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1. Теми семінарських занять 

 

ТЕМА 1. Національна культура та історія як складові формування 

української державності 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Культура і цивілізація. 

2. Українські мислителі про культуру, дослідники історії української культури: 

Г.Сковорода, Т.Г.Шевченко та «кириломефодіївці», М.Драгоманов, 

І.Франко, І.Огієнко, М.Грушевський, Д.Яворницький, Д.Донцов, 

Д.Антонович, М.Хвильовий, М.Попович та ін.  

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

культура, цивілізація, субкультури, міф, релігія, наука, мистецтво, право та інші 

форми духовної культури, дослідники української культури, 8 сучасних 

історико-культурних регіонів. 

Рекомендована література до Теми 1:  

1. Греченко В., Чорний І. та ін. Історія світової та української культури. – 

К., 2006. 

2. Історія світової  культури. Культурні регіони /Ред. Л.Левчук. – К., 2000. 

3. Історія української  та зарубіжної  культури. / Ред. С. Клапчука, 

В. Остафійчука. – К., 2007. 

4. Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура. – К., 2002. 

5. Культурологія /  Ред. І. Тюрменка. – Київ, 2004. 

6. Культурологія: українська та зарубіжна  культура / Ред. Заковича. – К., 

2006. 

7. Теорія та історія світової і вітчизняної  культури /  А. Бичко та ін. – К., 

1993. 

8. Теорія та історія світової і вітчизняної  культури / Н. Горбач  та ін. – 

Львів, 1992. 

9. Шевнюк О. Українська та зарубіжна культура. – К., 2002. 

 

 

ТЕМА 2. Давні культури на теренах України. 

Етногенез українського народу 

Семінарське заняття № 2 – 2 год. 

План 

2. «Кам’яна могила» – пам’ятка прадавньої культури всесвітнього значення. 

3. Основні досягнення Трипільської культури.  

4. Міфомодель слов’янського світу та пантеон богів. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

протошумерська писемність, індоєвропейська спільнота, циркумпонтійська 

міграція, архаїка, неолітична революція, цивілізації: аграрна, індустріальна, 
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постіндустріальна; еллінські колонії, скіфське золото, ведизм та дохристиянські 

письмена, слов’янські праукраїнські боги. 

Рекомендована література до Теми 2: 

1. Греченко В., Чорний І. та ін. Історія світової та української культури. – К., 

2002. – С. 256-282. 

2. Історія світової культури. Культурні регіони / Ред. Л.Левчук. –К., 2000. – 

С. 452-461. 

3. Історія української та зарубіжної культури / Ред. С. Клапчука, 

В. Остафійчука. – К., 2007. – С. 35-45. 

4. Культурологія / Ред. І.Тюрменка. – К., 2005. – С. 127-142. 

5. Культурологія: українська та зарубіжна культура / Ред. М.Заковича. – К., 

2006. – С. 322-344. 

6. Скрипникова Л., Ефремова Ж. Основы мировой и украинской культуры. –

Днепропетровск, 1997. – С. 161-166. 

 

 

ТЕМА 3. Культура Київської Русі та Галицько-Волинської держави (друга 

половина ІХ – перша половина ХІV ст.) 

Семінарське заняття № 3 – 2 год. 

План 

1. Софійський собор у Києві – перлина давньоукраїнського мистецтва. 

2. Руське мистецтво княжої доби: мозаїки, фрески, іконопис, декоративне 

мистецтво /за вибором. 

3. Львів – центр староукраїнської культури часів Речі Посполитої. 

4. Початок книгодрукування, постать Івана Федорова. 

5. «Острозька академія» як острівок православної освіти Речі Посполитої. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

християнська культура, давньоруська архітектура, домонгольський іконопис, 

собори та їх оздоблення, абетка Кирила та Мефодія, Нестор-літописець, Києво-

Печерська лавра; львівський Ренесанс, православні братства, першодрукарі 

України, академічна освіта. 

Рекомендована література до Теми 3: 

1.  Греченко В., Чорний І. та ін. Історія світової та української культури. – 

К., 2002. 

2. Історія світової культури. Культурні регіони / Ред. Л.Левчук. –К., 2000. 

