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1. Загальна інформація 

Тип дисципліни - вибіркова  Мова викладання - українська 
Навчальна дисципліна викладається для студентів денної та заочної форми навчання на 

першому курсі у першому семестрі   
Кількість кредитів – 4, годин – 120  
Аудиторні заняття, годин: всього лекції лабораторні практичні 

денна 42 12 20 10 
заочна 16 4 8 4 

Самостійна робота, годин Денна - 78  Заочна - 104 
Розклад занять   

 
2. Анотація навчальної дисципліни 

Дисципліна розглядає сучасний стан та складові, форми існування культури і мистецтва, 

їх символічну природу, тенденції розвитку в Україні та світі. Вивчаються основні етапи 

культурно-історичного процесу та функції культури, її унікальність, світові тенденції та 

підходи ЮНЕСКО до збереження культурної спадщини світу, культурних пам'яток та творів 

мистецтва. Особлива увага надається можливостям впровадженню культурного досвіду та 

інновацій сучасного розвитку і культурного різномаіття у роботу закладів галузі гостинності 

України та, зокрема, Одещини. 
 

3. Мета навчальної дисципліни 
Метою викладання дисципліни «Світова культура і мистецтво» є набуття студентами 

сучасних теоретичних знань щодо організації та функціонування культури як ціннісної 

сутності, що включає накопичення, збереження та передачу соціального досвіду поколінь – 
пізнавального, адаптаційного, духовного, інтегративного, комунікативного та соціально-
перетворюючого, набуття практичних вмінь та навичок щодо оцінки та взаємозв'язку 

різноманітних пам'яток світових культури і мистецтва з культурою створення і 

функціонування закладів галузі гостинності, підготовка висококваліфікованого спеціаліста, 

який буде спроможним забезпечити високий рівень культури і  конкурентоспроможності 

підприємств в умовах ринкової економіки. 
 
Завданнями вивчення дисципліни є теоретична та практична підготовка студентів із 

питань: 
- методологічних засад формування культури та її цінностей; 
- єдності культурно-історичного процесу і культурного середовища протягом епох і 

століть; 
- охорони всесвітньої культурної та природної спадщини, діяльності ЮНЕСКО та її 

законодавчого забезпечення; 
- глобальних та регіональних проблем створення, розвитку і організації функціонування 

закладів культури і гостинності на основі глобальних сітьових технологій. 
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У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати:  

- концептуальні засади формування культури та її цінностей в країнах світу і в Україні,  
- проблеми розвитку культури, мистецтв і рекреації та можливості створення відповідних 

рекреаційно-туристичних комплексів; 
- проблеми ресурсозбереження та завдання охорони   природи у рекреаційних комплексах;    
- основні терміни, поняття, визначення і законодавчі акти, що регулюють діяльність закладів 

культури та гостинності в Україні; 
- методи оптимізації  культури соціально-перетворюючої діяльності на основі глобальних 

сітьових технологій; 
 вміти: 

- формулювати основні поняття та положення курсу; 
- аналізувати сучасний стан розвитку культури і мистецтв та їх роль у роботі закладів 

готельно-ресторанного сервісу, рекреації;  
- визначати особливості культурної складової рекреаційних послуг в різних регіонах і країнах 

світу; 
- знаходити, використовувати і аналізувати інформацію з актуальних питань розвитку 

культури, критичного мислення і діяльності закладів готельно-ресторанного сервісу, 

рекреації; 
- використовувати державні та галузеві законодавчі акти у навчальній та практичній 

діяльності. 
 

 
4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 

 

5. Зміст навчальної дисципліни  

 
6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 

Види контролю: поточний, підсумковий –  екзамен 
Нарахування балів 
Інформаційні ресурси 
 

7. Політика навчальної дисципліни 
Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з 

урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну 

доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу». 
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                                       /ПІДПИСАНО/ Анастасія САВЕНКО 
    підпис 
Завідувач кафедри     /ПІДПИСАНО/ Тетяна ЛЕБЕДЕНКО 
    підпис 
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