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1.ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Час на проведення екзамену - 2 години на V семестр 

 

 

 

 

Найменування показників  

 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

 

 

 

денна 

форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів - нац. ЕСТS – 3  денна заочна 

 

 

 

Нормативна 

Змістових модулів - 3  Рік підготовки: 

 3 3 

Загальна кількість годин – 

90 
 

Семестр 

V-й V-й 

 
Лекції 

Всього годин для денної форми навчання (в т. ч. 

тижневих) :  

аудиторних – 30 

самостійна робота студента - 60 

для заочної форми навчання:  

аудиторних – 10 

самостійна робота студента - 80 

 

 

 

 

 

 

 

 20 год. 8 год. 

 Практичні, Семінарські 

 
10 год.      2 год. 

 
Лабораторні 

 
- год. - год. 

 
Самостійна робота 

 
60 год. 80 год. 

 
Індивідуальні завдання: 

 
- год. 

 
Консультація 

 

- 

 

-  

 

 
Вид контролю: 

 

усні 

відповіді, 

контрольні 

роботи 

контрольні 

роботи 

 
Екзамен 
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

      Метою викладання навчальної дисципліни «Історія української 

культури» є  ознайомлення студентів з основами сучасних підходів до історії 

національної культури, проблемами етногенезу та культурогенезу 

українського народу, виявити їх зв’язок з соціальними, політичними, 

цивілізаційними, побутовими, мистецькими явищами і процесами. 

   Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія української 

культури» є: 

  ознайомлення студентів з основними історичними періодами 

становлення феномену української культури, закономірностями її 

функціонування і розвитку;  

 формування у студентів поглибленого розуміння фундаментальних 

понять і категорій української культури; 

 оволодіння сучасними методами культурологічного аналізу; 

 розуміння тенденцій сучасних соціокультурних трансформацій в 

українській культурі;  

  навчити студентів аналізувати й узагальнювати вивчений матеріал;  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: 

 суть, зміст поняття «культура», структуру та функції культури; 

 головні етапи розвитку, характерні особливості періодизації та 

репрезентанти української культури;  

 процеси та події, які зумовлювали зміну умонастроїв та перехід 

від одного періоду української культури до іншого; 

 визначення та зміст основних мистецьких стилів та напрямів 

української культури (у архітектурі, художньому та образотворчому 

мистецтві, літературі);  
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 світоглядні засади визначних представників української культури 

різних періодів, їх здобутки, досягнення, особливості діяльності в процесі 

культурно-історичного поступу; 

 місце та значення української культури в системі світової 

культури; 

 зіставлення культурних явищ національної культури з 

відповідними процесами та періодами світової культури; 

 світоглядні тенденції, які притаманні сучасній українській 

культурі 

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Історія української 

культури» студент повинен уміти: 

 відстоювати власну світоглядну позицію;  

 вдосконалити культуру самостійного критичного мислення із 

залученням понятійно-категоріального апарату історії української культури; 

 використовувати набуті  знання при вивченні інших 

суспільствознавчих наук; 

 пояснити суть феномену культури, її роль у людській 

життєдіяльності, способи набуття, збереження та передачі базових цінностей 

культури; 

 аналізувати головні етапи розвитку, закономірності функціонування та 

становлення української культури; 

 ідентифікувати явища культури за їх історичною значущістю, національною 

приналежністю та художньою вартістю; 

 аналізувати основні тенденції розвитку культури в їх історичній ретроспективі 

й перспективі; 

 характеризувати, вміти пояснити та наводити приклади кращих 

здобутків та пам’яток культури України; 

 порівняти (зіставити, знайти спільне) особливості різних культурних 

періодів;  
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 визначати роль і місце української культури в світовій цивілізації, 

пояснити історичну специфіку української національної культурної традиції;  

 аналізувати тенденції новітніх соціокультурних трансформацій та 

сучасних культурологічних процесів, які стосуються як історії української, 

так і світової культури; 

 обґрунтовувати власні світоглядні позиції на основі знань історико-

культурної спадщини України, а також турбуватися про збереження та 

примноження національної культурної спадщини. 

      Основними результатами навчання і компетентностями згідно з 

вимогами освітньо-професійної програми є: 

Фахові компетентності 

ФК1. Усвідомлення ролі культури і мистецтва в розвитку суспільних 

взаємовідносин.  

ФК2. Здатність аналізувати основні етапи, виявляти закономірності 

історичного розвитку мистецтв, стильові особливості, види і жанри, основні 

принципи координації історико-стильових періодів світової та української 

художньої культури.  

ФК6. Здатність використовувати і розробляти сучасні інноваційні та освітні 

технології в галузі культури і мистецтва.  

Програмними результатами навчання дисципліни є: 

ПРН1. Здатність усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку; 

ПРН2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства в процесі діяльності; 

ПРН6. Усвідомлення ролі культури і мистецтва в розвитку суспільних 

взаємовідносин; 

ПРН7. Здатність аналізувати основні етапи, виявляти закономірності 

історичного розвитку мистецтв, стильові особливості, види і жанри, основні 

принципи координації  історико-стильових періодів світової художньої 

культури. 
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ПРН13. Володіти базовими принципами стратегій українського 

хореографічного мистецтва щодо культурної спадщини.  

    Зв’язок з іншими дисциплінами 

Викладання курсу «Історія української культури» передбачає зв’язок з 

такими дисциплінами: «Філософія», «Культурологія», «Історія», «Історія 

філософії», «Соціологія»,«Історія України», «Економічна теорія», «Соціальна 

філософія», «Мистецтво». 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1. СТАРОДАВНЯ КУЛЬТУРА УКРАЇНИ  

Тема 1. Вступ. Сутність і структура культури 

Культура – духовний  і суспільний феномен, її сутність та філософський 

зміст. Раціоналістично-просвітницькі, моралістичні, естетичні, теологічні 

тлумачення поняття культури. Культура як спосіб буття людини та людства, 

вища форма існування суспільства. Культура як критерій досконалості 

людини і суспільства. Предметні і персональні форми існування культури. 

Матеріальна і духовна культура. Функції культури. Культурна картина світу. 

Закономірності розвитку культури. Багатоманітність і типологія культур. 

Cтановлення культурології як самостійної галузі гуманітарного знання. 

Структура культурологічного знання. Моделі та методи культурологічних 

досліджень. Співвідношення культури та цивілізації в культурологічних 

концепціях. Українська культура в контексті європейської та світової 

культури. Предмет  і завдання «Історії української культури», джерельна база  

й методологічні засади вивчення дисципліни  

Тема 2. Витоки української культури. 

Українська культура як соціокультурний феномен. Етнонаціональна культура 

та етнонаціональний культурний процес. Національний характер, архетипи та 

ментальність. Походження та періодизація розвитку української культури. 

Джерела формування української культури як своєрідний синтез автохтонних 

і зовнішніх культурних взаємовпливів. Трипільська культура IV–

III тис. до н.е. та кімерійсько-скіфсько-сарматський культурний симбіоз як 
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автохтонні джерела української культури. Контакти з культурами народів 

Середземномор’я, Близького Сходу й Індії. Вплив античної культури.  

