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дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 
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Обсяг дисципліни (години) 
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Політика дисципліни Академічна доброчесність. Здобувачі вищої освіти 

повинні дотримуватися принципів академічної доброчесності, 

визначених Кодексом академічної доброчесності Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Відвідування занять. Здобувачі вищої освіти повинні 

відвідати всі лекції та семінарські заняття курсу. Пропуски 

семінарських занять відпрацьовуються в обов’язковому 

порядку. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 
Здобувачі вищої освіти мають можливість за власною 

ініціативою підготувати доповіді до тем семінарських занять, 

визначених робочою програмою, опрацювати поглиблено 

окремі лекційні теми або питання; обрати самостійно тему 

індивідуального навчально-дослідного завдання та творчо 

підійти до його виконання. 

Що будемо вивчати?  Науковий екскурс в особливості функціонування маєтків 

українських земель та культурну самоідентифікацію, 

спадкоємність і традиційність їхніх власників, а також 

провідні ознаки маєтків в різні періоди української історії. 

Розгляд маєтків України як соціокультурного феномену в 

його історичному розвитку дозволяє уточнити розуміння 

національних особливостей української культури загалом, 

збагатити сучасне уявлення про своєрідність її традицій. 

Чому це треба вивчати?  Формування необхідних знань з дослідження маєтку як 

культурного феномену, розгляд його ролі та місця в 

національній культурі, визначення його комплексного 

характеру і системних зв’язків, виявлення принципів 

культурологічної типології маєтків, оцінка значення даного 

феномена для української культурної дійсності. 

Яких результатів можна Знання основних понять та визначень дисципліни, стан 



досягнути?  вивчення маєткової культури України; особливостей 

функціонування маєтків як соціокультурних центрів 

українських земель. 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Здатність до пошуку та аналізу інформації з різних 

джерел. Здатність використовувати у фаховій діяльності 

знання гуманітарних та соціальних наук. Здатність вільно 

оперувати спеціальною термінологією. Здатність 

використовувати фахові знання та професійні навички для 

виявлення, охорони та популяризації історико-культурної 

спадщини та створення туристичних продуктів. Уміння 

характеризувати основні маєтки України та їхній сучасний 

стан як туристичних об’єктів та визначати перспективи їх 

залучення до туристичних маршрутів. Здатність аналізувати 

відомості про типологізацію монастирських, палацових та 

маєткових фундацій. Здатність до розуміння стратегій 

розвитку маєткової культури та пам’яткоохоронної 

діяльності, осмислення і розуміння особливостей спадщини, 

її багатоперспективності, здатність розвивати і збагачувати ці 

якості. 

 

Зміст дисципліни Особливості формування та розвитку маєткових 

комплексів. 

Маєткова культура України доби Середньовіччя та 

Раннього Нового часу. 

Маєткова культура Західної України. 

Маєткова культура Центральної України. 

Маєткова культура Південно-Східної України. 

Палацово-паркові ансамблі Криму. 

Обов’язкові завдання Опрацювання лекційних тем; підготовка до поточного 

контролю знань; виконання індивідуального навчально-

дослідного завдання у вигляді реферату; підсумковий 

контроль. 

Міждисциплінарні зв’язки Історія України, історія української культури. 
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Розробник                      (Тацієнко Віталій Сергійович) 

Поточний контроль Виконання семінарських завдань, модульних  

контрольних робіт, індивідуального навчально-дослідного 

завдання. 

Підсумковий контроль Залік. 


