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МетОдичнІ пОради дО рОбОти над КурсОМ  

“ІстОрІя уКраїнсьКОї Культури”

пропонований навчально-методичний посібник “Історія української культури” розрахований 
на студентів, які навчаються на спеціальності “Культурологія”. Він знайомить студентську 

молодь із найвагомішими культурними здобутками українського народу від первісних часів до на-
ших днів, розкриває основні етапи історичного шляху української культури, її загальнолюдське та 
світове значення. 

Навчально-методичний посібник допомагає забезпечити розуміння системного зв’язку всіх 
складових культури – мистецтва, етнографії, матеріальної культури, наукового знання, усіх форм 
духовних цінностей. Наведені нові фактичні матеріали свідчать про самобутність української куль-
тури, про те, що культура – це спосіб регулювання, збереження, відтворення й розвитку усього 
суспільного життя.

“Історія української культури” висвітлена на основі доробку видатних українських учених  
М. Драгоманова, М. Грушевського, І. Огієнка, І. Крип’якевича, Д. Дорошенка, І. Дзюби та ін. Духо-
вна культура України простежується у загальнослов’янському контексті.

Як свідчать дослідження науковців ХХ ст., знання історії культури має не тільки виховне, а й 
надзвичайно важливе політичне значення. У зв’язку з цим необхідно привернути увагу студентів 
насамперед до оціночної й інформаційної функції знання історії національної та світової культури.

Кожен студент повинен уміти правильно оцінювати сучасний стан культури, бачити і розуміти 
постійні зміни в різноманітних сферах, уміти відрізняти усталені чи нові, життєдайні культурні 
форми від застарілих, позбавлених життєвої сили. Без цього неможливо визначити оптимальні шля-
хи і засоби подальшого розвитку культури, ефективно впливати на цей розвиток.

Знання історії культури дає змогу оцінити досягнення національної культури порівняно з над-
баннями інших народів. Сприйняття нашої культури багато втрачає від того, що ми здебільшого 
беремо її “по-хатньому”, в локальних масштабах, світовий контекст допомагає відкрити її співмір-
ність зі світовими цінностями.

Студенти повинні знати, що політики часто використовують культурні чинники для виправдан-
ня загарбання чужих земель і багатств, поневолення інших народів. До такої демагогії вдавалися і 
поневолювачі українського народу, які заперечували самобутність української культури.

Вивчення курсу сприятиме формуванню наукового світогляду студентської молоді, високого за-
гальноосвітнього і фахового рівня, вихованню моральних якостей майбутнього спеціаліста, готово-
го до примноження матеріальних і духовних цінностей українського народу.

Методологічною основою написання посібника слугували принципи науковості, об’єктивності, 
історизму, толерантності та комплексності.

Навчально-методичний посібник повністю відповідає програмі курсу “Історія української куль-
тури”. Автор буде вдячний за пропозиції, спрямовані на вдосконалення цього посібника.
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