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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 1,5 

Галузь знань 

24 Сфера  

обслуговування 

 

 

Нормативна 
 

 

Загальна кількість 

годин - 45                                     

                  

 

 

Семестр 

3-й  

Лекції 

 

 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –1,4 год. 

самостійної роботи 

студента – 1,7 год. 

 

 

 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

Молодший спеціаліст 

14 год. - 

Практичні, семінарські 

6 год. - 

Лабораторні 

- -. 

Самостійна робота 

25 год. - 

Індивідуальні завдання 

- 

- - 

Вид контролю: залік 

 

 

 

Примітка 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загальної кількості 

годин для денної форми навчання: 

для денної форми навчання – 0,6% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Дисципліна «Історія української культури» відіграє важливу роль у 

підготовці майбутнього фахівця. Базуючись на національних пріоритетах 

освіти, вона формує у студентів науковий світогляд, високі моральні якості, 

забезпечує національно-патріотичне і полікультурне виховання, підвищує 

загальнокультурний рівень особистості. Формування знання і сприйняття 

культури як соціальної пам’яті людства сприяє глибшому розумінню 

студентами історичної ролі, місця і специфіки сучасної української культури. 

Програма побудована із врахуванням принципів системності, 

історизму, науковості, діалектичної взаємодії культурологічного та 

антропологічного підходів, органічної єдності національних і 

загальнолюдських цінностей. 

У курсі на конкретному матеріалі обґрунтовується система культурних 

цінностей, простежуються чинники, що забезпечують процес розвитку 

певних матеріальних і духовних надбань українського народу. Програма 

побудована за історико-хронологічним принципом і охоплює найсуттєвіші 

явища української культури. 

Мета дисципліни: ознайомити студентів з основами сучасних підходів до 

історії національної культури, проблемами етногенезу та культурогенезу 

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

цивілізаційними, побутовими, мистецькими явищами і процесами.  

Завдання курсу «Історія української культури» полягає у тому, щоб 

ознайомити 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. 

Кваліфікаційні вимоги до знань, умінь та навичок, які ставляться до студента 

(напряму підготовки: 242 «Туризм»). 



У результаті вивчення дисципліни «Історія української культури» 

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);  

• 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.  

Вміти: 

• 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;  

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Загальне поняття про культуру, її матеріальні та духовні цінності. 

Тема 2. Історія культури давнього населення України. 

Тема 3. Культура Русі-України та Галицько-Волинського князівства. 

Тема 4. Українська культура епохи Відродження. 

Тема 5. Українська культура доби козацько-гетьманської держави. 

Українське бароко 

Тема 6. Епоха Просвітництва в Україні. 

Тема 7. Українська культура на шляху національного відродження (др. пол. 

ХІХ ст. – поч. ХХ ст.). 

Тема 8. Становище культури в Україні у 20-30 роки ХХ ст. Українська 

культура під час Другої світової війни. 

Тема 9. Українська культура другої половини ХХ ст. (1945-1991рр.). 

Тема 10. Культуротворчі процеси в Україні в умовах незалежності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Назви змістових модулей і тем 
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Тема 1. Загальне поняття про 

культуру, її матеріальні та 

духовні цінності. 

5 1    4 

Тема 2. Історія культури 

давнього населення України. 

3 1 2    

Тема 3. Культура Русі-

України та Галицько-

Волинського князівства. 

4 2    2 

Тема 4. Культурні процеси в 

литовсько-польський і 

польсько-козацький періоди. 

5 2    3 

Тема 5. Українська культура 

доби козацько-гетьманської 

держави. Українське бароко. 

5 1 2   2 

Тема 6. Епоха Просвітництва 

в Україні.  

5 1    4 

Тема 7. Українська культура 

на шляху національного 

відродження (др. пол. 

ХІХ ст. – поч. ХХ ст.). 

6 2 2   2 

Тема 8. Становище культури 

в Україні у 20-30 роки ХХ ст. 