Найважливіші ознаки археологічних культур на території України І тис. н.е.: 

зарубинецької, зрубівської, вельборської, черняхівської, київської, 

райковецької та інших, що хронологічно передували культурі доби Київської 

Русі.  

Мова і менталітет народу, релігійні вірування, звичаї й обряди, побут – 

вагомі елементи української духовної культури.  

Характерні риси української культури: гуманістична спрямованість, 

відкритість перед культурами інших народів, демократизм, творчий характер.  

Змістовий модуль 2. Cтародавня культура України 

Тема 3. Культура Київської Русі та Галицько-Волинського князівства у 

контексті загальноєвропейського культурного розвитку (ІХ-ХІІІ ст.) 

Особливості європейського середньовіччя і його культури. 

Матеріальна та духовна культура дохристиянської Русі. Політеїстичні 

релігійні вірування давніх слов’ян.  

Запровадження християнства у Київській Русі, його вплив на духовну 

культуру. Взаємозв’язок давньоруської культури з культурою Візантії. 

Розвиток писемності й освіти, утвердження церковнослов’янської мови як 

літературної мови Київської Русі. Перекладна та паломницька література. 

Остромирове Євангеліє – визначна пам’ятка духовної культури.  

Пам’ятки оригінальної літератури Київської Русі. Основні ідеї праці «Слово 

про закон і благодать» митрополита Іларіона, «Повісті временних літ» 

Нестора, «Слова о полку Ігоревім». «Ізборник» Святослава як перший 

бібліографічний довідник на Русі. Житійна література. Києво-печерський 

патерик.  

Прикладний характер розвитку наукових знань. Система освіти в Київській 

Русі.  Державні,  кафедральні  та  монастирські  школи.  Система  приватного 

навчання.  Гуманістичні ідеї усної народної творчості. 
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Юридична система Київської Русі. «Руська правда»  як пам’ятка 

давньоруського   звичаєвого права.  

Архітектура  й образотворче мистецтво Київської Русі. Мозаїки та фрески. 

Іконописання. Особливості давньоруського малярства. Ювелірне мистецтво. 

Музика. Історичне значення культури Київської Русі. 

Галицько-Волинська Русь як культурна спадкоємниця культури Київської 

Русі. Духовна культура. Архітектура. Іконописні традиції. Мініатюри. 

Декоративне й ужиткове мистецтво. Галицько-Волинський літопис як 

історична та літературна пам’ятка.  

Тема 4. Особливості розвитку української культури в литовсько-руську 

та польсько-литовську добу (XIV – перша половина XVII ст.) 

Специфічні риси культури Відродження: ідея самоцінності й самодостатності 

людської особистості, гуманізм, універсалізація, відновлення античного 

принципу гедонізму. 

Розвиток української культури XIV – першої половини XVII ст.: умови 

формування, специфіка та періодизація. Проблема  татарської загрози як одна 

з детермінант формування української культури даного періоду. Польські  

впливи  на  розвиток  соціокультурної  ситуації  на  Україні.  Формування  

Російського  царства  та  проблема формування    української  ідентичності.   

Витоки козаччини. 

Інтерпретація феномену ренесансу в українській культурі.   Специфіка 

поєднання  ренесансних італійських  та реформаційних впливів в українській 

культурі. Релігійний чинник в еволюції української культури. Унійні  

тенденції    в  середовищі  українського  духовенства  та  магнатів. 

Періодизація українського ренесансу. Олельковицький ренесанс як 

зародження  гуманістичних ідей  в українській культурі. Ранній гуманізм в 

українській культурі: Юрій Дрогобич, Станіслав Оріховський-Роксолан, 

Лукаш з Нового міста, Шимон Шимонович. 
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Культурні здобутки українського Ренесансу. Освіта і наука.    Діяльність 

культурно-освітніх осередків.  Острозький вчений гурток. Братства як 

просвітницькі організації та православні церковні об’єднання. 

Початок кириличного книгодрукування. Полемічна література  як  елемент  

української  ренесансної  культури. 

Відродження в українській архітектурі. Галицька та волинська  архітектурно-

будівельні школи. Типи оборонних споруд. «Золотий  вік»  львівського  

архітектурного Ренесансу. 

Український  іконопис  доби Ренесансу.  Розвиток української музичної 

культури. Усна народна творчість: календарні, сімейно-обрядові  та  побутові  

пісні. Танцювальні  жанри інструментальної  музики. Виникнення історичних 

пісень та дум.  Виникнення нових жанрів світської музики: канти.    

Розвиток  театрального мистецтва. Ляльковий театр,  скоморохи. Виникнення 

шкільного театру. 

Змістовий модуль 3. Українська культура нового і новітнього часу 

Тема 5. Розвиток культури у другій половині XVII – XVIIІ ст.  

Доба бароко та її особливості в Україні 

 Соціокультурний світ Західної Європи другої половини ХVІІ − ХVІІІ 

ст.: зміна світоглядних парадигм. Формування моделі культури Нового часу. 

Загальна характеристика епохи бароко. 

 Суспільно-політичні передумови формування козацького типу 

української культури. Визвольна  війна  під  проводом  Б.  Хмельницького    

як  передумова формування  нового типу української культури. Процес 

формування української нації. Козацтво  як головний чинник українського 

суспільно-політичного  та  культурного  життя.  Іван Мазепа  та розквіт  

української  барокової  культури.    

 Світоглядно-естетичні засади  українського бароко:  антиномічність,  

динамізм, нагромадження  прикрас, алегорій  та  емблем,  парадокс  та  

надмірна театральність. Формування нового ідеалу людини  −  «людина  

національна».   
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Піднесення суспільного престижу освіти. Києво-Могилянська  академія:  

історія виникнення та розвитку.  

Мистецтво та його функції:  «docere,  delectare,  movere». Декоративізм,  

орнаментальність та колористика  як  характерні  риси  українського 

архітектурного  бароко. Рококо  в українських  архітектурних  пам’ятках:  Б.  

Растреллі.  Розвиток  української  барокової скульптури. Головні напрямки 

розвитку живопису: іконопис, батальний та портретний жанри. Жовківський 

художній осередок.  Народна творчість  в живописі ХVІІ − ХVІІІ століть.   

Напрямки розвитку письменства: 1) світський розповідно-публіцистичний,  

2)світський  панегіричний  та  емблематичний, 3) духовний. Розвиток  драми:  

релігійна,  шкільна,  історична  драма. Інтермедії.  Вертеп.  Думи  як пам’ятка 

козацької культури. Літописи як  історико-літературний  жанр. Виникнення  

ліричного  жанру.   

Нові здобутки українського барокового музичного мистецтва. Формування  

національної української культури  бароко  як  стильова  домінанта епохи. 

Тема 6. Українське національно-культурне відродження ХІХ ст. 

Світоглядно-естетичні  засади  епохи романтизму і своєрідність розвитку 

його національних шкіл. Соціально-політичні, культурно-історичні, 

гносеологічні витоки реалізму. Феномен модернізму в культурі кінця ХІХ–

початку ХХ ст. Культурне життя епохи, її демократизм і політичний пафос, 

революційний потенціал громадянського впливу мистецтва. 

