Інститут практичної культурології та арт-менеджменту
Кафедра культурології та інформаційних комунікацій
Назва дисципліни: Історія культури Нового та Новітнього часів Європи
Викладач: доц. Гоц Людмила Сергіївна
Академічна група БКР-31-8
Курс ІІ
Форма навчання: дистанційна (лекції/семінари) з 12.04.2020 – 22.05.2020р.
№ Тема лекційного
/семінарського
заняття

Завдання для самостійної роботи
/ питання для підготовки на
семінарське завдання

Рекомендовані навчальні
матеріали

Дистанційна
форма
контролю

ПІБ викладача,
канал комунікації
з викладачем

1-4

1-4

РОЗДІЛ
III.
РЕФОРМАЦІЯ:
ТРАНСФОРМАЦІЯ
ЦІННОСТЕЙ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
КУЛЬТУРИ (49 – 83)
3.3 Реформація у Швейцарії, Франції та
Англії
3.3 Протестантська етика
і «дух» капіталізму за концепцією М.
Вебера
3.4 Культуротворче значення Реформації

Перелік
електронних
аудіоджерел за темою

відео

Ретельно опрацювати теми за
посібником Гоц Л.С. «Історія
культури нового та новітніх
часів»
Знати відповіді на питання для
самоконтролю і знати терміни,
дані після кожної теми в
посібнику Гоц Л. С.
Пройти контроль за темою в
classroom.google.com
(код
курсу: pdfjplt)

1)
Гоц,
Л.С.
Історія
культури нового та новітніх
часів: історія культури
Європи ранього нового
часу [Текст] : навч.
посібник / Л. Гоц. – К. :
НАКККіМ, 2019. – 112 с.
https://drive.google.com/driv
e/folders/0BHnxjF_3RENfjJRQjY5ZlNsa
zNJX3ZQaldZU2t6TjZYUX
ZrYTJRNzRybnROMmRKS
G5zVTA
*Доступно на абонементі в
бібліотеці НАКККІМ
та в електроному форматі в
навчальній
групі
студентів:
https://classroom.google.com/
c/NzI4NjQ2MDAwNDha
(код курсу: pdfjplt)

та Передивитись рекомендовані відео та аудіоджерела
за темою

контроль
за кожною
темою в
classroom.g
oogle.com
(код курсу:
pdfjplt)

доц. Гоц Л.С.
https://classroom.goo
gle.com/c/NzI4NjQ2
MDAwNDha
телефон:
0988159691
e-mail:
milahobotya93@gma
il.com
https://www.faceboo
k.com/hobotya

*доступно за посиланнями та в
https://classroom.google.com/c/NzI4
NjQ2MDAwNDha

тема: Реформація
відео: «Реформація. 500 років потому. 1 серія» (50 хв), pravda PRO,
URL: https://www.youtube.com/watch?v=7j-yH_rxx7g&feature=share&fbclid=IwAR1YlbMaJnP8JXopCCG-aU6Fo-wBJy2y3uy20PR80hkKDF2neQvdI-IH64
відео: «Реформація. 500 років потому. 2 серія» (45 хв), pravda PRO.
URL: https://www.youtube.com/watch?v=SN1Tlm4_0T8

відео: «Реформація. 500 років потому. 2 серія» (45 хв), pravda PRO. Про Реформацію в Україні. URL: https://www.youtube.com/watch?v
=N5iAYR6J6-w&t=3318s
відео: (рос.мов.) «Протестантская реформация: Истоки» (8 хв), Khan Academy. Цикл-узагальнення про Реформацію.
URL: https://www.youtube.com/watch?v=vyjznB9k9mU
відео: (рос.мов.) «Протестантская реформация: Мартин Лютер» (11 хв), Khan Academy. URL: https://www.youtube.com/watch?v=H8l7ZIeenNk
аудіо: (рос.мов.) «Мартин Лютер» (39 хв), Н.І.Басовська, історик, професор РДГУ. URL: https://www.youtube.com/watch?v=AEEh9OTPEoc
відео: (рос.мов.) «Протестантская Реформация: Разновидности протестантизма (7 из 9)» (8 хв), Khan Academy.
URL: https://www.youtube.com/watch?v=WtyDlhSO9QA

