
УІ. Навчально-методична карта дисципліни «Передовий  досвід культурного просвітництва», група 4ПДБд 

 

7 СЕМЕСТР: індивідуальна робота 6 год., самостійна робота – 90 год., залік (разом: 96 год.) (ДЕННА форма навчання) 

              8 СЕМЕСТР: індивідуальна робота 12 год., самостійна робота – 72 год., екзамен (разом: 84 год.) 

 

Тиждень 1 2 3 1 2 3 4 5 6 

Назва 

модуля 

Модуль 1. Просвітництво країн Європи  

(100 балів) 

7 СЕМЕСТР 

Модуль 2. Європейська культура доби Просвітництва  

(60 балів)  

8 СЕМЕСТР 

Теми  

індивіду-

альних 

занять 

Предмет, завдання і 

зміст навчального курсу 

«Передовий  досвід 

культурного просвітниц-

тва».   Історичні умови та 

провідні ідеї Просвіт-

ництва 

Філософія науки епохи 

Просвітництва 

Англійська 

культура в часи 

Просвітництва. 

Французьке 

Просвітництво 

та його здобутки 

Німецьке 

Просвітництво 

та його вплив на 

європейську 

культуру. 

Україна в 

епоху Просвіт-

ництва 

Розвиток науки і 

техніки в добу 

Просвітництва. 

Освіта та виховання 

за часів Просвіт-

ництва 

Розвиток 

літератури 

епохи 

Просвітниц

тва 

Художнє 

мистецтво в 

часи 

Просвітниц

тва 

Архітектура 

і будівниц-

тво в період 

Просвітниц

тва 

Музичне 

мистецтво 

в епоху 

Просвіт-

ництва 

Театральне 

мистецтво 

доби 

Просвітниц

тва 

Самостій

на робота  

Підготувати реферати та презентації по темам: 

 «Англійська культура в часи Просвітництва» (45 бали) 

«Французьке Просвітництво та його здобутки»  (45 бали) 

 

Підготувати реферати та презентації по темам: 

 «Освіта та виховання за часів Просвітництва» (10 балів) 

 «Художнє мистецтво Просвітництва» (10 балів) 

«Українська музика в добу Просвітництва» (10 балів) 

«Розвиток літератури епохи Просвітництва» (10 балів) 

«Кращі європейські театри доби Просвітництва» (10 балів) 

Види 

контролю 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 1. 

Підготувати доповідь «Українське Просвітництво» (10 балів) 

 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 2. 

Тест (10 балів) 

 

Залік 100 балів Іспит 40 балів 

Підсумкова оцінка – 100 балів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УІ. Навчально-методична карта дисципліни «Передовий  досвід культурного просвітництва», група 4ПДБз 

7 СЕМЕСТР: лекції - 4 год., семінарські – 2 год., практичні – 4 год., самостійна робота – 52 год., залік (разом: 62 год.) (ЗАОЧНА форма 

навчання) 
8 СЕМЕСТР: лекції - 6 год., семінарські – 2 год., практичні – 4 год., лабораторні – 4 год., самостійна робота – 102 год., іспит (разом: 118 год.)  

 

 

Тиждень Осіння сесія 

Назва 

модуля 
Модуль 1. Просвітництво країн Європи  

(100 балів) 

7 СЕМЕСТР 

Модуль 2. Європейська культура доби Просвітництва  

(60 балів)  

8 СЕМЕСТР 

Теми  

лекцій 

Л.1. 

 Предмет, завдання і зміст 

навчального курсу 

«Передовий  досвід 

культурного просвіт-

ництва». Історичні умови та 

провідні ідеї Просвітництва. 

Філософія науки епохи 

Просвітництва 

Л.2.  

Англійська культура в часи 

Просвітництва. 

Французьке Просвітництво та його 

здобутки. 

Німецьке Просвітництво та його 

вплив на європейську культуру. 

Україна в епоху Просвітництва 

Л.1. 

Розвиток науки і 

техніки в добу 

Просвітництва. 

Освіта та виховання 

за часів 

Просвітництва 

Л.2. 

Розвиток літератури 

епохи Просвітництва. 

Художнє мистецтво в 

часи Просвітництва. 

Л.3. 

Архітектура і будівництво в 

період Просвітництва. 

Музичне мистецтво в епоху 

Просвітництва. 

Театральне мистецтво доби 

Просвітництва. 

Теми  

семінар-

ських занять 

С1. 

Основні досягнення філософії Просвітництва 

 (30 балів) 

 

С1. 

Освіта та виховання за часів Просвітництва 

(10 балів) 

 

Теми  

практичних 

занять 

 Пр.1 

Англійська 

культура в часи 

Просвітництва 

(30 балів) 

Пр.2 

Французьке 

Просвітництво 

та його здобутки 

(30 балів) 

Пр.1 

Художнє мистецтво в часи Просвітництва 

(10 балів) 

 

Пр.2 

Музичне мистецтво в епоху 

Просвітництва 

(10 балів) 

 

Теми  

лаборатор-

них занять 

 Лб.1 

Розвиток літератури епохи Просвітництва 

(10 балів) 

Лб.2 

Театр як синкретичний вид мистецтва 

доби Просвітництва 

(10 балів) 

Самостійна 

робота 

Підготовлення до семінарських і практичних занять та модульного 

контролю  

Підготовлення до семінарських і практичних занять та модульного контролю 

Види 

контролю 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 1. 

Підготувати доповідь «Українське Просвітництво» (10 балів) 

 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 2. 

Тест (10 балів) 

 

Залік 100 балів Іспит 40 балів 

Підсумкова оцінка – 100 балів 

 