 Суспільно-політичні  обставини  формування  української    культури у 

ХІХ ст. Територіальний розподіл  українських  земель. Ліквідація  

Гетьманщини, Запорізької Січі  та остаточне запровадження кріпосного 

права. Ліквідація магдебурзького права.   

М.Грох і поняття національно-культурного відродження.  Академічний,  

культурний  і  політичний  етапи  національно-культурного  відродження.  

Р.Шпорлюк  і  проблема  українського  національного  відродження  −  часові  

рамки  та характерні  особливості.     
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Проблема  трансформації  структури  українського  культурного  життя.  

Просвітительські ідеї в культурі України. Розвиток історичної науки та 

фольклорні дослідження. «Історія Русів». Поширення освіти, відкриття шкіл, 

народних училищ.  

Розвиток науки та філософської думки. Харківський, Київський, 

Новоросійський університети як наукові центри. 

 Зв’язок народного та професійного мистецтва. Формування української 

класичної літератури. Творчість  І. Котляревського, Т.Шевченка. Роль 

Харківського та Київського університетів. Кирило-Мефодіївське товариство. 

Діяльність М. Костомарова та П. Куліша. Внесок М. Лисенка в розвиток 

української музики. 

Декоративно-прикладне та ужиткове мистецтво. Три центри українського 

образотворчого мистецтва: Київ, Харків, Одеса. Розвиток мистецьких шкіл. 

Вплив складних політичних умов у другій половині ХІХ ст. на розвиток 

української культури: заборона українського книгодрукування, 

переслідування української  інтелігенції тощо.  

Особливості розвитку української культури в Галичині і Закарпатті. 

Тема 7. Культура України ХХ ст. 

 Соціально-політичні умови розвитку культури України у ХХ ст. ХХ ст. 

і нова модель культури. Особливості культури ХХ ст. Періодизація 

українського культурного процесу.  

Тенденції новаторства та європеїзації в українській культурі поч. ХХ ст. 

Дискурс європейського модернізму в українській літературі: символізм, 

неоромантизм, неокласика, експресіонізм, психологізм.  

Світові тенденції в українському мистецтві. Модерн в українській 

архітектурі. Феномен українського авангарду: декоративізм, етнографізм, 

колористичність. Головні течії українського авангарду: фовізм, 

експресіонізм, неопримітивізм, неовізантинізм, кубізм, футуризм, 

кубофутуризм, абстракціонізм, лучизм, симультанізм, супрематизм. 

Найвідоміші постаті українського авангардного мистецтва: брати Бурлюки, 
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К. Малевич, О. Богомазов, О. Екстер, В. Меллер, Соня Делоне. Світове 

значення творчості О. Архипенка. 

Піднесення в сфері українського музичного та театрального мистецтва. М. 

Лисенко і створення київської музично-драматичної школи. Перший 

український стаціонарний театр М. Садовського. Виникнення Товариства 

українських акторів. Лесь Курбас і «поворот до Європи» в українському 

театральному мистецтві. Формування національного музичного стилю: 

синтез класичних і сучасних тенденцій. М. Леонтович, К. Стеценко, О. 

Кошиць. 

Українське культурне відродження в умовах радянської системи. 

«Коренізація» та «українізація». Боротьба з неписьменністю як важливе 

досягнення соціалістичного устрою. Новий етап розвитку української 

літератури: «Пролеткульт», «Плуг», «Гарт», неокласики, неосимволізм,  

панфутуризм. 

Український театр: проблема трансформацій і напрямків. Початки 

українського кіномистецтва: Київська та Одеська кіностудії. Розвиток 

українського художнього кіно і творчість О. Довженка. 

 Остаточне формування «соціалістичного» устрою та трансформація 

української культури. Індустріалізація, колективізація, ідеологічний 

монополізм та культ особи як соціокультурний контекст. Метод соцреалізму. 

«Розстріляне відродження». 

Часткова лібералізація комуністичного режиму 60-х рр. ХХ ст. 

Реформування освіти. Творчість шістдесятників.  

Епоха «застою» в українській культурі. Ідеологічна концепція «радянського 

народу» і заходи щодо її реалізації. Примусова русифікація і переслідування 

дисидентів. Друга еміграційна хвиля і розвиток української діаспорної 

культури в США.  

Суспільно-історичні умови розвитку західноукраїнської культури. Українські 

землі в складі Румунії, Чехо-Словаччини та Польщі. Формування політичних 

партій, українські економічні організації, діяльність культурних установ 
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(Наукове товариства ім. Т. Шевченка, «Пласт», «Сокіл», «Просвіта», 

«Общество им.А.Духновича»).  

Тема 8. Національно-державне відродження та культура України на 

сучасному етапі 

Специфіка соціокультурної ситуації в незалежній Україні: зміна соціальних 

орієнтацій та ідеалів, переоцінка цінностей та формування нової ціннісної 

ієрархії, зростання строкатості напрямів духовного життя, формування нової 

інфраструктури культури і нових принципів управління нею, складання 

нових відносин між учасниками культурного життя, зміна статусу, ролі і 

функцій національної культури.  

Мовна проблема та її соціокультурний контекст. Національна ідея та спроби 

її дефініції. Спроби декомунізації та дерадянізації.  

Наука і освіта в сучасній Україні. Академія Наук та виникнення нових 

закладів. Реформи в системі освіти. Болонська система і Українська вища 

школа. 

Український андерграунд як ідейний фундамент сучасного українського 

мистецтва. Постмодернізм в сучасному українському мистецтві. 

Нові тенденції в українській літературі: повернення забутих імен. 

Постмодернізм в українській літературі. «Бу-Ба-Бу», «Пропала грамота», 

«Нова дегенерація».  

Проблеми і досягнення українського кіно. О.Янчук, О. Бійма. Ю. Іллєнко. 

Спроби створення масової кінопродукції («Штольня», «Інді», «Помаранчеве 

небо»). Історична тематика в українському кіно («Вогнем і мечем», 

«Молитва за гетьмана Мазепу»). Фестивалі українського кіно: «Молодість», 

«Відкрита ніч», Одеський міжнародний кінофестиваль.  

Сучасний український театр. Р. Віктюк, А. Жолдак. Проблема зв'язку театру і 

суспільно-політичної ситуації. Театральні фестивалі як фактор розвитку 

українського театрального мистецтва: «Золотий лев», «Вересневі самоцвіти», 

«Драбина». 
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Розвиток української музики. Естрада в Україні: успіхи і проблеми. 

Фестивалі і конкурси. 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ) 

 

 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма навчання 
 

 

Усього 

у тому числі 

Лекції Практ. 

занят.,Се

мінари 

само

ст. 

робо

та 

Форми 

поточ

ного 

контр

олю 

1 2 3 4 5 6 

 

V семестр 

Змістовий модуль 1. Вступ (5 год.) 

Тема 1. Вступ. Сутність і структура 

культури 

 

 

8 2 1 5 УО 

Тема 2. Витоки української культури. 7 1 1 5 УО 

Форма модульного контролю 1 – контрольна робота 

Разом за змістовим модулем 1 15 3 2 10  

                       Змістовий модуль 2. Cтародавня культура України (15 год.) 