Українська культура під час 

Другої світової війни. 

4 2    2 



Тема 9. Українська культура 

другої половини ХХ ст. 

(1945-1991 рр.).  

3     3 

Тема 10. Культуротворчі 

процеси в Україні в умовах 

незалежності. 

5 2    3 

Усього годин 45 14 6   25 

 



5. Теми лекційних занять 
 

№  

з/п 

№ 

заняття 

Назва теми Кількість 

годин 

1 1 Тема 1-2. Загальне поняття про культуру, її 

матеріальні та духовні цінності. Історія культури 

давнього населення України. 

Тема лекції 1. Загальне поняття про культуру. Давнє 

населення України. 

План 

1. Поняття та сутність культури.   

2. Функції, структура й типологія культури.  

3. Характеристика української культури, її 

періодизація та джерельна база. 

4. Кам'яний вік на території України. Матеріальна та 

духовна культура стародавнього  населення України 

(палеоліт, мезоліт, неоліт, енеоліт).  

5. Трипільська культура та її здобутки. 

 

 

2 

2 3 Тема 3.  Культура України-Русі та Галицько-

Волинського князівства. 

Тема лекції 3. Культура України-Русі та Галицько-

Волинського князівства. 

План 

1. Витоки культурного процесу України-Русі. 

2. Запровадження християнства і його вплив на 

розвиток культури України-Русі. 

3. Соціально-політична та культурна ситуація в 

Галичині та на Волині у ХІІ – ХІІІ століттях. 

4. Розвиток освіти та книжкової справи. Особливості 

розвитку перекладної та оригінальної літератури 

2 



галицько-Волинського князівства. 

 

3     4 Тема 4. Культурні процеси в литовсько-польський 

період. 

Тема лекції 4. Культурні процеси в литовсько-

польський період. Українське бароко. 

План 

1. Історичні умови розвитку української культури у 

ХІV – першій половині ХVІІ ст. 

2. Розвиток української освіти і друкарства. 

3. Основні жанри української літератури. 

4. Архітектура та мистецтво: тенденції розвитку. 

 

2 

4 5 Тема 5-6. Українська культура доби козацько-

гетьманської держави. Українське бароко. Епоха 

Просвітництва в Україні. 

Тема лекції 5. Українське бароко. Епоха 

Просвітництва в Україні. 

План 

1. Умови та тенденції розвитку культури XVII-XVIII 

століття. Феномен козацького бароко. 

2. Національний варіант бароко у літературі, театрі, 

музиці. 

3. Українське бароко в архітектурі та образатворчому 

мистецтві. 

4.Українське Відродження як відбуття ідеї 

Просвітництва.  

5. Т.Г. Шевченко і становлення нової української 

культури. 

 

2 



5 7  Тема 7. Українська культура на шляху національного 

відродження (др. пол. ХІХ ст. – поч. ХХ ст.). 

Тема лекції 7. Українська культура на шляху 

національного відродження (др. пол. ХІХ ст. – поч. 

ХХ ст.). 

План 

1. Тенденції розвитку культури в Європі у ХІХ – на 

початку ХХ ст. 

2. Інтелігенція у боротьбі за національне відродження.  

3. Мистецтво України 1917-1921 рр.: театр, музика, 

образотворче мистецтво та архітектура.  

 

2 

6 9 Тема 8. Становище культури в Україні у 20-30 роки 

ХХ ст. Українська культура під час Другої світової 

війни. 

Тема лекції 8. Становище культури в Україні у 20-30 

роки ХХ ст. Українська культура під час Другої 

світової війни. 

План 

1. Основні тенденції культурного розвитку в 1920-і 

роки. Політика «українізації».  

2. «Розстріляне Відродження» та його трагічні 

наслідки для української культури. 

3. Становище української культури під час німецько-

фашистської окупації. 

