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1. Пояснювальна записка 
1.1. Мета та завдання 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. 
 

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; 
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- 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. 
 

1.2. Компетентності, які може отримати здобувач вищої освіти 
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Світова культура і 

мистецтво» здобувач вищої освіти отримує наступні програмні компетентності та 

програмні результати навчання, що визначені в Стандарті вищої освіти зі 

спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» галузі знань 24 «Сфера 

обслуговування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  та освітньо-
професійній програмі «Готельно-ресторанна справа» галузі знань 24 «Сфера 

обслуговування» підготовки бакалаврів. 
   

Загальні компетентності: 
ЗК01. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, вести здоровий спосіб життя 
ЗК03. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 
ЗК 10. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях  
 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 
СК01. Розуміння  предметної області і специфіки професійної діяльності 
 

Програмні результати навчання: 
ПРН 04. Аналізувати сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності та 

рекреаційного господарства 
ПРН 05. Розуміти принципи, процеси і технології організації роботи суб'єктів 

готельного та рекреаційного господарства  
ПРН 22. Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на 

основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, 

використовувати різні види та форми рухової активності для ведення 

здорового способу життя теми  
 

1.3. Міждисциплінарні зв'язки 
Дисципліна вивчається на першому курсі у першому семестрі; передує 

вивченню дисциплін: «Історія України. Культурна та гастрономічна спадщина 

України і регіону», «Рекреаційні комплекси світу», Інформатика та Internet в 

бізнесі». 
 
 

+Коротич+1902-work_programm_form.doc
+Коротич+1902-work_programm_form.doc
+Коротич+1902-work_programm_form.doc
http://nmv.onaft.edu.ua/opp/241b-grs2021.pdf
http://nmv.onaft.edu.ua/opp/241b-grs2021.pdf
http://nmv.onaft.edu.ua/opp/241b-grs2021.pdf
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1.4. Обсяг навчальної дисципліни в кредитах ЄКТС 
Навчальна дисципліна викладається для студентів денної 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 
   
 

2. Зміст навчальної дисципліни 
2.1. Програма змістовних модулів 
Змістовний модуль 1. Шляхи розвитку світової культури і мистецтва  

№ 

теми 
Зміст теми Кількість 

годин 
денна/заочна 

1 Вступ. Основи теорії культури. Форми існування культури 

(комунікативна, інтерактивна і перцептивна), її символічна природа. 
Мистецтво як відтворення рівня розвитку культури і суспільства 

2/1 

2 Основні етапи культурно-історичного процесу. Функції культури: 

світоглядна, пізнавальна, адаптаційна, інтегративна, комунікативна, 

самореалізації особистості та соціально-перетворююча 

2/1 

3 Основні концепції культурно-історичного процесу.  Античність та ідеї 

прогресу культури епохи Відродження. Європоцентризм і культурний 

релятивізм в кінці ХХ – на початку ХХI століть. 

2/0,5 

4 ЮНЕСКО: глобальні пріоритети, спеціальні теми, актуальні проекти. 
Досвід співпраці ЮНЕСКО і України, перспективи співробітництва 

2/0,5 

5 Діяльність ЮНЕСКО з питань охорони природних та культурних 

ресурсів світу. Україна в ЮНЕСКО. Історико-культурні пам'ятки та 

митці Одещини 

2/0,5 

6 Культура інформаційного суспільства. Масова культура, цифрова 

залежність, мистецтво постмодернізму. Сучасні напрямки розвитку 

культури і їх вплив на галузі сервісу і гостинності 

2/0,5 

 Разом з дисципліни 12/4 
 

2.2. Перелік практичних робіт 
№ 

теми 
Зміст теми Кількість 

годин 
денна/заочна 

1 Основи теорії культури. Форми існування культури, мистецтва 2/0,5 
2-3 Основні етапи культурно-історичного процесу. Єдність культурно-

історичного процесу в епохи Античності, Середньовіччя та 

Відродження. Розвиток мистецтв в Європі.  

2/0,5 

4-5 Основні етапи культурно-історичного процесу. Еволюціонізм і 

культурний релятивізм. Ідеї циклічного розвитку культур і їх вплив на 

творців мистецтва. 