Тема 3. Культура Київської Русі у 

контексті загальноєвропейського 

культурного розвитку  

18 4 4 10 УО 

Тема 4. Культура Галицько-

Волинського князівства у контексті 

загальноєвропейського культурного 

розвитку 

9 4 - 5 КР 

Тема 5. Особливості розвитку 

української культури в литовсько-

руську та польсько-литовську добу 

(XIV – перша половина XVII ст.) 

8 3 - 5  

Форма модульного контролю 2 – контрольна робота 

Разом за змістовим модулем 2 35 11 4 20  

Змістовий модуль 3.   Українська культура нового і новітнього часу (10 год.) 

Тема 6. Розвиток культури у другій 

половині XVII – XVIIІ ст. Доба бароко 

14 2 2 10 УО 
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та її особливості в Україні. 

Тема 7. Українське національно-

культурне відродження ХІХ ст. 

13 2 1 10 УО 

Тема 8. Культура України ХХ ст. 7 1 1 5 УО 

Тема 9. Національно-державне 

відродження та культура України на 

сучасному етапі 

6 1 - 5 КР 

Форма модульного контролю 3 – контрольна робота 

Разом за змістовим модулем 3 40 6 4 30 
 

 

Усього годин за семестр 

 
     90 20 10 60  

Форма підсумкового контролю – ЕКЗАМЕН (2 год.) 

  

Код форми контролю:УО – усне опитування; КР – контрольна робота; Р – 

реферат; ПЗ – практичне завдання; П – повідомлення; Д – диспут 

4А. Структура навчальної дисципліни (заочна форма навчання) 

 

 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Заочна форма навчання 
 

 

Усього 

у тому числі 

Лекції Практ. 

занят.,Се

мінари 

само

ст. 

робо

та 

Форми 

поточного 

контролю 

1 2 3 4 5 6 

Vсеместр 

                     Змістовий модуль 1. Вступ (4 год.) 

Тема 1. . Сутність і структура культури 
12 2 - 10 КР 

Тема 2. Витоки української культури. 
12 2 - 10 КР 

Форма модульного контролю 1 – контрольна робота 

Разом за змістовим модулем 1 24 4 - 20  

Змістовий модуль 2. Cтародавня культура України (3 год.) 

Тема 3. Культура Київської Русі у 

контексті загальноєвропейського 

культурного розвитку 

13 2 1 10 КР 

Тема 4. Культура Галицько-

Волинського князівства у контексті 

10 - - 10 КР 
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загальноєвропейського культурного 

розвитку 

Тема 5. Особливості розвитку 

української культури в литовсько-

руську та польсько-литовську добу 

(XIV – перша половина XVII ст.) 

10 - - 10 КР 

Форма модульного контролю 2 – контрольна робота 

Разом за змістовим модулем 2 33 2 1 30  

Змістовий модуль 3.   Українська культура нового і новітнього часу ( 3 год.) 

 

Тема 6. Розвиток культури у другій 

половині XVII – XVIIІ ст. Доба бароко 

та її особливості в Україні. 

7 1 1 5 КР 

Тема 7. Українське національно-

культурне відродження ХІХ ст. 

6 1 - 5 КР 

Тема 8. Культура України ХХ ст. 
10 - - 10 КР 

Тема 9. Національно-державне 

відродження та культура України на 

сучасному етапі 

10 - - 10  

Форма модульного контролю 3 – контрольна робота 

Разом за змістовим модулем 3 

 
33 2 1 30 

 

 

Консультація 
- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
 

Усього годин за семестр 90 8 

 

2 

 

80  

Форма підсумкового контролю – ЕКЗАМЕН 

Код форми контролю:УО – усне опитування; КР – контрольна робота; Р – 

реферат; ПЗ – практичне завдання; П – повідомлення; Д – диспут. 

5. ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

Змістовий модуль 1. ВСТУП  

Лекція 1. Вступ. Сутність і структура культури.  

1.Визначення і суть української культури. 

2.Історіографія та джерела курсу, 

3. Концепція та періодизація «Історії української культури». 
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Література: 

Базова:  2- 6;                       Основна:   38 -39 

Лекція 2. Витоки української культури. 

1.Значення історії української культури. 

2.Форми вивчення курсу. 

3.Методи вивчення курсу. 

Література: 

Базова:  7- 8, 10;                       Основна:   34,37.  

Змістовий модуль 2. Cтародавня культура України 

Лекція 3.Культура Київської Русі княжої доби (Х-ХІІІ ст.) 

1. Історичні умови розвитку культури. Запровадження християнства. 

2.Виникнення писемності. Мова та літературні традиції. Перші пам’ятки 

давньоруського письменства. Іларіон. Нестор. 

3.Літописна традиція в Київській Русі. Київський та Галицько-Волинський 

літопис. «Повість врем’яних літ». Література Київської Русі. «Слово о полку 

Ігоревім». Перекладна і оригінальна література. «Руська Правда». 

4.Особливості архітектури Київської Русі, образотворче мистецтво. Книжкові 

мініатюри. 

5.Побут населення давньоруської держави. Музика Київської Русі. 

Скоморохи. Боян. Театральні дійства. Обряди, звичаї, свята в давньоруській 

державі. 

6.Історичне значення культури Київської Русі. 

Література: 

Базова:  4 – 6, 10;                       Основна:   34 -36, 45- 47. 

Лекція 4. Українська культура XIV -  першої половини XVII ст. 

1.Історичні умови розвитку культури. 

2.Розвиток шкільної освіти. Виникнення братств. 

3.Книгодрукування й видавнича справа. Наука й література. 

4.Архітектура й образотворче мистецтво. 

Література: 
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Базова:   7, 9,12                     Основна:   52, 53. 

Лекція 5. Українська культура в козацько-гетьманську добу. 

1.Історичні умови розвитку культури.  

2.Іван Мазепа – будівничий української культури. 

3.Освіта й книгодрукування в Україні в козацько-гетьманську добу. 

4.Історична література XVIІІ століття. Літописи Самовидця, Граб’янки і 

Величка. 

5. Архітектура й образотворче мистецтво козацько-гетьманської доби. 

Мазепинське бароко. 

6.Григорій Сковорода – видатна постать української культури  XVIІІ 

століття. 

 Література: 

 Базова:    2 -5;                    Основна:  43, 46, 48 . 

Лекція 6. Українська культура кінця XVIII – першої половини ХІХ 

століття. 

1.Історичні умови розвитку культури. 

2.Українська культура першої половини ХІХ століття. Національне 

відродження. 

3.Освіта, наука, літературне життя в Україні в першій половині ХІХ ст. 

4. Т.Шевченко і його роль для розвитку української культури. 

5.Архітектура й образотворче мистецтво. 

 Література: 

 Базова:   7 - 8      Основна:  37, 38. 

Змістовий модуль 3.  Українська культура нового і новітнього часу (10 

год.) 

Лекція 7. Українська культура другої половини ХІХ століття. 

1.Українська культура другої половини ХІХ століття. Історичні умови 

розвитку. 

2.Розвиток історичної науки. ХІХ ст. – століття великих істориків. Вища 

освіта в Україні в ХІХ столітті. 
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3. Література України другої половини ХІХ століття. П.Куліш. 

4. Іван Франко. Його літературна та громадсько-культурна діяльність. 