3. Історія  української  культури. Ред. І. Крип’якевича. – К., 1999. 

4. Історія української та зарубіжної культури / Ред. С. Клапчука, 

В. Остафійчука. – К., 2007. 

5. Культурологія / Ред. І.Тюрменка. – К., 2005. 

6. Культурологія: українська та зарубіжна культура / Ред. М.Заковича. – К., 

2006. 

7. Скрипникова Л., Ефремова Ж. Основы мировой и украинской культуры. –

Днепропетровск, 1997. 
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ТЕМА 4. Литовсько-польська доба в історії України. Визвольна боротьба 

українського народу. Українське козацтво 

Семінарське заняття № 4 – 2 год. 
План 

1. Києво-Могилянська академія – перший вищий заклад православного світу. 

2. Українське, козацьке бароко – золотий вік українського мистецтва. 

3. Барокова мурована та дерев’яна архітектура. Меценат Іван Мазепа. 

4. Вершина барокової музики – творчість М.Березовського, Д.Бортнянського, 

А.Веделя. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: західне 

бароко та українське бароко; козацькі хроніки, Петро Могила, перший вищий 

заклад православного світу, колегіуми та освітня система, риторика та поетика; 

глухівська школа, духовна музика; барокова гравюра, мурована архітектура, 

дерев’яні церкви, «низовий світ» козацької культури, барокова література та 

театр, вертеп. 

 

Рекомендована література до Теми 4: 
1. Бокань, Л. Польовий. Історія  культури  України. – К., 1998. 

2. Греченко В., І.Чорний. Історія світової та української культури. – К.,2000. 

3. Історія  української  культури / Ред. І. Крип’якевича. – К., 1999. 

4. Історія української  та зарубіжної  культури. / Ред. С. Клапчука, В. 

Остафійчука. – К., 2007. 

5. Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура. – К., 2007. 

6. Культурологія: теорія та історія культури /Ред. І.Тюрменка. – К., 2005. 

7. Культурологія: українська та зарубіжна культура. Навч. посібник /Ред. 

М.Заковича. – К., 2006. 

8. Шевнюк О.Л.  Українська та зарубіжна культура. – К., 2002. 

 

 

ТЕМА 5. Українські землі у складі двох імперій – Російської та Австро-

Угорської (кінець 18 – початок 20 ст.). Національне відродження 

Семінарське заняття № 5 – 2 год. 
План 

1. Романтизм та реалізм в українській класичній літературі та театрі.  

2. Постать Т.Г.Шевченка в історії та культурі України.  

3. Культурницькі рухи ХІХ ст. на західноукраїнських землях. 

4. Українське образотворче мистецтво ХІХ ст., «Товариство пересувних 

виставок» та українські художники. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

мистецькі стилі і напрямки ХІХ ст., романтична література, метод «критичного 

реалізму», нові види і жанри в мистецтві, реалізм, модерн, імпресіонізм, театр 

«корифеїв», український гімн, українознавчі дослідження, класична література, 

громадські та мистецькі угрупування, «передвижники», університети в Україні. 
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Рекомендована література до Теми 5: 

1. Бокань В., Польовий Л.. Історія  культури  України. – К., 1998. 

2. Історія  української  культури / Ред. І. Крип’якевича. – К., 1999. 

3. Історія української та зарубіжної культури /Ред. С.Клапчука, 

В. Остафійчука. – К., 2002. 

4. Теорія та історія світової і вітчизняної  культури / Ред. А. Бичко. – К., 

1993. 

5. Українська та зарубіжна  культура / Ред. Заковича М. – К., 2000. 

 

 

ТЕМА 6. Українська культура ХХ ст. – на шляху до суверенності. 

Семінарське заняття № 6 – 2 год. 

План  

1. Реформи в культурі за часів УНР та гетьманату (1917-1919). 

2. Сталінська тоталітарна система і свобода творчості («Розстріляне 

Відродження»). 

3. Культура часів «хрущовської відлиги» та «брежнєвського застою» 

(«шістдесятники», дисиденти 1970-х рр.). 

4. Провідні центри культури української діаспори в Європі та Америці.  