1/0,5 

6-7 Основні етапи культурно-історичного процесу. Європоцентризм і 

культурний релятивізм. Ф. Фукуяма і С. Хантингтон. Неоеволюціонізм 
1/0,5 

8-9 Функції культури: світоглядна, пізнавальна, адаптаційна, інтегративна, 1/0,5 
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комунікативна, самореалізації особистості та соціально-перетворююча 
10-
11 

Діяльність ЮНЕСКО з питань охорони природних та культурних 

ресурсів світу. Музеї світу як національне надбання та джерело 

формування  мультикультурності населення.  

1/0,5 

12-
13 

Досвід співпраці ЮНЕСКО і України, перспективи співробітництва. 
Історико-культурні пам'ятки та митці Одещини, Півдня України 

1/0,5 

14-
15 

Сучасні напрямки розвитку масової культури і їх вплив на галузі 

сервісу і гостинності. 
1/0,5 

 Всього 10/4 
 

2.3. Перелік завдань до самостійної роботи 
№ 

теми 
Назва теми Кількість 

годин 
денна/заочна  

1 Соціальні мережі як культурне явище та перспективи їх розвитку у 

становленні культури націй 
15/18 

2 Спілкування як форма існування і розвитку культури 15/17 
3 Мультикультурність населення і рекреаційних комплексів Одещини, 

Півдня України 
6/18 

4 Рівні суспільної свідомості як форми існування культури. Історія – 
єдність традицій та інновацій 

12/17 

5 Митці епохи Відродження та їх вплив формування культурного 

середовища в Європі 
15/17 

6 Співпраця ЮНЕСКО з діячами культури України. Історико-культурні 

пам'ятки та митці Півдня України 
15/17 

 Всього 78/104 
 

3 Критерії оцінювання результатів навчання 
Види контролю: поточний, підсумковий – екзамен 

Нарахування балів за виконання змістовного модуля 

Вид роботи, що підлягає 

контролю 

Оцінні бали 
Форма навчання 

денна та заочна 

min max К-ть робіт 
Сумарні бали 

min mах 
Робота на лекціях 1 2 6 2 12 
Виконання практичних 
робіт 0.5 1 15 7 15 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 1 2 3 3 6 

Підготовка до практичних 

занять 0.5 1 14 7 14 

Виконання індивідуальних 
завдань 1 2 6 6 12 

Проміжна сума     25 59 
Поточний контроль 

(тестовий) 29 41 1 35 41 

Оцінка за змістовий 
модуль 1 

   60 100 



8 
 

  

4.Інформаційні ресурси 
 

Базові (основні): 
1. Українська і світова культура [Текст] : підручник / В. Я. Хоменко. — Київ : 

Україна, 2002. — 336 с. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-
w/DocumentDescription?docid=OdOAH.BibRecord.49558 

2. Українська та зарубіжна культура [Текст] : підручник / М. В. Кордон. — 3-тє 

вид. — Київ : ЦУЛ, 2010. — 584 с. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-
w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-cnv.BibRecord.52520 

3. Світова та українська культура [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Абрамович, М. Ю. 

Чікарькова. — Львів : Світ, 2004. — 344 с. : іл. 
https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-
cnv.BibRecord.43212 

4. Українська та зарубіжна культура [Текст] : слов. культуролог. термінів / В. М. 

Зотов, А. В. Клімачова, В. О. Таран ; Запоріз. юрид. ін-т Дніпропетр. держ. ун-ту. 

внутр. справ. — Київ : ЦУЛ, 2009. — 264 с. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-
w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-cnv.BibRecord.39192 

5. Культура сучасного суспільства: методологічні та методичні аспекти 

соціологічного вивчення [Текст] / І. Лашук // Соціологія: теорія, методи, 

маркетинг. — Київ : НАНУ, 2013. — № 4. — С. 38-53. 
https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-
cnv.BibRecord.103174 

 
Додаткові: 
1. Попович М. В. Культура // Енциклопедія сучасної України : у 30 т. / ред. кол. І. 

М. Дзюба [та ін.] ; НАН України, НТШ. — К. : Інститут енциклопедичних 

досліджень НАН України, 2001–2020. 
2. Коротка історія культури : від первісного суспільства до доби Відродження / Д. 

Ліндсі ; [пер. з англ. Віри та Лесі Герасимчуків]. – Київ : Мистецтво, 2020– 431 с 
3. Короткий енциклопедичний словник з культури. — К. : Україна, 2019. 
4. Теорія та історія світової і вітчизняної культури. Курс лекцій. — Київ : Либідь, 
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