5. Театральне та музичне мистецтво. М.Кропивницький. М.Старицький. І. 

Карпенко-Карий. М.Лисенко. 

Література: 

Базова:  7 - 8      Основна:  37, 38                        

Лекція 8. Українська культура кінця ХІХ – початку ХХ століття. 

1.Історичні умови розвитку культури. 

2.Освіта. Театральне та музичне мистецтво. 

3.Література. Науково-технічний прогрес. 

4.Архітектура й образотворче мистецтво. 

 Література: 

Базова:   15 – 17;  Основна:   31, 53. 

Лекція 9. Культура радянської України і діаспори (1945-1991). 

1.Культура радянської України і української діаспори (1945-1991). 

2.Наступ на українську духовність. Ідеологічні кампанії др. пол. 40-х рр.та 

партійно-державне втручання у культурні процеси 50–60-х рр. 

3.Освіта і наука в радянській Україні. Педагоги–новатори (В.Сухомлинський, 

Г.Ващенко.). 

4.Розвиток дисциплін і мережа наукових установ УРСР і діаспори. Визначні 

вчені (А. Люлька, Б. Патон, І. Юхновський, О. Глушко, М. Амосов та ін.). 

5.Літературно-мистецький процес в радянській Україні. Театр та музичні 

здобутки. 

6.Образотворче і спортивно-циркове мистецтво. Мистецька спадщина 

К.Білокур, В. Бородая, А. Ерделі, Й. Бокшая, Т. Яблонської, М. Дерегуса, 

І.Марчука. 

Література: 

Базова:   19, 23 – 24.                      Основна:  38, 53 . 

Лекція 10. Культура України доби незалежності. 

1. Історичні умови розвитку. 
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2.Освіта і наука в незалежній Україні. Проблеми та шляхи їх вирішення. 

3.Літературно-мистецький екскурс по незалежній Україні. 

4.Архітектура та живопис на сучасному етапі. 

5.Основні досягнення спорту. 

 Література: 

Базова:   2 - 3                      Основна:   51 – 52. 

                                              6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ з/п Назва теми Кількість годин 

Денна Заочна 

1. Історія української культури як навчальна 

дисципліна 

1 1 

2. Витоки української культури 1 1 

3. Культура Київської Русі 4 - 

4. Українська культура в козацько-гетьманську 

добу 

2 - 

5. Культура Закарпаття у період відродження 

(кінець XVIII – першої половини ХІХ ст.) 

1 - 

6. Літературно-мистецький процес в радянській 

Україні 

1 - 

 Усього за семестр 10 2 

 

Тема 1. Сутність і структура культури 

Практичне заняття 1. Історія української культури як навчальна 

дисципліна. 

1 Культура – духовний  і суспільний феномен, її сутність та філософський 

зміст.  

2.Раціоналістично-просвітницькі, моралістичні, естетичні, теологічні 

тлумачення поняття культури.  
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3.Культура як спосіб буття людини та людства, вища форма існування 

суспільства.  

Література:   

Базова: 2 - 6    Допоміжна: 38 - 39.    

Тема 2. Витоки української культури 

Практичне заняття 2. Витоки української культури  

1.Етнонаціональна культура та етнонаціональний культурний процес. 

2.Національний характер, архетипи та ментальність.  

3. Джерела формування української культури 

Література:   

Базова: 7-8, 10.     Допоміжна: 34, 37.   

Тема 3. Культура Київської Русі у контексті загальноєвропейського 

культурного розвитку 

 Практичне заняття 3. Культура Київської Русі  

1. Писемність, освіта і пізнання всесвіту (наукові знання). Агапіт. Розвиток 

культури за Ярослава Мудрого та Данила Галицького. 

2. Літописна та літературна традиція. "Повість временних літ" і "Галицько-

Волинський літопис". Никон. Нестор. "Слово о полку Ігоревім". Іларіон. 

3. Особливості архітектури. Київ. Чернігів. Галич. Холм. Образотворче 

мистецтво. Мозаїки. Фрески. 

4. Музично-театральні дійства. Скоморохи. Боян. Давньоруська культурна 

спадщина у всеукраїнському і світовому історичному контексті. 

5. Історичне значення Київської Русі. 

Література:   

Базова: 4-6, 10.     Допоміжна: 34 - 36, 45 - 47.   

Тема 6. Розвиток культури у другій половині XVII – XVIIІ ст. Доба бароко 

та її особливості в Україні. 

Практичне заняття 4.Українська культура в козацько-гетьманську добу. 

1. Історичні умови розвитку української культури. Руїна. 

2.Іван Мазепа – будівничий української культури. 
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3.Освіта та наука Гетьманщини. 

4.Книгодрукування та література. 

5.Архітектура  й образотворче мистецтво козацької України.  Козацьке 

бароко. 

Література:   

Базова: 2-5.     Допоміжна: 43, 46, 48.   

Тема 7. Українське національно-культурне відродження ХІХ ст. 

Практичне заняття 5. Культура Закарпаття у період відродження (кінець 

XVIII – першої половини ХІХ ст.)  

1.Основні риси культурного відродження Закарпаття. 

2.Освіта і наука Закарпаття доби національного відродження. М.Лучкай. 

3.Література і фольклор. О.Духнович. 

4.Мистецтво та архітектура Закарпаття. 

Література:   

Базова:  7 - 8.     Допоміжна: 37- 38.   

Тема 8. Культура України ХХ ст. 

Практичне заняття 6. Літературно-мистецький процес в радянській 

Україні. 

1.Українська художня література і журналістика вдома і закордоном. 

2.Творчий доробок О. Гончара, М. Стельмаха, П. Загребельного, В. 

Симоненка, Л. Костенко, В. Стуса. 

3.Театр, кіно і телебачення. Внесок С. Параджанова та І. Миколайчука. 

4.Музичні здобутки: В. Івасюк, Н. Матвієнко, А. Солов’яненко, М. Скорик, 

Є. Станкович та ін. 

Література:   

Базова: 19, 23 - 24.     Допоміжна: 38,  53.  

7.САМОСТІЙНА РОБОТА 

Самостійна робота передбачає таку роботу, яка виконується без 

безпосередньої участі викладача, але за його завданням, при цьому студенти 
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свідомо прагнуть досягти поставленої мети, вживаючи свої зусилля і 

виражаючи в тій чи іншій формі результат розумових або фізичних ( або тих і 

інших разом) дій. 

      У самостійній роботі із «Історії української культури» застосовуються 

різні види, за допомогою яких студенти самостійно здобувають знання, 

вміння і навички. Самостійна робота передбачає, що вивчення історії 

української культури є одним з важливих аспектів гуманітаризації 

навчального процесу. Самостійна робота студентів є значним чинником, який 

формує вміння навчатися та сприяє активізації засвоєних знань студентами і 

їх реалізації. Самостійна робота студентів з «Історії української культури» 

включає вивчення основних питань теорії історії української культури, 

проблематику історичного розвитку історії української культури з 

використанням навчальної, методичної, довідкової, наукової літератури в 

позааудиторний час. Самостійна робота студентів – значна частина учбового 

процесу, що передбачає:  

- формування навичок роботи з літературою; набування досвіду наукового 

дослідження;  

- розкриття індивідуальних талантів особистості студента;  

- формування світоглядних задач;  

- набування таких якостей, як наполегливість й системність у навчанні.  