 

2 

7 10 Тема 10. Культуротворчі процеси в Україні в умовах 

незалежності  

Тема лекції 10. Культуротворчі процеси в Україні в 

умовах незалежності. 

2 



План 

1. Основні напрямки відродження української 

культури на сучасному етапі.  

2. Здобутки науки й мистецтва України на сучасному 

етапі.  

3.Інтеграція української культури до 

загальноєвропейського та світового культурного 

простору.  

 

Разом 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Теми лабораторних занять 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількіст

ь 

годин 

 Не передбачено програмою  

 

7. Теми семінарських занять. 
 

№  

з/п 

№ 

заняття 

Назва теми Кількість 

годин 

1 2 Тема 2. Історія культури давнього населення України. 

Тема семінарського заняття 1. Витоки української 

культури. 

2 



1. Теорії походження українського  народу. 

2. Кіммерійці, скіфи та сармати та їх роль у розвитку 

культури на українських територіях. 

3. Грецька колонізація Північного Причорномор’я. 

Античні впливи на розвиток української культури. 

4. Особливості культури східних слов’ян: міфологічні 

і релігійні уявлення, побут і повсякденне життя. 

 

2 6 Тема 5. Українська культура доби козацько-

гетьманської держави. Українське бароко 

Тема семінарського заняття 3. Особливості 

культури доби бароко в Україні. 

1. Козацтво та його роль у формуванні національної 

самовизначеності української культури . 

2. Господарський та культурний побут 

3. Освіта і наука. Культурно-просвітницька  

діяльність Києво-Могилянської академії. 

4. Життя і творчість Г.С. Сковороди як явище 

української барокової культури  

5. Становлення культури Слобожанщини у XVII – 

XVIII ст.  

 

2 

3 8 Тема 7. Українська культура на шляху національного 

відродження (др. пол. ХІХ ст. – поч. ХХ ст.). 

Тема семінарського заняття 4. Реалізм в українській 

культурі. 

1. Українська національна ідея в творчості  

Т. Шевченка і М. Драгоманова. 

2. Розвиток освіти і науки в Україні у ХІХ ст. 

3. Література романтизму, критичного реалізму та 

2 



модернізму. 

4. Становлення національного мистецтва. 

 

Разом 6 

 

8. Теми практичних занять 

 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Не передбачено програмою  

 

 

 

9. Самостійна робота 

 
№  

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Загальне поняття про культуру, її матеріальні та духовні 

цінності. 
4 

2 Тема 3. Культура України-Русі та Галицько-Волинського 

князівства. 
2 

3 Тема 4. Культурні процеси в литовсько-польський і польсько-

козацький періоди. 
3 

4 Тема 5. Українська культура доби козацько-гетьманської 

держави. Українське бароко. 
2 

5 Тема 6. Епоха Просвітництва в Україні. 4 

6 Тема 7. Українська культура на шляху національного 

відродження (др. пол. ХІХ ст. – поч. ХХ ст.). 
2 

7 Тема 8. Становище культури в Україні у 20-30 роки ХХ ст. 

Українська культура під час Другої світової війни. 
2 

8 Тема 9. Українська культура другої половини ХХ ст. (1945-

1991 рр.).  
3 

9 Тема 10. Культуротворчі процеси в Україні в умовах 3 



незалежності. 

 Разом: 25 

 

 

10. Індивідуальні завдання 

Орієнтовні теми дослідницьких робіт студентів: 

 

1. Автохтонна та міграційна теорії походження предків українців. 

2. Остромирове Євангеліє – визначна пам’ятка духовної культури. 

3. Визначні пам’ятки архітектури України-Русі. 

4. «Слово о полку Ігоревім» – визначна пам’ятка духовної культури 

України-Русі. 

5. Творчість Г. Сковороди в контексті українського бароко. 

6. Зародження національної ідеї у дворянський період національно-

культурного відродження. Аналіз праці «Історія Русів». 

