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2. Опис навчальної дисципліни 
  

Назва дисципліни: Основи матеріальної культури 

Код навчальної дисципліни за ОПП: НП-17/2.1.2  

Спеціальність: 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

Освітньо-професійна програма: 01 Освіта 

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Форма навчання: Денна, заочна 

Курс: 4-й 

Семестр: 8 

Тип дисципліни Нормативні дисципліни  

Кількість кредитів   3 

Блоків (модулів)   4 

Загальна кількість годин  90 

Тижневих годин для денної форми навчання 3 

Лекції 16  

Практичні, семінарські 12 

Самостійна робота 66 

Індивідуальне науково-дослідне завдання  

(есе, аналітичний звіт, тези тощо) 
реферат 

Вид підсумкового контролю: залік 

Сторінка дисципліни на сайті університету http://moodle.kspu.kr.ua/course/view.php?id=461 

Зв’язок з іншими дисциплінами.  «Художня культура», «Світова художня культура» 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета  курсу полягає у ознайомленні  майбутнього сучасного  фахівця, що отримує кваліфікацію «Бакалавр», з матеріальною культурою 

людства, яка є частиною загальної культури й визначається як сукупність умов навколишнього побуту та слугує людині для задоволення її 

повсякденних потреб. 

Завдання: усвідомлення того, що матеріальна культура є втіленням матеріалізованих  людських потреб, що віддзеркалюються  в її досить 

складній структурі – від  побуту, основних знарядь праці, способів існування та особливостей буденного життя  до витворів мистецтва – є головним 

завданням викладання дисципліни «Основи матеріальної культури» для студентів мистецьких факультетів.  

  

3. Компетентності та результати навчання 

 
«Основи матеріальної культури»  є одним із загальнотеоретичних курсів у низці профільних дисциплін, що забезпечують процес художньо-

педагогічної освіти студентів мистецьких факультетів. Вивчення курсу дає студентам уявлення про культуру як сукупність досягнень людства, як 

інтегральний образ, що об’єднує все багатство матеріальних і духовних цінностей. Культура є цілісним феноменом й  неможливо категорично  

провести межу між  її складовими. Отже, виокремлення матеріальної культури  структурі такого складного феномена як світова художня культура, та 

визначення її змісту, певною мірою, носить умовний характер й можливо лише теоретично, з метою розкриття її сутності, взаємозв’язку її 

компонентів, виявлення критеріїв її становлення і розвитку тощо. 

Опанування системою  знань, розумінь, умінь та способів дії, що складають основу  компетенцій з «Основ матеріальної культури»   

забезпечує розвиток  фахової компетентності  сучасного педагога-музиканта в структурі професійної компетентності майбутніх учителів  музичного 

мистецтва, їхню  теоретичну і практичну підготовленість з огляду на необхідність набуття  здатності  до цілісного бачення світу на засадах  

гуманістичних цінностей  демократичного суспільства;   виробленню наукового підходу до аналізу проблем оточуючого світу у контексті духовності 

освіти і виховання  та особистісної  свободи й свободи вибору кожною людиною  індивідуальної траєкторії власного самовираження  й самореалізації  

у професійній діяльності та  життєтворчості. Тож, особливої уваги потребує  розвиток у  майбутніх фахівців-музикантів  знань щодо  сучасних 

наукових підходів  у процесі вивчення та  використання у власній практичній діяльності засад матеріальної культури; застосування  теоретичного та 

критичного мислення   у процесі  майбутньої професійної діяльності, головними критеріями якого  є вміння: ставити питання, аналізувати  

передумови та причини подій, оцінювати  та інтерпретувати події,  проводити паралелі з теперішнім часом,  обґрунтовувати власну позицію  у 

вирішенні  проблем сучасної освіти і виховання.  



 У результаті вивчення  курсу  «Основи матеріальної культури»   студенти  набуватимуть компетентності:  

 

Інтегральна компетентність – здатність  до ефективного розв’язання теоретичних завдань та практичних проблем, що постають у сучасній системі 

освіти і виховання в цілому й мистецькій зокрема, що потребує  постійного саморозвитку  й самовдосконалення  майбутнього  педагога-музиканта 

задля  усвідомлення  й набуття способів дій щодо впровадження  в сучасний  освітній простір  новітньої парадигми ХХІ ст. та  здійснення 

інноваційної діяльності у все ще існуючих умовах неповної інформації та суперечливих вимог  до організації  освітніх і виховних процесів.  