Значна роль самостійної роботи в підготовці бакалаврів підтверджується 

практикою вищої школи. Сьогодні самостійній роботі приділяють значне 

місце в навчальному процесі. Кількість аудиторних занять скорочують, а 

обсяг самостійної роботи збільшують. Тому варто розвивати індивідуальні 

форми учбової роботи. Вміння твердо мислити, орієнтуватися в потоці 

наукової інформації, самостійно ставити й виконувати нові завдання – 

вимога сьогодення. Самостійна робота студента близька до дослідної. Форми 

самостійної роботи студентів: 1. Підготовка доповідей. 2. Виконання 

практичних завдань. 3. Написання та захист реферату. 4. Написання 
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конкурсних й дослідницьких робіт. 5. Підготовка до виступів на практичних 

заняттях. 6. Підготовка до заліку з навчального курсу.  

       Навчальні завдання, пропоновані для самостійної роботи не повинні бути 

новими за способом виконання. Формулювання в завданнях повинні бути 

чіткими, студенти повинні мати ясну картину, в чому полягає завдання, і 

яким чином буде перевірятися її виконання. 

 Самостійна робота, як одна з продуктивних форм набуває величезне 

значення в процесі навчання історії української культури, тому для 

ефективної організації самостійної роботи студентів педагог повинен 

органічно спланувати навчальний процес, поставити перед собою чіткі 

завдання і правильно вибрати спосіб вирішення цих завдань, маючи для 

цього необхідну навчально-методичну базу. 

№ 

теми 

Назва теми Кількість годин 

  

V семестр 

Денна Заочне 

1 Вступ. Сутність і структура культури 5 10 

2 Витоки української культури. 5 10 

3 Культура Київської Русі 10 10 

4 Культура Галицько-Волинського князівства 5 10 

5 Особливості розвитку української культури в 

литовсько-руську та польсько-литовську добу 

5 10 

6 Розвиток культури у другій половині XVII – XVIIІ 

ст. 

10 5 

7 Українське національно-культурне відродження 

ХІХ ст. 

10 5 

8 Культура радянської України і діаспори (1945-

1991). 

2 4 

9 Наступ на українську духовність 1 4 

10 Ідеологічні кампанії др. пол. 40-х рр. 1 4 

11 Шкільні реформи (1958, сер. 60-х, поч. 80-х рр.). 1 4 

12 Розвиток дисциплін і мережа наукових установ 

УРСР і діаспори. 

1 1 
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13 Творчий доробок О. Гончара, М. Стельмаха, П. 

Загребельного, В. Симоненка, Л. Костенко, В. 

Стуса. 

1 1 

14 Театр, кіно і телебачення. Внесок С. Параджанова 

та І. Миколайчука. 

1 1 

15 Музичні здобутки: В. Івасюк, Н. Матвієнко, А. 

Солов’яненко, М. Скорик, Є. Станкович та ін. 

2 1 

 Разом за семестр 60 80 

 

8.МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

      Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 1) 

За джерелом інформації: • Словесні: лекція (із застосуванням комп’ютерних 

інформаційних технологій), семінари, пояснення, розповідь, бесіда. • 

Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація. 2) За логікою передачі і 

сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, аналітичні, 

синтетичні. 3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, 

пошукові. 4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під 

керівництвом викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання 

індивідуальних навчальних завдань. ІІ. Методи стимулювання інтересу до 

навчання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності: 1) Методи 

стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення ситуації 

пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих 

аналогій тощо). 

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

         З метою визначення успішності навчання використовуються контрольні 

заходи, які визначають поточний і підсумковий контроль. 

Форми поточного контролю: усне опитування, співбесіда, захист рефератів, 

письмовий контроль, перевірка презентацій.  

Форми підсумкового контролю: після закінчення кожного змістового модулю 

– контрольна робота. 

                   10. ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ 

1. Визначення і суть української культури. Історія її вивчення. 
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2. Історичні умови розвитку культури Київської Русі.  

3. Запровадження християнства на Русі і його значення для розвитку 

культури. 

4. Виникнення писемності. Мова та літературні традиції. 

5. Перші пам’ятки давньоруського письменства. Іларіон. Нестор. 

6. Літописна традиція в Київській Русі. Київський та Галицько-

Волинський літопис. «Повість врем’яних літ». 

7. Освіта в Київській Русі. Наукові знання. Агапіт. 

8. Література Київської Русі. «Слово о полку Ігоревім». Перекладна і 

оригінальна література. 

9. Юридичні традиції в Київській Русі. «Руська Правда». 

10. Особливості архітектури Київської Русі. Архітектурні ансамблі Києва, 

Чернігова, Галича, Холма. 

11. Образотворче мистецтво Київської Русі. Мозаїки. Фрески. Малярство і 

художня різьба. Книжкові мініатюри. 

12. Побут населення давньоруської держави. 

13. Музика Київської Русі. Скоморохи. Боян. Театральні дійства. 

14. Обряди, звичаї, свята в давньоруській державі. 

15. Історичне значення культури Київської Русі. 

16. Українська культура XIV – першої половини XVI ст. Історичні умови 

розвитку. 

17. Освіта та літописні традиції литовської доби. 

18. Архітектура й образотворче мистецтво литовсько-польської доби. 

19. Українська культура другої половини XVI  - першої половини XVIІ ст.   

20. Берестейська церковна унія та її вплив на розвиток культури України. 

21. Виникнення братств та їх значення для культурного розвитку. 

22. Зародження полемічної літератури. Іван Вишенський. 

23. Розвиток шкільної освіти. Острозька академія. 

24. Роль Костянтина Острозького для розвитку української культури. 

25. Петро Могила та релігійне життя в Україні на початку XVIІ ст.   
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26. Києво-Могилянський колегіум та освіта на Україні першої половини 

XVIІ ст. 

27. Зародження книгодрукування. Іван Федоров. 

28. Наука й література в Україні другої половини XVI  - першої половини 

XVIІ ст.   

29. Архітектура й образотворче мистецтво України другої половини XVI  - 

першої половини XVIІ ст.   

30. Українська культура другої половини XVIІ  - першої половини XVIІІ 

ст.  Історичні умови розвитку. 

31. Освіта й книгодрукування в Україні в козацько-гетьманську добу. 

32. Історична література XVIІІ століття. Літописи Самовидця, Граб’янки і 

Величка. 

33. Архітектура й образотворче мистецтво козацько-гетьманської доби. 

Мазепинське бароко. 

34. Роль гетьмана І.Мазепи для розвитку української культури. 

35. Зародження портретного мистецтва. Гравюра і скульптура. 

36. Українська культура другої половини XVIІІ століття. 

37. Григорій Сковорода – найвидатніша постать української культури  

XVIІІ століття. 

38. Розвиток музичного мистецтва. Михайло Березовський. Артемій 

Ведель. 

39. Українська культура першої половини ХІХ століття. Національне 

відродження. 

40. Освіта, наука, літературне життя в Україні в першій половині ХІХ ст. 