7. Ідеї національного відродження України  в діяльності Кирило-

Мефодіївського братства. 

8. О. Довженко – основоположник українського кіномистецтва. 

9. Лесь Курбас – видатний діяч українського театрального мистецтва. 

10. Постмодернізм в Україні. Насичення культурного життя національним 

і постмодерністським змістом. 

11. Українські літературні традиції в творчості сучасних письменників. 

12. Нова модерністська генерація в українській літературі. 

13. Традиція та новації в сучасному українському театральному і 

кіномистецтві. 

14. Сучасна українська музика: стилі та напрямки. 

Орієнтовна тематика презентацій: 

 

1. «Культурна спадщина України-Русі». 

2.  «Особливості українського іконопису». 

3. «Шедеври вітчизняної архітектури». 

4. «Образи природи в українському живописі». 



5.  «Постмодернізм в українській культурі». 

6. «Мистецтво українського бароко». 

7.  «Декоративно-ужиткове мистецтво України». 

8. «Обрядові традиції України».  

 

11. Методи навчання 

Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності 

✓ Проблемний – створення проблемної навчальної ситуації, її зв’язок із 

демонстрацією еталону проблемного мислення; 

✓ Заохочування додатковими балами до загальної оцінки за роботу на 

занятті; 

✓ Змагання (групові, колективні, бригадні); 

✓ Інноваційні методи (презентація, відеосюжети, екскурсії). 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 

✓ Інформаційно-рецептивні (передача знань у готовому вигляді 

слово+наочність); 

✓ Репродуктивні (спонукання студентів до відтворення набутих знань); 

✓ Проблемні (створення проблемної навчальної ситуації, її розв’язок 

демонстрацією еталону проблемного мислення); 

✓ Ігрові; 

✓ Брейн-ринг. 

Методи навчання за джерелом знань 

✓ Словесні (пояснення, лекція, бесіда, інструктаж); 

✓ Наочні (ілюстрація, демонстрація); 

✓ Практичні (самостійна робота на занятті та позааудиторна, виконання 

творчих завдань). 

 

 

12. Методи контролю 



✓ Поточний контроль (тематичні диктанти, аудиторне тестування, усні та 

письмові опитування, фронтальні та групові опитування, програмоване 

опитування, самоконтроль, самоаналіз); 

✓ Підсумковий контроль (контрольні роботи, залік). 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Тексти лекцій. 

2. Завдання для семінарських занять з методичними рекомендаціями. 

3. Завдання для самостійної роботи та методичні рекомендації з її 

виконання. 

4. Тести для перевірки знань студентів. 

5. Роздатковий матеріал (схематичні таблиці, алгоритми рішень). 

6. Засоби діагностики знань студентів із критеріями оцінювання. 

7. Презентаційні матеріали з дисципліни. 

8. Критерії оцінювання знань студентів. 

9. Наочні посібники. 

10. Електронні посібники. 

11. Відео- та аудіо матеріали. 

 

 

14. Рекомендована література 

Базова: 

1. Абрамович С. Д. Світова та українська культура: навч. посіб. / 

С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. – Львів : Світ, 2004. – 344 с. 

2. Історія світової та української культури: Підручник  для вищ. закл. 

освіти /В.А. Греченко, І.В. Чорний, В. А. Кушнерук,В.А. Режко. – К.:Літера 

ЛТД, 2006.– 480с.  

3. Історія української культури : підручник / [кол. авт.: В. О. Лозовой та 

ін.] ; за ред. проф. В. О. Лозового ; Нац. ун–т «Юрид. акад. України ім. 

Ярослава Мудрого». – Х. : Право, 2013. – 367 с. 



4. Історія української культури. Навч. посіб./ за ред. О. Ю. Палової – К.: 

Центр учбової літератури, 2012. – 368 с.  

