




ВСТУП 

 1. Мета дисципліни – cформувати уявлення про особливості розвитку духовно-
релігійної та художньої культури України, як цілісного соціально-культурного 
феномена та ознайомлення  з історією та сучасним станом української духовної 
релігійної культури як важливим детермінантом стабілізації і консолідації 
українського суспільства.  

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи та 
характеристики історико-культурного процесу; напрямки філософської та релігійної 
думки різних культур; основні етапи розвитку української філософської думки; 
основні здобутки української духовної культури, соціально-історичні фактори 
розвитку світової та вітчизняної художньої культури; основні етапи та характерні 
риси розвитку мистецтва від античності до ХХІ ст. 

Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ культури, 
культурних процесів та подій; збирати та інтерпретувати інформацію, системно 
організовувати фактичний матеріал; володіти елементарними навичками наукового 
дослідження та управління інформацією; використовувати основні прийоми 
культурологічного аналізу при досліджені основних етапів та закономірностей 
історичного розвитку суспільства; володіти навичками критичного мислення. 
самостійно аналізувати твори різних видів мистецтва; орієнтуватися в жанрах та 
типах художньої культури. 

Володіти навичками наукового дослідження та управління інформацією; 
критичного ставлення та прогнозування стосовно культурно-мистецьких подій та 
явищ; використання іншомовних фахових культурологічних інформативних джерел, 
побудови плану еволюції мистецтва від первісного суспільства до наших днів; 
самостійного пошуку матеріалу про художню культуру різних історичних періодів. 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Українська духовно-релігійна та 
художня культура» знайомить студентів із основними етапами розвитку вітчизняної 
культури. Унаочнюються зв’язки між розвитком духовно-релігійної та художньої 
культури. Акцентується увага на роль художнього образу у мистецтві, 
висвітлюються основні художні стилі в історії світової та вітчизняної художньої 
культури, окреслюються підвалини герменевтики мистецтва. Досліджується 
трансформація образу людини в художній культурі України та Європи: від первісної 
культури до другого десятиліття XХІ століття. Приділено увагу ролі релігійного 
світогляду на формування художнього образу в мистецтві України та Європи та 
презентацію природи в художніх образах  різних історичних епох (український вимір 
та європейський контекст). 

4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань про 
розвиток духовно-релігійної та художньої культури України. Після опанування курсу 
студенти мають досліджувати трансформацію української духовно-релігійної 
культури в історичній ретроспективі, особливості розвитку релігійно-філософської 
думки у контексті культурного розвитку. В результаті навчання студенти мають 
продемонструвати масив теоретичних знань та використовувати їх у своїх 
самостійних дослідженнях культурних та мистецьких явищ, вміючи надавати  
неупереджену експертну оцінку. 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних 
компетентностей: 



ЗК 7  Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 
ФК 1.Усвідомлення взаємозв’язку культурних текстів та контекстів. 
ФК 3. Здатність виявляти культурні потреби суспільства та його окремих груп та 
визначати шляхи їх задоволення, забезпечувати культурні права і свободи людини. 
ФК 6. Здатність критично осмислювати історичні здобутки та новітні досягнення 
культури. 
ФК 7. Здатність професійно діагностувати, прогнозувати, проектувати й моделювати 
культурний розвиток різних культурних регіонів, художньої та візуальної культури. 
 
5. Результати навчання:  
 
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 

4. автономність та відповідальність) 
Методи 
викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання 

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 
дисциплін
и 

К
Код 

Результат навчання 

 Знати:    
1

1.1 
Сутність культури як системи. 
Розуміти специфіку явища 
релігійної культури, її структуру 
та основні компоненти. Структуру 
світової художньої  

Лекції, семінари, 
самостійна робота 

усна доповідь, 
іспит 

10 

1
1.2 

Основні проблеми та 
закономірності розвитку 
української духовної культури 
нової та новітньої історії 

Лекції, семінари, 
самостійна робота 

усна доповідь,  

іспит 

10 

1
1.3 

Класифікацію мистецтв, жанри 
мистецтва, основні художні стилі 
в історії світової та вітчизняної 
художньої культури 

Лекції, самостійна 
робота 

усна доповідь, 

іспит 

10 

1
1.4 

Особливості культового 
мистецтва; відношення до 
природи та формування її образу 
в художній культурі України та 
Європи різних епох 

Лекції, семінари, 
самостійна робота 

усна доповідь, 

іспит 

10 

 Вміти:    
2

2.1 
Пояснювати значення та важливу 
роль, яку відіграли у 
формотворчому процесі 
української релігійної культури 
язичництво та християнська 
культура 