41. Т.Шевченко і його роль для розвитку української культури. 

42. Зародження театрального мистецтва. С. Гулак-Артемовський. 

43. Українська культура другої половини ХІХ століття. Історичні умови 

розвитку. 

44. Розвиток історичної науки. ХІХ ст. – століття великих істориків. 

45. Вища освіта в Україні в ХІХ столітті. 
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46. Література України другої половини ХІХ століття. П.Куліш. 

47. Іван Франко. Його літературна та громадсько-культурна діяльність. 

48. Театральне мистецтво. М.Кропивницький. М.Старицький. І. Карпенко-

Карий. 

49. Музичне мистецтво в другій половині ХІХ століття. М.Лисенко. 

50. Новітня українська культура. Історичні умови розвитку. 

51. Культура радянської України і української діаспори (1945-1991). 

52. Наступ на українську духовність. Ідеологічні кампанії др. пол. 40-х 

рр.та партійно-державне втручання у культурні процеси 50–60-х рр. 

53. Освіта і наука в радянській Україні. Педагоги–новатори 

(В.Сухомлинський, Г.Ващенко.). 

54. Розвиток дисциплін і мережа наукових установ УРСР і діаспори. 

Визначні вчені (А. Люлька, Б. Патон, І. Юхновський, О. Глушко, М. Амосов 

та ін.). 

55. Літературно-мистецький процес в радянській Україні. Театр та музичні 

здобутки. 

56. Образотворче і спортивно-циркове мистецтво. Мистецька спадщина 

К.Білокур, В. Бородая, А. Ерделі, Й. Бокшая, Т. Яблонської, М. Дерегуса, 

І.Марчука. 

57. Культура Закарпаття ХІХ – початку ХХ століття. 

58. Культура Закарпаття другої половини ХХ – початку ХХІ століття. 

59. Культура України доби незалежності. 

 

11. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

Практичні Самостійна 

робота 

Екзамен 

40 (максимум) 30 (максимум) 30 

         Підсумкове оцінювання навчальної дисципліни «Історія української 

культури» здійснюється за 100-бальною шкалою (де 30 балів підсумковий 

контроль – екзамен).       

   Умови допуску до підсумкового екзамену:  
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- Відсутність заборгованості з практичних занять;  

- Позитивні бали за практичні та самостійні роботи. 

12.РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ 

СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ  

Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах оцінці за 

національною шкалою та шкалою ECTS 

Шкала оцінювання: національна та ЕСТS( згідно з «Положенням про 

організацію освітнього процесу ДП «Київський хореографічний коледж») 

 

Сума балів за 

всі форми 

навчальної 

діяльності 

Оцін

ка 

ЕСТ

S 

Оцінки за національною 

шкалою 

Оцінки за національною шкалою 

Для екзамену, 

курсового 

проекту (роботи), 

практики 

 

Для заліку  

90-100 А 5 (відмінно) (відмінне 

виконання лише з 

незначною кількістю 

помилок) 

  5 (відмінно)  

 

зараховано 

82-89 В 4 (дуже добре) (вище 

середнього рівня з 

кількома помилками) 

  4 (добре) 

74-81 С 4 (добре) (в загальному 

вірне виконання з певною 

кількістю суттєвих 

помилок) 

64-73 D 3 (задовільно) (непогано, 

але зі значною кількістю 

недоліків) 

  3 (задовільно) 

60-63 E 3 (достатньо) (виконання 

задовольняє мінімальним 

критеріям) 

35-59 FX 2 (незадовільно) з 

можливістю перездачі 

  2 (незадовільно) Не 

зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

1-34 F 2 (незадовільно) з 

обов’язковим повторним 

курсом 

2 (незадовільно) 

 

Критерії оцінки знань студентів з дисципліни «Історія української 

культури»  
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«Відмінно» – виставляється студентам, якщо вони в письмових та усних 

відповідях виявили міцні ґрунтовні знання із історії української культури, 

свідомо використали спеціальну термінологію, проявили високий рівень 

аналітичного мислення у висновках та узагальненнях. Повністю розкрили всі  

питання у поєднанні із використанням засвоєних знань у суміжних 

дисциплінах.  

«Добре» – виставляється студентам, якщо вони в письмових та усних 

відповідях виявили досить глибоке засвоєння тематичного матеріалу та 

використання спеціальної термінології. Грамотно побудували цілісну 

відповідь на всі питання, одне питання недостатньо розкрили. 

«Задовільно» – виставляється студентам, якщо вони в письмових та 

усних відповідях виявили неповне знання матеріалу.  Два  питання  не 

розкрито. 

«Незадовільно» – виставляється студентам, якщо вони в письмових 

відповідях та усних відповідях виявили дуже слабке володіння матеріалом, 

допущені грубі помилки або виявили повну відсутність знань 

13. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Історія української 

культури» включає: 

 нормативні документи Міністерства освіти і науки України; 

 методичні вказівки до практичних занять та самостійного вивчення з 

дисципліни «Історія української культури»; 

 підручники, навчальні та навчально-методичні посібники зі списку основної 

літератури з навчальної робочої програми дисципліни; 

 конспекти практичних занять на паперових носіях; 

 конспекти практичних занять на електронних носіях; 

 мультимедійні презентації до тем дисципліни «Історія української культури»; 

 плани практичних занять; 
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 вказівки до виконання усіх видів робіт, передбачених робочою навчальною 

програмою; 

 пакет завдань для проведення заліків та екзаменів. 

14. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова 

1. Закон України «Про освіту», від 05.09. 2017 р. №2145 – VIII. 

2.Абрамович С.Д., Чікарькова М.Ю. Світова та українська культура: Навч. 

посібник. – Львів: Світ, 2004. – 344с. 

3.Анучина Л. В., Гребенюк Н. Є., Лисенко О. А. Українська та зарубіжна 

культура. – Х.: Одіссей, 2006. – 375 с. 

4.Білоцерківський В.Я., Шейко В.М. Історія української культури. Навч. 

посіб. – К.: Знання, 2009. – 413с.   

5.Бокань В., Польовий Л. Історія культури України. – Київ: МАУП, 2002. – 

256 с. 

6.Висоцький О. Ю. Історія української культури: Навчальний посібник.  – 

Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009. – 130 c. 

7.Виткалов В.Г., Митровка М.М. Українська культура: Навчально-

методичний посібник. – Рівне: Волинські обереги, 2001.– 168 с. 

8.Греченко В.А., Чорний І.В., Кушнерук В.А., Рижко В.А. Історія світової та 

української культури: Підруч. для вищ. закл. освіти. – К.: Літера, 2000. – 

464с. 

9.Задорожний В., Кундрат Ю. Курс історії української культури (ІХ- початок 

ХХІ ст.). – Ужгород: Гражда, 2009. 

10.Заєць І.І. Витоки духовної культури українського народу. – Вінниця: 

Континент-Прим, 2006. 

  11.Історія світової та української культури: Підручник для вищ. закл. світи / 

В.А. Греченко та ін. – К.: Літера ЛТД, 2005. – 464с. 

12.Історія української архітектури / Ред. В.І. Тимофієнко.– К.: Техніка, 2003.– 

472 с. 

