
Середня кількість год. на 

кожен вид (денна форма) 

Кількість кредитів/год. 3/90 

Усього годин аудиторної роботи, у т.ч.: 44 

лекційні заняття, год. 22 

практичні заняття, год. 22 

семінарські заняття, год. - 

лабораторні заняття, год. - 

Усього годин самостійної роботи, у т.ч.: 46 

контрольні роботи, к-сть/год. 10 

індивідуальне науково-дослідне завдання, год. 15 

підготовка до аудиторних занять та контрольних заходів, год. 21 

Екзамен - 

Залік + 

 

Вимоги викладача: 

вимоги до 

відвідування занять 

Регулярне відвідування лекційних та практичних занять, пошук 

прикладів в сучасних соціокультурних процесах є необхідною 

умовою успішного засвоєння курсу. 

 

 