 Професійні компетентності: 

- здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів у загальній та мистецькій  освіті і вихованні; 

-  здатність до   наукового  мислення на засадах гуманістичних цінностей демократичного суспільства; 

-  здатність до прояву гнучкого мислення, до прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та 

прогнозування; 

- здатність ефективно шукати та  систематизувати інформацію, висувати гіпотези та  оцінювати альтернативи;  

- здатність до критичного мислення, а не до критичного оцінювання у ситуаціях вибору; 

- здатність ідентифікувати  і протидіяти стереотипам  і дискримінації;  

-  опанування  базовими навичками емоційного інтелекту та  навичками  етичного спілкування;  

-   здатність до ефективної комунікації, володіння   технологіями усного і писемного спілкування на різних мовах та комп’ютерними технологіями;  

-   володіння навичками інфо-медійної грамотності, зокрема стійкістю  до впливів, фактчекінгу, а також  навичок цифрової безпеки;  

-   здатність до інноваційності й креативності  через уміння  втілювати ідеї  завдяки онлайн-інструментам  та   використовувати  медіа  для  успішної  

професійної  діяльності та соціального блага.  

  



- 4. Зміст дисципліни. Календарно-тематичний план 
-  

Тиж. / 

дата / 

год. 

Тема, план 

Форма 

діяльності 

(заняття) / 
 

Література 

Ресурси в Інтернеті 

Самостійна робота, 

завдання, 

год. 

Вага 

оцін-

ки 

Термін 

викона-

ння 

Тиж. 1. 
 

3 акад. 

год.  

Змістовий модуль І. Теоретичні 

аспекти  визначення феномену 

«матеріальна культура» 
 
 

Тема 1. Матеріальна культура і 

соціальні відносини.  
 

Лекція 

 

 
 

 

Практичне 

заняття  

ВВЕДЕНИЕ в философию: 

Учебное пособие для вузов. / 

авт кол. Фролов И.Т и др. – 
М.: Республика, 2004.– 

С.485-495; 514-537. 

ГУРЕВИЧ П.С. Основы 

философии: Учебник. – М.: 
Гардарики, 2000. – С. 346-

412. 

ЕНЦИКЛОПЕДИЯ 
постмодернізму.- 

К.:Основи,2003.- Статті: 

«Політика», «Життя 

суспільства», 
КАНКЕ В.А. Философия. 

Исторический и 

систематический курс: 
Учебник для вузов. – М., 

2002. – С. 226-240. 

ФІЛОСОФІЯ: Підручник 
/І.В. Бичко, І.В. Бойченко, ін. 

- К., 2001. – С. 193-228. 

ФІЛОСОФІЯ. Підручник. За 

ред. Надольного І.Ф. -К.: 
Вікар, 2001. - С. 

ФІЛОСОФІЯ: Посібник для 

студентів вищих навчальних 
закладів /Причепій Є.М., 

Черній А.М., Гвоздецький 

В.Д., Чекаль Л.А.-
К.,Академія,2001-С.364-

419,510-526. 

 1  



 

Тиж. 2. 

 

3 акад. 

год. 

Змістовий модуль II.  :   Матеріальна 

культура давніх та середньовічних 

часів. 
 

Тема 2. Основні етапи розвитку 

матеріальної культури давніх 

цивілізацій.  
 

Лекція 

 

 

 
 

Практичне 

заняття 

KPУTЬ И.Б., ЗAБEЛИН И.М. 

Очepки иcтopии 

пpeдcтaвлeний o 

взaимooтнoшeнии пpиpoды и 
oбщecтвa. - М.:Haукa, 1988. - 

C. 6-19. 

КЕМПБЕЛЛ Дж. Свобода и 
сообщество.\\Вопр. 

филос.,1992,№12. 

KPЫМCKИЙ C.Б. Koнтуpы 
дуxoвнocти: нoвыe 

кoнтeкcты 

идeнтификaции//Boпp. 

филoc., 1992, №12. 
КРИСАЧЕНКО В.С. 

Стратегія виживання виду 

Homo sapiens// Філос. і 
соціол.думка,1992, №4 

ХЕЙЗИНГА Й. Homo 

Ludens.\Человек играющий/ -
М.: Прогресс-Академия, 

1992.-464 с. 