13.Історія української культури / За заг. ред. І. Крип’якевича. – 4–те видання. 
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– К.: Либідь, 2002. – 656 с.  

14.Історія української культури: Зб. матеріалів і документів / Упоряд. Б.І. 

Білик та ін. – К.: Вища шк., 2000. – 607с. 

15.Історія української культури: у 5 томах. – К.: Наукова думка, 2001–2011.   

16.Історія української та зарубіжної культури:Навч. посіб. / С.М. Клапчук ті 

ін. – 4-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2002. – 351с. 

17.Крвавич Д.П., Овсійчук В.А., Черепанова С. О. Українське мистецтво: 

Навч. посібн.: У 3 ч. / Передмова проф. В.Скотного. –  Ч.І. –  Львів: Світ, 

2003-2005. –  256 с. 

18.Культура і побут населення України:Навч. посібник / В.І. Наулко та ін.. – 

2-е вид., доп. та перероб. – К.: Либідь, 1993. – 288с. 

19.Культурологія: українська та зарубіжна культура : Навчальний посібник / 

За ред. М.М. Заковича . –  К.: Знання, 2007. –  567 c.  

20.Лекції з історії світової та вітчизняної культури : Навч.посібник. – Вид. 2-

ге, перероб. і доп./ За ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. – Львів: 

Світ, 2005. – 568 с. 

21.Огієнко І. Українська культура: Коротка історія культурного життя 

українського народу. – К.: Довіра, 1992. – 141с. 

22.Попович М.В. Нарис історії культури України. – К.: АртЕк, 2001. – 728с.  

23.Семчишин М. Тисяча років української культури. – К., 1996. – 689 с. 

24.Українська культура: історія і сучасність: Навч. посібник/ За ред. 

Черепанової С.О. – Львів: Світ, 1994.– 456 с. 

25.  Українська культура:Лекції за редакцією Дмитра Антоновича / Упор. 

С.В. Ульяновська. – К.: Либідь, 1993. – 592с. 

26.Українська та зарубіжна культура: Навч. посібник. / Закович М.М., Зязун 

І.А., Семашко О.М. та ін. – К.: Товариство «Знання», 2000. – 622с. 

27.Українська та зарубіжна культура: Навч. посібник./ Дещинський Л.Є., 

Денисов Я.Я., Скалецький М.П. та ін. – Львів: Бескид Біт, 2005. – 304с. 

28.Українська та зарубіжна культура: Навч.-метод. посібник. – К.: КНЕУ, 

2003. – 367 с. 
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29. Українська художня культура:Навч. посіб. / За ред. І.Ф. Ляшенка. – К.: 

Либідь, 1996. – 416с. 

30.Українське краєзнавство: сторінки історії / Г.С. Дем’янчук та ін. – К.: Вид. 

Центр «Просвіта», 2006. – 296с. 

31.Українське мистецтво та архітектура кінця ХІХ – початку ХХст. / НАНУ. 

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. 

Рильського. – К.: Наук. думка, 2000. – 240с. 

32.Хоменко В.Я. Українська і світова культура: Підр. – К.: Україна, 2003. – 

336с. 

33.Шейко В. М., Тишевська Л. Г. Історія української культури. – К.: Кондор,   

2006. – 258с. 

Додаткова:  

34.Баран В.Д., Баран Я.В. Походження українського народу. – К., 2002. – 403 

с. 

35.Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі. – К., 1983. 

36.Відейко М.Ю. Трипільська цивілізація. – К., 2003. – 184 с. 

37.Грушевський М.С. Історія української літератури. – К., 1993. – Т. ІІ. – 264 

с. 

38.Історія української літератури: В 6т. 9кн. / Упоряд. В.В. Яременко; 

Приміт. С.К. Росовецького. – К. : Либідь, 1993-1997.  

39.Лозко Г. Українське народознавство. - Харків, 2005. – 469 с. 

40.Минуле українського театру / І.О. Мар’яненко. – К.: Мистецтво, 1953. – 

180с. 

41.Михайлов Б. Кам'яна Могила – світова пам'ятка стародавньої культури в 

Україні. – К., 2003. – 152 с. 

42.Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. – К., 1993. – 87 с. 

43.Овсійчук В.А. Майстри українського бароко. Жовківський художній 

осередок. – К.: Наукова думка, 1991. – 338с.  

44.Павлів Д. Бронзова доба. Початок праслов'янської історії // Історія 

України. – Львів, 1996. - С. 3-50. 
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45.Рыбаков Б.А. Язычестводревнихславян. – М., 1981. – 608 с. 

46.Українське бароко та європейський контекст: Архітектура, образотворче 

мистецтво, театр і музика. – К.: Наукова думка, 1991. – 256 с. 

47.Українці: народні вірування, повір’я, демонологія / Упор., прим. та біогр. 

нариси  А.П. Пономарьова та ін. – 2-е вид. – К.: Либідь, 1991. – 640с. 

48.Чижевський Д. І. Українське літературне бароко. – К.: Обереги, 2003. – 

575 с.  

49.Шилов Ю.О. Джерела витоків української етнокультури ХІХ тис. до н.е. – 

ІІ тис. до н.е. – К.: Аратта, 2002. – 271 с. 

50.Яценко Б., Яценко В. Велесова книга. – К.: Велес, 2004. – 256 с. 

51.Зарубіжні українці. Етнографічний довідник.– К.: Україна.– 1991.– 256 с.  

52.Корінний М.М. Короткий термінологічний словник з української та 

зарубіжної культури. – К.: Україна, 2000. – 184 с.  

53.Митці України. Енциклопедичний довідник. – К.: ІСБН, 1992. – 847 с. 

54.Юрченко П.Г. Дерев’яна архітектура України. - Київ : Будівельник, 1970.  

15. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

1.Електронна бібліотека НПУ імені М.П. Драгоманова – 

https://www.npu.edu.ua 

2.Закон України «Про освіту»  - https://www.mon.gov.ua 

3.http://www.studentbooks.com.ua/ 

4.http://izbornyk.org.ua/cultur/cult.htm 

5.http://www.info-library.com.ua/books-book-63.html 

6.http://abiturcenter.ru/catalog/index.php?categoryID=50 

7.http://jivopis.ru/gallery/ 

8.http://www.countries.ru/library.htm 

9.http://kulturoznanie.ru/ 

10.http://www.alleng.ru/edu/cultur.htm 

11.www.artbazar.com.ua 

12.www.tochka.org.ua 

13.http://cufer.net 
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14.www.artportal.org.ua 

15.http://uatoday/net 

16.http://www.ukrop.com/ua/directory/culture 

17.www.uamusic.org.ua 

18.www.poyarkow.com 

 

16. ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА ПРИ НАПИСАННІ ПРОГРАМИ 

1. Задорожний В.Є. Робоча програма з історії світової і української 

культури. – Ужгород, 1998. – 10 с. 

2. Задорожний В.Є., Керецман Н.П. Тест-зошит контрольних завдань до 

курсу «Українська і зарубіжна культура» для студентів історичного 

факультету денної і заочної форми навчання. – Ужгород, 2001. – 60 с. 

3. Задорожний В.Є. Програма курсу «Історія української культури». – 

Ужгород: Ґражда, 2012. – 48 с. 
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