Лекції, семінари, 
самостійна робота 

усна доповідь, 

іспит 

10 

2
2.2 

Розрізняти знаки та символи в 
мистецтві минулого та сучасного 
світу, пояснювати витоки, 
специфіку та сенси знаків 
мистецтва в культурі України та 
Європи 

Лекції, семінари, 
самостійна робота 

усна доповідь, 

іспит 

10 

1
2.3 

Виявляти основні аспекти 
взаємозв’язку феномену 

Лекції, семінари, 
самостійна робота 

усна доповідь, 

іспит, 

10 



української духовної релігійної та 
художньої культури з сучасними 
соціокультурними реаліями 

аналітична 

робота 

 комунікація:    
3

3.1 
презентувати результати 

проведених досліджень та 

здійсненої самостійної роботи у 

вигляді доповідей, аналітичних 

робіт тощо 

Семінари, 
самостійна робота 

усна доповідь, 
аналітична 
робота 

10 

2
3.2 

вести полеміку стосовно 

закономірностей розвитку 

художньої культури України, 

використовуючи категоріально-

поняттєвий апарат культурології, 

естетики та мистецтвознавства. 

Семінари, 
самостійна робота 

усна доповідь, 
аналітична 
робота 

10 

 автономність та 
відповідальність: 

   

4
4.1 

самостійно надавати експертну 
оцінку сучасним мистецьким 
явищам, які формуються в 
художній культурі України 

Самостійна робота аналітична 
робота 

10 

 
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 1. Розуміти специфіку та особливості реалізації 
культурних ідей, образів, та смислів, а також критично 
оцінювати можливості їхньої інтерпретації для 
розв’язання суспільно-значимих проблем. 

+
+ 

+
+ 

  
+

+ 
+

+ 
    

ПРН 2. Аналізувати текстові та візуальні джерела 
інформації щодо культурних явищ та процесів, 
верифікувати інформацію у відповідності до 
професійних задач. 

+
+ 

+
+ 

+
+ 

     
+

+ 
+ 

ПРН 7. Оцінювати історичні здобутки та новітні 
досягнення культурології. 
 

+
+ 

+
+ 

  
+

+ 
+

+ 
 

+
+ 

+
+ 

+
+ 

ПРН 12. Збирати, аналізувати та оцінювати емпіричні 
факти та здійснювати їх інтерпретацію у відповідності 
до сучасних теоретичних уявлень відповідного 
напряму культурології. 

       
+

+ 
+

+ 
+

+ 

 

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.  

 

Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3,  3.1, 3.2 –24 / 40 балів 

2. Самостійна робота №1 (аналітична робота щодо специфіки духовно-

релігійної культури): РН 2.3, 3.1, 3.2, 4.1 –6 / 10 балів 

3. Самостійна робота №2 (аналітична робота щодо специфіки художньої 

культури): РН 2.3, 3.1, 3.2, 4.1 –6 / 10 балів 

 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усіх (двох) частин навчальної дисципліни. Загальна семестрова оцінка 

складаються із балів, отриманих за 1) аудиторну роботу (усні доповіді, доповнення 

та участь в дискусіях на семінарах), 2) самостійну роботу (аналітичні роботи): 

- в максимальному вимірі   60 балів 

- в мінімальному вимірі  36 балів 

 
Підсумкове оцінювання у формі іспиту: 
Іспит у письмовій формі -   РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, – 24 / 40 балів 

Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі. Білет складається з 2 
питань, кожне з яких оцінюється за шкалою 20 білів, що в загальному підсумку дає 40 балів 
за іспит.  

Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше, ніж 20 
балів. 

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути 
меншою 24 балів. У випадку, коли студент на іспиті набрав менше 24 балів, вони не 
додаються до семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час 
навчального періоду). В екзаменаційній відомості у колонці «бали за іспит/ екзамен» 
ставиться «0», а в колонку «підсумкова оцінка з дисципліни» переноситься лише кількість 
балів, отриманих під час семестру. Рекомендований мінімум допуску до іспиту – 36 балів 

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) 
складається із суми кількості балів за семестр (мінімум 36, максимум 60 балів) та 
екзаменаційної роботи (мінімум 24, максимум 40 балів). 

 
При простому розрахунку отримуємо: 
 

 Семестрова 
кількість балів 

Іспит Підсумкова 
оцінка з 

дисципліни 

Мінімум 36 24 60 
Максимум 60  40  100 
 

7.2 Організація оцінювання: 

 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 
Min – 36 бали Max – 60 балів 

Аудиторна робота: До теми: 2, 4, 6, 8, 9, 10, 13, «3» х 8 = 24 «4» х 10 = 40 



усна доповідь на 

семінарі, 

доповнення, участь 

в дискусіях 

15, 17, 19  протягом семестру.  