ШАПОВАЛОВ В.Ф. Основы 

философии. От классики к 
современности, изд. 2-е, 

доп.: Учеб. пособие для 

вузов. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 
2000. – С. 457-488. 

ЯЩEHKO Є.Г. Глoбaльнi 

мexaнiзми. Дocвiд пpo 

взaємoвiднoшeння пpиpoди 
тa людини//Фiлoc. i coцioл. 

думкa, 1992, №4. 

 1  

Тиж. 3. 

 

 

3 акад. 

год. 

Тема 3. Матеріальна культура 

Античного світу 
 

Лекція 

 

 

 
Практичне 

ПЛАТОН. Государство // 

Платон. Филеб, Государство, 

Тимей, Критий.- М.: Мысль, 

1999.- С. 188-191. 
СУМЕРКИ богов. М.: Изд. 

 1  



заняття политич. литературы.- 1989.- 

С.95-97,104. 
ФІЛОСОФІЯ. 

ХРЕСТОМАТІЯ: Навч. посіб. 

// За ред. Дротянко Л.Г., 
Матюхіної О.А., Онопрієнка 

В.І. – К.: Вид-во 

Національного авіаційного 
університету, 2009. – С.169 -

180. 

ХАЙЕК Ф.А. Дорога к 

рабству.\\Вопр. 
философии,1990,№11-12. 

Тиж. 4. 

 

3 акад. 

год. 

Змістовий модуль ІІІ. Матеріальна 

культура європейських країн від 

епохи Середньовіччя до Новітньої 

доби. 
  

Тема 4. Матеріальна культура 

Середньовіччя 
 

Лекція 

 
 

 

 
Практичне 

заняття 

Алексєєв Ю.М., Вертегел 

А.Г., Казаков О.О. Всесвітня 
історія: Навчальний посібник 

для студентів ВНЗ –К., 2006 -

240с. 
  Алпатов В.В. 

Немеркнущее наследие. –М., 

2001 
 Андріяненко В.І. 

Історія і теорія української і 

зарубіжної культури: 

Навчальний посібник – 
Луганськ.- 2007 -176 с. 

 Баткин Л.М. 

Итальянское Возрождение  в 
поисках  

 Бродель Ф. Структуры 

повседневности: возможное и 
невозможное Т.1 

Материальная цивилизация , 

экономика, капитализм. -М., 

1986 
 

 1  



Тиж. 5. 

 

3 акад. 

год. 

Тема 5.  Матеріальна культура 

епохи Відродження  

Лекція 

 
 

 

 
Практичне 

заняття 

Букгардт Я. Культра Италии в 

эпоху Возрождения. –
Смоленск.-2002 – 448с. 

 Всесвітня історія: 

пробне оцінювання: 
Навчальний посібник –

Харків.-2008 

 Горбач Н.Я. Теорія та 
історія  світової і вітчизняної 

культури., Львів -1992 

Енциклопедія моди.  –М.-

2000 
Енциклопедія УСЕ. –К., 2002 

Жак Ле Гофф  Цивилизация  

средневекового Запада.-М., 
1992 

 Золотухина–Аболина Е.В. 

Повседневность: 
философские загадки. – К.: 

2006 

 

 1  

Тиж. 6. 

 

3 акад. 

год. 

Тема 6. Ґенеза матеріальної  

культури  Європи  XVII - XIX  

століть. 
 

Лекція 

 

 

 
 

Практичне 

заняття 

История культуры   стран 

Западной Европы  / Брагина 

Л.М. и др. М., Высшая школа, 

2001 – 479 с. 
 Киреева Е.В. История 

костюма: Европейский 

костюм от Античності до ХХ 
века.-М., 1976 

Кравець М.С., Семашко О.М., 

Піча В.М. та ін. 
Культурологія: Навчальний 

посібник для студентів вищих 

навчальних закладів / За заг. 

ред. В.М.Пічі, - Львів: “Новий 
Світ – 2000”, 2006. 240 с 

 

 

 1  



Тиж. 7. 

 

3 акад. 

год. 

Змістовий модуль ІV. Матеріальна 

культура України 
 

Тема 7. Матеріальна культура 

українського народу та його 

основні заняття 
 

Лекція 

 
 

 

 
Практичне 

заняття  

Асеев Ю.С. Джерела. 

