Анотація навчальної дисципліни
Назва
дисципліни
Викладач
Опис
Дисципліни

Світова культура та мистецтво

Підсумковий
контроль
Перелік тем

Залік

Рекомендована
література

С. М. Холодинська
Загальна інформація про дисципліну «Світова культура та мистецтво»
Мета: Метою викладання дисципліни «Світова культура та мистецтво» є
формування у студентів наукових уявлень про теорію та морфологію культури, її
феномени, багатство історичних типів культур, особливості художнього розуміння
світу, специфіку духовного життя українського та інших народів, показати
значення мистецтва у суспільстві. Вивчення цієї дисципліни має важливе значення
для
майбутньої
діяльності
висококваліфікованих
спеціалістів,
для
багатоаспектного формування та розвитку особистості, для стимулювання творчої
активності людини взагалі.
Завдання вивчення дисципліни
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати :
− основні теоретичні положення і поняття дисципліни та вільно ними
оперувати;
− сутність та специфіку культур різних епох і народів й українського
зокрема;
− виміри особистісного рівня культури і засоби його підвищення
− орієнтуватися у потоці художньої продукції і віддавати перевагу
найвидатнішим у художньому розумінні взірцям;
− культурну спадщину українського народу та шляхи її використання,
пропагування і розповсюдження;
вміти :
− зробити порівняльний аналіз різних культурних традицій;
− орієнтуватися у сучасних художньо-мистецьких процесах, пов’язуючи їх з
загальносуспільними тенденціями ;
− обґрунтувати власну відповідь, звертаючись до першоджерел і сучасної
культурологічної та навчальної літератури;
− володіти навичками використання отриманих знань у навчальній та
науковій, повсякденній діяльності.
Для успішного вивчення дисципліни потрібно добре знати курси світової та
української історії та культури.

Тема 1. Сутність культури та її ґенеза. Природа і культура. Культура і суспільство.
Культура і особистість. Мистецтво у системі духовної культури
Тема 2. Первісна культура. Культура Стародавнього Сходу
Тема 3. Культура Античного Світу
Тема 4. Культура Середньовіччя
Тема 5. Культура доби Відродження і Реформації. Формування Європейської
культури Нового часу
Тема 6. ХІХ сторіччя в історії світової культури
Тема 7. Культура людства у ХХ столітті
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