5. Історія української культури : навч. посіб. : у 2-х ч. –Ч. 1 : 

Становлення та особливості української культури / О.О. Петутіна, 

О.В. Голозубов, Г.В. Буряк [та ін.]. – Х.: НТУ «ХПІ», 2011. – 132 с. 

6. Кордон М.В. Історія української культури: навчальний посібник / М. 

В. Кордон. – Львів : Магнолія 2006, 2011. – 336 с. 

7. Лекції з історії світової та вітчизняної культури : навч. посіб. / за ред. 

А. Яртися та В. Мельника. – Львів: Світ, 2005. – 568 с. 

6. Матвєєва Л. Л. Культурологія : Курс лекцій : навч. посіб. / 

Л. Л. Матвєєва. – К.: Либідь, 2005. – 512 с. 

7. Морфологія культури : тезаурус / за заг. ред. В. О. Лозового. – Х.: 

Право, 2007. – 383 с. 

8. Шейко В.М. Історія української культури: навч. посіб. / В.М. Шейко, 

В.Я. Білоцерківський. – К.: Знання, 2009. – 413 c. 

Допоміжна: 

1. 100 найвідоміших українців / М. Гнатюк, Л. Громовенко, О. 

Ломанова та ін. – М.: Вече; К.: Орфей, 2002. – 592 с. 

2. Безвершук Ж. О. Культурологія: відповіді на питання 

екзаменаційних білетів: навч. посіб. / Ж. О. Безвершук. – К.: Знання, 2010. – 

326 с. 

3. Безхутрий Ю. Микола Хвильовий: проблеми інтерпретації / Ю. М. 

Безхутрий. – Харків : Фоліо, 2003. – 495 с 

4. Видвтні постаті в історії України XX ст. Короткі біографічні нариси: 

довід. вид. / В.І. Гусєв (кер. кол. авт.), О.В. Даниленко, Л.В. Іваницька та ін. – 

К.: Вища школа, 2011. –391 с. 

5. Дещинський Л. Українська та зарубіжна культура. Навч. посіб. / Л. 

Дещинський, Я. Денісов, М. Скалецький, Л. Цубов, Н. Барановська, О. 

Макарчук. – Вид. 4-е, перероблене і доповнене. – Л.: Бескид Біт, 2005. – 

304 с.  



6. Гриценко Т. Культурологія. Навчальний посібник / Т. Гриценко, 

С. Гриценко, А. Кондратюк; за ред. Т. Гриценко. – К.: Центр навчальної 

літератури, 2009. – 392 с. 

7. Зотов В. Українська та зарубіжна культура. Словник 

культурологічних термінів / В. Зотов, А. Клімачова, В. Таран. – К.: Центр 

учбової літератури, 2009. – 269 с. 

8. Історія декоративного мистецтва України: У 5 т. – Т. 1 (Від 

найдавніших часів до пізнього середньовіччя) / [гол. ред. Г. Скрипник] НАН 

України, ІМФЕ ім. М. Рильського. – К., 2010. – 480 с. 

9. Матвєєва Л. Культурологія: Курс лекцій: Навч. посіб. / Л. Матвєєва. 

– К.: Либідь, 2005. – 512 с.  

10. Кормич Л.І., Багацький В.В. Культурологія: історія і теорія світової. 

Культури ХХ ст. – Х.: Одіссей, 2004. – 304 с. 

11. Культурологія: українська та зарубіжна культура. Навч. посіб. / за 

ред. М.М. Заковича. 5-те вид., стер. – К.: Знання, 2010. – 589 с. 

12. Культура України: тезаурус і персоналії / [авт.–уклад.: В. О. 

Лозовой (керівник) та ін.] ; за ред. Л. В. Анучиної, О. А. Стасевської, О. В. 

Уманець. – Харків : Право, 2014. – 273 с. 

13. Культурологічний словник / [Антонюк О. В. та ін.] ; за ред. В. І. 