Мистецтво Київської Русі - 
К.:Мистецтво, 1979.- 216 с. 

 

 Білецький П.О. Українське 
мистецтво другої половини 

ХVII-ХVIII століття. - 

К.:Мистецтво, 1981.- 159 с. 
 

 Воропай О. Звичаї 

українського народу. – 

К.:Оберіг, 1993.- 590 с. 
 

Грушевский М.С. Очерк 

истории украинского народа. 
- К.:Лыбидь, 1991.-398 с. 

 

 Історія української культури 
/За загал. ред. Г.Крип'якевича. 

- К.:Либідь, 1994.- 656 с. 

 

 Ковальчук О.В. Українське 
народознавство. - К.:Освіта, 

1992.- испр. и перераб. / Гл. 

ред. М.Д. Аксенова. - М.: 
Аванта, 1999.- 704с. 

 

 1  

Тиж. 8. 
 

3 акад. 

год. 

Тема 8. Народний одяг та його 

функції. 

Лекція 
 

 

 
 

Практичне 

заняття 

Лекції з історії світової і 
вітчизняної культури / За ред. 

Яртися  А.В. та ін. – Львів, 

1994 
  Литаврин Г.Г. Как 

жили византийцы.-С /П. – 

2000 -255с. 

  Мартынов В.Ф. 
Мировая художественная 

культура : учебное пособие – 

Минск, 1997 
  Мерцалова М .Н. 

Костюм разных времен и 

   



народов.  М., 1993 

  Поляковская М.А., 
Чекалова А.А.  Византия: быт 

и нравы. –Свердловск -1989 

  Спромятникова  О.И. 
История прически. –М., 

«Искусство» - 1989 

  Топычканов А.В. 
Социальное и культурное 

“измерения” повседневности 

в немецкоязычной 

историографии // 
Обсерватория культуры. – 

Москва, 2007, № 2 

  Шапинская Е.Н. 
Культура повседневности в 

академическом дискурсе // 

Обсерватория культуры. – 
Москва, 2006, № 5. – с.35-40 

 Шестаков В. 

Массовая культура –М., 1990 

  А.Шюц. Смысловая 
структура повседневного 

мира: Очерки по 

феноменологической 
социологии / Сост. Алхасов 

А.Я. – М.: 2003. – 334 

 

  



5. Література для вивчення дисципліни 

 

1. Алексєєв Ю.М., Вертегел А.Г., Казаков О.О. Всесвітня історія: Навчальний посібник для студентів ВНЗ –К., 2006 -240с. 

2.  Алпатов В.В. Немеркнущее наследие. –М., 2001 

3. Андріяненко В.І. Історія і теорія української і зарубіжної культури: Навчальний посібник – Луганськ.- 2007 -176 с. 

4. Баткин Л.М. Итальянское Возрождение  в поисках  

5. Бродель Ф. Структуры повседневности: возможное и невозможное Т.1 Материальная цивилизация , экономика, 

капитализм. -М., 1986 

6. Букгардт Я. Культра Италии в эпоху Возрождения. –Смоленск.-2002 – 448с. 

7. Всесвітня історія: пробне оцінювання: Навчальний посібник –Харків.-2008 

8. Горбач Н.Я. Теорія та історія  світової і вітчизняної культури., Львів -1992 

9.  Енциклопедія моди.  –М.-2000 

10.  Енциклопедія УСЕ. –К., 2002 

11.  Жак Ле Гофф  Цивилизация  средневекового Запада.-М., 1992 

12.  Золотухина–Аболина Е.В. Повседневность: философские загадки. – К.: 2006 

13.   Історія стародавнього світу -К., 1976 

14.  История культуры   стран Западной Европы  / Брагина Л.М. и др. М., Высшая школа, 2001 – 479 с. 

15. Киреева Е.В. История костюма: Европейский костюм от Античності до ХХ века.-М., 1976 

16.  Кнабе Г.С. Древний Рим – история и повседневность. – М., 1986 

17.  Кравець М.С., Семашко О.М., Піча В.М. та ін. Культурологія: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних 

закладів / За заг. ред. В.М.Пічі, - Львів: “Новий Світ – 2000”, 2006. 240 с 

18.  Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима – М., 1990 

19.  Левчук Л.Т., Панченко В.І., Шинкаренко О.В. Історія світової культури – К.,-1994 

20. Лекції з історії світової і вітчизняної культури / За ред. Яртися  А.В. та ін. – Львів, 1994 

21.  Литаврин Г.Г. Как жили византийцы.-С /П. – 2000 -255с. 