Самостійна 
робота 

До тем 1-11: Написання 
аналітичної роботи щодо 
специфіки духовно-
релігійної культури України 
XXI століття (Додаток 
самостійної роботи 
студента) кінець листопаду 

«6» х 1 = 6 «10» х 1 = 10 

 До тем 12-19: Написання 
аналітичної роботи щодо 
специфіки художньої 
культури України XXI 
століття (Додаток 
самостійної роботи 
студента) кінець листопаду 

«6» х 1 = 6 «10» х 1 = 10 

Загальна 
семестрова 
оцінка  

 36 60 

 

Критерії оцінювання: 

1. Аудиторна робота: 

Усна доповідь  

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

викладає, в основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує 

обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві неточності 

3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві 

неточності 

2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у 

відповіді 

Доповнення / участь в дискусіях 

3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення 

теми,  

2 бали – доповнення змістовне  

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

2. Самостійна робота №1 (аналітична робота щодо специфіки духовно-

релігійної культури України XXI століття) та самостійна робота №2 

(аналітична робота щодо специфіки художньої культури України XXI 

століття): 

10-9 балів 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  

8-6 балів - студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його 

презентує, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 

розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, 

демонструє самостійність та достовірність проведеного дослідження.  

Допускаються несуттєві неточності  

5-0 балів - в цілому володіє матеріалом, але фрагментарно та поверхово його 

презентує, не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені 

поставлених завдань. Робота містить суттєві помилки. 

3. Кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 2 питання): 

20-16 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст 

поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, 

використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність 

письмової роботи 

15-11 балів - 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, демонструє самостійність письмової роботи.  Допускаються 

несуттєві неточності  

10-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє 

глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається 

на необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності 

5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та 

поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. 

Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань 

 
7.3 Шкала відповідності: 
 

Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 
Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно / Fail 0-59 
 
 
  



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ п/п Назва  лекції 
Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостійна 

робота 

Частина 1. Українська духовно-релігійна культура 

1.  
Тема 1. Українська духовно-релігійна 
культура як суспільний феномен 

2  4 

2.  
Тема 2.  Основні детермінанти розвитку 
духовно-релігійної культури України 

 2 4 

3.  
Тема 3. Характерні риси та особливості 
духовно-релігійної культури України   

2  4 

4.  
Тема 4. Міфологічна свідомість 

праукраїнців 

 4 10 

5.  
Тема 5. Релігійно-філософська думка у 

культурі Київської Русі 

2  4 

6.  
Тема 6. Філософсько-релігійні ідеї у 
духовній культурі України у XIII-XV 
століттях 

 2 4 

7.  
Тема 7. Ідеї неоплатонізму, гурток 
«київських книжників» та ісихазм в 
українській культурі.  

2  4 

8.  
Тема 8. Особливості духовно-релігійного 
розвитку в Україні XVI-XVII століття 

 2 4 

9.  
Тема 9.  Вплив Києво-Могилянської академії 

на духовно-релігійну культуру України 

2 2 10 

10.  
Тема 10. Духовно-академічна філософія XIX 

– початку XX століття.  

 4 4 

11.  

Тема 11. Духовно-релігійна культура в 
сучасній Україні. Аналітична робота щодо 
специфіки духовно-релігійної культури 
України XXI століття 

4  20 

Частина 2. Зміст та розвиток художньої культури України 

12.  
Тема 12. Світова художня культура як 
система. 

2  4 

13.  
Тема 13. Мистецтво як основний елемент 
художньої культури 

 2 4 

14.  
Тема 14. Художній образ як основний 
компонент художньої культури 

2  4 

15.  
Тема 15. Основні художні стилі в історії 
світової та вітчизняної художньої культури 

 4 4 

16.  
Тема 16. Основи герменевтики мистецтва: 
проблема розуміння мови та символіки 
творів мистецтва.  

2  4 

17.  
Тема 17. Образ людини в художній культурі 
України та Європи: від первісної культури 
до XVІ століття 

 2 4 

18.  
Тема 18. Образ людини в художній культурі 
України та Європи: модерн та постмодерн 

2  4 



19.  

Тема 19. Вплив релігії на формування 
художнього образу в мистецтві України та 
Європи. Аналітична робота щодо 
специфіки художньої культури України 
XXI століття 

2 2 24 

20.  
Тема 20. Природа в художніх образах 
історичних епох: український вимір та 
європейський контекст.  

2  4 

21.  ВСЬОГО 26 26 128 

 

Загальний обсяг 180 год., в тому числі: 
Лекцій   – 26 год. 
Семінари  - 26 год. 
Самостійна робота  - 128 год. 
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