
 

 

 
Назва кафедри Всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики 

навчання історичних дисциплін 

Назва дисципліни Історія світової культури на уроках історії і 

суспільствознавчих дисциплін 

 Загальна кількість кредитів 

(годин) 

4 кредити (120 годин) 

Курс та півріччя, де 

починається дисципліна 

4  курс, VІІІ семестр 

Кількість семестрів, протягом 

яких вивчається дисципліна 

1 семестр  

Форма навчання, для якої 

дисципліна пропонується 

Денна 

Попередні умови Вивчення дисциплін: «Історія України», «Всесвітня історія», 

«Історичне краєзнавство», «Культурологія», «Етнографія», 

«Теорія та методика навчання історії», «Педагогіка», 

«Психологія». 
Назви спеціальностей, для яких 

пропонується вивчення 

дисципліни 

 

 

 

 

014 Середня освіта (Історія) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Короткий опис дисципліни Історії світової культури на уроках історії і суспільствознавчих 

предметів є важливою складовою частиною загального курсу 

вітчизняної та світової історії не тільки у вузі, але і в 

загальноосвітніх школах (5-11 класів). Хронологічно даний курс 

охоплює події з найдавніших часів до сучасності. Для учнів 5-11-х 

класів Міністерством освіти та науки рекомендовано вивчення 

інтегрованого курсу «Історія: Україна і світ», а також окремих курсів 

«Історія України», «Всесвітня історія» та «Громадянська освіта». 

Змістова лінія даного курсу спрямована на розвиток особистості, яка 

розуміє роль культури у формуванні мислення, усвідомлює зміни 

різних культур упродовж історичних епох, має уявлення про 

різноманіття культур та їх особливості, цінує свою культуру і 

культурну багатоманітність світу. 

Історія світової культури на уроках історії і суспільствознавчих 

предметів – це дисципліна, яка вивчає політичні, соціокультурні, 

економічні процеси в конкретних формах і просторово-часових 

вимірах. Важливою особливістю курсу є те, що він зорієнтований на 

засвоєння і застосування студентами спеціальності 014.03 – Середня 

освіта (історія) теоретичних знань з історії світової культури та 

культури України, усвідомлених умінь і навичок, необхідних для 

роботи в навчальних закладах середньої освіти. 

Мета викладання дисципліни – засвоєння і поглиблення теоретичних 

та практичних знань, умінь і навичок студентів на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти; опанування і застосування 

ключових теоретико-методологічних засад і методів вивчення та 

інтерпретації історичного минулого; виховання високоморальних, 

патріотичних, освічених особистостей, спроможних вносити 

істотний вклад у майбутнє як регіону, так й України. 

Завдання курсу: ознайомити студентів із культурною 
спадщиною України та народів світу; навчити використовувати 

в професійній і соціальній діяльності знання з історії культури 

України, порівнювати їх із всесвітньою культурологічною 

історією; виробити в студентів навички самостійних оцінок і 

власних суджень щодо розглянутих історичних проблем. 

Одним з головних завдань курсу є формування в молодого 

покоління суспільної свідомості, культури, моралі, 

самостійного творчого мислення, вироблення патріотичної 

орієнтації, прагнення до самореалізації, цивілізаційної 

толерантності 

 



 