22.  Мартынов В.Ф. Мировая художественная культура : учебное пособие – Минск, 1997 

23.  Мерцалова М .Н. Костюм разных времен и народов.  М., 1993 

24.  Поляковская М.А., Чекалова А.А.  Византия: быт и нравы. –Свердловск -1989 



25.  Спромятникова  О.И. История прически. –М., «Искусство» - 1989 

26.  Топычканов А.В. Социальное и культурное “измерения” повседневности в немецкоязычной историографии // 

Обсерватория культуры. – Москва, 2007, № 2 

27.  Шапинская Е.Н. Культура повседневности в академическом дискурсе // Обсерватория культуры. – Москва, 2006, № 5. – 

с.35-40 

28. Шестаков В. Массовая культура –М., 1990 

29.  А.Шюц. Смысловая структура повседневного мира: Очерки по феноменологической социологии / Сост. Алхасов А.Я. – 

М.: 2003. – 334 

 



6. Політика виставлення балів. Вимоги викладача. 
 

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів поточного контролю. Поточний 

контроль – це оцінювання навчальних досягнень студента (рівня теоретичних знань та практичних навичок з тем, включених до 

змістових модулів). Він здійснюється протягом семестру під час проведення аудиторних занять, на консультаціях (під час 

відпрацювання пропущених занять чи за бажанням підвищити попереднє оцінювання), організації самостійної роботи у формі 

опитування, виступів на практичних заняттях, контролю засвоєння навчального матеріалу, запланованого на самостійне 

опрацювання студентом тощо. Метою є перевірка рівня навчальних досягнень студента під час вивчення навчального матеріалу. 

Оцінка за ІНДЗ виставляється на практичному занятті з дисципліни на основі попереднього ознайомлення викладача зі змістом 

ІНДЗ та захисту завдання шляхом усного звіту студента про виконану роботу (до 5 хв.). 

Форми участі студентів у навчальному процесі, які підлягають поточному контролю: виступ з основного питання; 

доповнення, запитання до того, хто відповідає; участь у дискусіях, інтерактивних формах організації заняття; аналіз аналітичної 

інформації; індивідуальне письмове завдання (реферат); самостійне опрацювання тем; підготовка тез, конспектів навчальних або 

наукових текстів; використання приладів, таблиць, схем; систематичність роботи на семінарських заняттях, активність під час 

обговорення питань. Максимальний бал за виступ з питань практичного заняття – 13 балів. 

Студент, який не з’являвся на заняття (з поважних причин, підтверджених документально), а отже, не мав поточних оцінок, 

має право повторно пройти поточний контроль під час консультацій. На консультаціях студент може відпрацювати пропущені 

практичні заняття, захистити реферати, а також ліквідувати заборгованості з інших видів навчальної роботи. 

Критерії оцінювання усних відповідей: повнота розкриття питання; логіка викладання, культура мови; емоційність та 

переконаність; використання основної та додаткової літератури; аналітичні міркування, уміння робити порівняння, висновки. 

Вимоги викладача: обов’язкове відвідування навчальних занять; активність студента під час практичних занять; своєчасне 

виконання завдань самостійної роботи; відпрацювання занять, що були пропущені або не підготовлені на консультаціях. 

Не допустимо: пропуск занять без поважних причин; запізнення на заняття; користування мобільним телефоном, 

планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття. 

Розподіл балів 

Розподіл балів, що присвоюються студентам з навчальної дисципліни «Основи матеріальної культури» є сумою балів за 

виконання практичних завдань та самостійну роботу. 

 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальне завдання Сума 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4  ІНДЗ 

Тема 1 Тема 2, Тема 3 Тема 4, Тема 5 

Тема 6 

Тема 7, Тема 8  реферат 100 

1 6 16 16,16 16  20 



Т1, Т2, ..., Т8 – теми змістових модулів. Студент, який не з’являвся на заняття (незалежно від причин), а отже, не мав 

поточних оцінок, має право пройти поточний контроль під час консультацій. 