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

Академія наук, Академія мистецтв, «українізація», національне відродження 

1920-х, театр «Березіль», «розстріляне відродження», мистецькі об’єднання та 

творчі спілки,  метод «соціалістичного реалізму», ідеологічне мистецтво 

тоталітарного режиму та монументальна пропаганда, відлига та застій в 

культурі, шістдесятники та дисиденти, культурні діячі української діаспори. 

 

Рекомендована література до Теми 7: 
1. Бокань, Л. Польовий. Історія  культури  України. – К., 1998. 

2. Греченко В., І.Чорний. Історія світової та української культури. – К.,2000. 

3. Історія української  та зарубіжної  культури. / Ред. С. Клапчука, В. 

Остафійчука. – К., 2007. 

4. Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура. – К., 2007. 

5. Мєднікова Г.С. Українська і зарубіжна культура ХХ ст. – К., 2002. 

6. Культурологія: теорія та історія культури /Ред. І.Тюрменка. – К., 2005. 

7. Культурологія: українська та зарубіжна культура. Навч. посібник /Ред. 

М.Заковича. – К., 2006. 

8. Семчишин М. 1000 років  української  культури. – К. – Львів, 1993. 
9. Теорія та історія світової і вітчизняної культури /А.Бичко, ін.. – К.,  1993. 
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ТЕМА 7. Сучасні тенденції розвитку культури в Україні 

Семінарське заняття № 7 – 2 год. 
План  

1. Сучасні культурні процеси в умовах глобалізації (постмодернізм) та 

Україна.  

2. Актуальні питання розвитку культури в незалежній  Україні – захист своєї 

національної ідентичності (мова, освіта, українська книга, національне 

мистецтво тощо). 

3. Інтеграція України в світову культуру: міжнародні контакти, сучасні 

мистецькі  напрямки. 

4. Політика української держави щодо збереження та відновлення культурних 

надбань. Законодавство України в галузі культури. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

глобальна культура, масова та елітарна культура, національна політика та 

культура в незалежній Україні, модернізм та постмодернізм, ЮНЕСКО та 

реєстр охорони всесвітньої спадщини, лауреати Шевченківської премії, чорна 

археологія, «піратська» продукція і захист авторських прав, знищені пам’ятки 

культури та їх відновлення, визначні українці в світовій культурі.  

 

Рекомендована література до Теми 7: 

1. Бокань, Л. Польовий. Історія  культури  України. – К., 1998. 

2. Греченко В., І.Чорний. Історія світової та української культури. – К.,2000. 

3. Історія  української  культури / Ред. І. Крип’якевича. – К., 1999. 

4. Історія української  та зарубіжної  культури. / Ред. С. Клапчука, 

В. Остафійчука. – К., 2007. 

5. Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура. – К., 2007. 

6. Мєднікова Г.С. Українська і зарубіжна культура ХХ ст. – К., 2002. 

7. Культурологія: теорія та історія культури /Ред. І.Тюрменка. – К., 2005. 

8. Культурологія: українська та зарубіжна культура. Навч. посібник /Ред. 

М.Заковича. – К., 2006. 
9. Теорія та історія світової і вітчизняної культури /А.Бичко, ін.. – К., 1993. 



 

 

8 

2. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

здобувачів на семінарських заняттях 

 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; наявне цілісне 

уявлення про предмет навчальної дисципліни, розуміння її ролі та місця у системі 

навчальних дисциплін, що вивчаються майбутніми фахівцями-правниками; на 

високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні 

завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття 

продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні 

питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 

дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні про духовну традицію 

українського народу, паралелей між давньою та сучасною культурою; розуміння 

культурних етапів у розвитку культури України. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі, створено цілісне 

уявлення про історію та культуру України та значення її вивчення; в основному 

сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття 

навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час 

заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 

практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 

ґрунтується на глибокому знанні пам’яток української історії та культури. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; опановано основи 

історичних та культурологічних знань, практичні навички та вміння мають 

поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та закріплення; 

навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані 

з помилками. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, 

висловлення власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на знанні дат та 

фактів української історії та культури. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 

носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 

більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 

помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Курсант не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного матеріалу, з 

труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, що 

розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє відповідними 

вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 