Рожка, О. В. Антонюка ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – К. : 

НМАУ, 2011. – 463 с. 

14. Культурологія: відповіді на питання екзаменаційних білетів: 

навчальний посібник / Ж.О. Безвершук, О.В. Щербакова. – 2-ге вид., випр. – 

К. : Знання, 2012. – 326 с. 

15. Культурологія : енцикл. слов. / [Альчук М. П. та ін.] ; за ред. д-ра 

філос. наук, проф. Володимира Мельника ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. 

– Л. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 506 с. 

16. Культурологія: Навчальний посібник для мед. ВНЗ І-ІІІ р.а. 

Рекомендовано МОЗ / Козира Є.В. – К., 2017. – 352 с. 



17. Культурологія: хрестоматія : навч.посіб. для самост. роботи та сем. 

занять/ уклад. : К. В. Кислюк, Г. Д. Панков. – Київ : Кондор-Видавництво, 

2017. – 176 c. 

18. Лосєв І.В., Єфименко В.В., Гриценко В.С., Левчук Л.Т. Історія 

світової культури. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України). – 3-є 

вид. В-во: ЦУЛ, 2010. – 400 с.  

19. Основи культурології: навч. посіб. / за ред. Л. О. Сандюк, 

Н. В. Шубелки. – К. : Центр учбової літ., 2012. – 400 с. 

20. Українська культура у світовому контексті: історія і сучасність : 

тези доп. VІ студент. наук. конф. (І та ІІ ч.) / Нац. ун–т «Юрид. акад. України 

ім. Ярослава Мудрого», Каф. культурології ; [редкол.: А. П. Гетьман (голова) 

та ін.]. – Х. : Іванченко І. С. [вид.], 2013. – 527 с. 

21. Уманцев С.Ф. Мистецтво давньої України. Історичний нарис. – К.: 

Либідь, 2002. – 328 с. 

22. Художня культура України: Навч. пос. / За заг. ред. Л. Масол. – Х.: 

Ранок, 2010. – 240 с. 

23. Шевнюк О.Л. Культурологія : навч. посіб. / О.Л. Шевнюк. – К. : 

Знання-Прес, 2004. – 353с 

24. Шейко В.М. Культурологія: навч. посіб. – К.: Знання, 2012. –. 494 с. 

 

Електронні ресурси:  

1. http://www.icr.kiev.ua/ukr/Kulturologichna_dumka/ – Інститут 

культурології Національної академії мистецтв України, фахове видання 

«Культурологічна думка» 

2. http://uartlib.org/ - Бібліотека українського мистецтва. 

3. Історія української культури. Навч. посіб./ За ред. О. Ю. Павлової – 

К.: Центр учбової літератури, 2012. [Електронний ресурс] - Режим доступу: 

http://culonline.com.ua/Books/Istoriya_Ukr_Kultury_Pavlova2011.pdf#toolbar=0 



4. Культурологія. Навч. посіб. 3-тє вид. / За ред. Гриценко Т. Б. – К.: 

Центр учбової літератури, 2011.[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://culonline.com.ua/Books/Kulturologiya_Gricenko2011.pdf#toolbar=0 

5. Зотов В. М., Клімачова А. В., Таран В. О. Українська та зарубіжна 

культура. Словник культурологічних термінів: Навч. посіб. – К.: Центр 

учбової літератури, 2009. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://culonline.com.ua/ 

Books/ukr%20ta%20zarub%20kultura%20Slovnik_Zotov.pdf#toolbar=0 

6. Гіптерс З. В. Культурологічний словник-довідник. – К.: ВД  

«Професіонал», 2006.[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://culonline.com.ua/Books/kulturol%20Slovn%20dov%20Gibters_belka.pdf#to

olbar=0 

7. http://www.irbis-nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України імені 

В. І. Вернадського. 

8. http://mics.org.ua/ – Часопис “Місто: історія, культура, суспільство”. 

 