Критерії оцінювання знань 
На кожному практичному занятті з навчальної дисципліни «Основи матеріальної культури» студент за відповідь може 

набрати максимум 16 балів. Під час оцінювання на практичних заняттях враховується: знання теоретичного матеріалу, що є 
основою проведення даної роботи: уміння планувати свою роботу; уміння аналізувати та складати таблиці, блок-схеми, 
принципові схеми тощо; уміння класифікувати та узагальнювати опрацьований матеріал; уміння узагальнювати поданий 
теоретичний матеріал та робити основні висновки із засвоєного матеріалу. Норми оцінювання усних відповідей: 
- Оцінка "відмінно" (А – 12-13 балів) ставиться тоді, коли студент виявляє правильне розуміння змісту розглядуваних понять, 
дає точне визначення й тлумачення таких понять, правильно їх класифікує, будує відповідь за власним планом, супроводжує її 
прикладами, вміє застосовувати знання у новій ситуації, при виконанні практичних завдань; може встановити зв'язок між 
матеріалом, що вивчається із раніше вивченим. 
- Оцінка "добре" (В – 11 балів) ставиться, якщо відповідь задовольняє основні вимоги до відповіді на оцінку "відмінно", але 
допущено 1-3 неточності. Теж саме, але у відповіді не використовується власний план розповіді, не приводяться приклади, не 
застосовуються знання у новій ситуації, немає зв'язку з раніше вивченим – "добре" (С – 10 балів). 
- Оцінка "задовільно" (D – 8-9 балів) ставиться, якщо більша частина відповіді задовольняє вимоги до відповіді на оцінку 
"добре", але виявляються окремі прогалини, які не перешкоджають подальшому засвоєнню програмного матеріалу. Теж саме, з 
урахуванням, що при цьому наявні неточності у відповіді, виникають складнощі при наведенні прикладів та відповідей на 
уточнювальні питання – оцінка "задовільно" (Е – 6-7 балів). 
- Оцінка "незадовільно" (FX – 1-5 балів) ставиться тоді, коли студент не оволодів основними знаннями та вміннями відповідно 
до вимог навчальної програми, але був присутнім на практичному занятті. 

 

Питання, що виносяться на практичні заняття з дисципліни «Основи матеріальної культури» 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Теоретичні аспекти  визначення феномену «матеріальна культура» 

 

Тема 1. Матеріальна культура і соціальні відносини  2 год 

 

1. Людина й матеріальна культура в контексті соціально-економічного  розвитку суспільства 

2.  Утилітарність і естетика матеріальної культури. 

3. Ознаки розвитку матеріальної культури в житлі, побуті, одязі, їжі. 

4. Походження речей. 

5. Костюм і аксесуари 

  



 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. :   Матеріальна культура давніх та середньовічних часів. 

 

Тема 1.   Основні етапи розвитку матеріальної культури давніх цивілізацій. 2 год 

. 

1. Становлення і розвиток матеріальної культури найдавніших світових цивілізацій. 

2. Побутові реалії, знаряддя праці, одяг і прикраси первісного суспільства. 

3. Побутовий устрій племен Середньої Азії, Ірану, Південної Месопотамії. 

4. Повсякденне життя єгиптян у часи великих фараонів. 

5.       Матеріальний світ Стародавнього Китаю. 

6.       Самобутність матеріальної культури Давньої Індії. 

7.       Матеріальна культура давніх германських племен. 

8.       Матеріальна культура індіанців південної Америки. 

 

Тема 2. Матеріальна культура Античного світу.  4 год. 

1.      Історико-культурний феномен античної цивілізації.  

2.      Давньогрецька культура як основа матеріальної культури античності. 

3.      Специфіка спорудження житла та внутрішнього вбрання будівлі греків. 

4.      Загальна характеристика житла, внутрішнього вбрання будівлі та основні типи одягу греків. 

5.      Матеріальна культура Римської Імперії 

6.      Відображення диференціації суспільства в костюмі римлянина, його житло  і побут. 

7.      Вплив Римської Імперії на розвиток матеріальної культури Іудеї. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ.  Матеріальна культура європейських країн від епохи Середньовіччя до Новітньої доби. 

 

Тема 1. Матеріальна культура Середньовіччя  – 2 год. 

 

1. Візантія – перлина Середньовіччя, специфіка вираження візантійської матеріальної культури, костюм візантійця. 

2. Повсякденне життя європейських народів. Особливості житла, побуту та одягу середньовічного європейця.    

3. Матеріальний світ середньовічної Англії  та Франції.  

4. Костюм середньовічного іспанця. 

5. Житло та одяг часів російського Середньовіччя 

6. Матеріальна культура Японії середніх віків. 



7. Особливості повсякденного життя в Єрусалимі. 

  

Тема 2.   Матеріальна культура епохи Відродження – 2 год. 

 

1. Характерні особливості розквіту матеріальної культури епохи Відродження.  

2. Інтер’єр європейського житла. 

3. Костюми і мода. Ренесанс у повсякденному житті італійців.   

4.  Матеріальна культура Франції в епоху Відродження. 

5.Іспанський костюм епохи Ренесансу. Гарні манери як важливий атрибут повсякденного життя європейця. 

6. Костюм, житло і побут англійського джентльмена. 

7. Матеріальна культура західноєвропейських  країн в період Пізнього Відродження (побут, одяг, їжа). 

8. Усталеність матеріальної культури традиційних цивілізацій Японії та Китаю.  

 

Тема 3.   Ґенеза матеріальної  культури  Європи  XVII - XIX  століть- 2 год. 

 

1. Етапи розвитку західноєвропейських країн у XVII - XIX  століттях. 

2. Стан матеріальної культури цього часу у Франції, Італії, Іспанії, Англії. 

3. Проекція класицизму на убранство житла та костюм європейця. 

4. Матеріальна культура  Русі в добу царя Петра  І. 

5. Костюм епохи французької революції та Директорії. 

6. Особливості прояву різноманітних художніх стилів у матеріальній культурі європейських країн Нового часу. 

7. Повсякденне життя європейського села. 

8. Монументальність в матеріальній культурі Нового часу. 

9. Тенденції розвитку складових матеріальної культури Новітньої доби. 

10. Костюм і аксесуари ділової людини.  



 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IV  Матеріальна культура України 

 

Тема 1. Матеріальна культура українського народу та його основні заняття –2 год 

 

1. Доісторична матеріальна спадщина давніх слов’ян.  

2. Матеріальна культура Київської Русі.  

3. Основні типи поселень українців. 

4. Особливості вираження матеріальної культури в різних регіонах України.  

5. Типи українського житла.  

6. Внутрішнє вбрання селянської будівлі. 

 

Тема 2. Народний одяг та його функції -2 години 

 

1. Побут українського селянина. 

2. Складові українського костюму етнографічних регіонів України. 

3. Костюм запорізького козацтва, зачіски, аксесуари. 

4. Особливості української національної кухні.  



Для ІНДЗ даної дисципліни пропонуються реферат з теми. 

Теми рефератів: 

 

1. Культура повсякденності в системі культурологічного знання 

2. Побут як основа матеріальної культури суспільства. 

3. Матеріальна культура античного світу 

4. Матеріальна культура Середньовіччя. 

5. Особливості сучасної матеріальної культури України. 

 

 

 

Вимоги до оформлення реферату: не менше 20 сторінок (формат А4) основного тексту (+ титульна сторінка, зміст та 

список літератури); шрифт 14, стиль Times New Roman, інтервал одинарний, всі поля по 2 см, вирівнювання по ширині; текст 

державною мовою; в списку літератури не менше 5 джерел. 

 

7. Підсумковий контроль 

 

З навчальної дисципліни «Основи матеріальної культури» передбачена така форма підсумкового семестрового контролю, 

як залік. 

 

Шкала підсумкового оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку 

90-100 відмінно  

 

зараховано 
82-89 

добре  
74-81 

64-73 
задовільно  

60-63 

35-59 незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання 

1-34 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 



 

Усім студентам, які повністю виконали навчальний план і позитивно атестовані з дисципліни (набрали не менше 60 % від 

100 балів), сумарний результат семестрового контролю в балах та оцінка за національною шкалою ("зараховано", "не 

зараховано") та за шкалою ЕСТS заноситься у Відомість обліку успішності та залікову книжку магістра. 

Заповнена та оформлена відомість обліку успішності повертається у деканат у визначений термін особисто викладачем. 

У випадку отримання менше 60 балів (FХ в ЕСТS) за результатами семестрового контролю, магістр обов’язково здійснює 

перескладання для ліквідації академічної заборгованості. 

 

 


	Силабус це персоніфікована програма викладача для навчання студентів з кожного предмета, що оновлюється на початок кожного навчального року.
	2. Мета та завдання навчальної дисципліни


