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31 серпня 2017 року 



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 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 
 

Семестр 

Загальна кількість годин – 

45 год. 

1-й 2-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 – 0,4. 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Основна мета вивчення курсу «Світова культура та мистецтво» полягає у 

формуванні цілісної системи культурологічних знань про культурну й художню 

картини світу, засвоєнні студентами системи фундаментальних знань про 

закономірності розвитку світового та вітчизняного культурного процесу, 

формуванні загального уявлення про простір світової культури та її важливої 

складової – мистецтва, як цілісного явища, і водночас, як сукупності унікальних 

культур і цивілізацій, які розвивалися у певних історико-географічних умовах і 

втілили своєрідне сприйняття і розуміння дійсності у характерних формах 

художньої творчості, що є необхідним для розвитку низки загальнокультурних та 

професіональних компетентностей молодшого спеціаліста за спеціальністю 242 

Туризм.  

Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання 

дисципліни, є: формування цілісного системного розуміння соціокультурних 

процесів, формування уявлення про основні етапи розвитку, види, стилі і жанри 

світової культури та мистецтва; прищеплення здатності розуміти світ мистецтва та 

прилучити студентів через мистецтво до морально-естетичної скарбниці людства, 

ознайомлення з найбільш яскравими шедеврами світової художньої культури, 

з’ясування ролі української культури в рамках світового культурного процесу, 

виховання почуття глибокої поваги до національної культури та культур інших 

народів, прагнення до взаєморозуміння та співробітництва на засадах гуманізму, 

визначати значення мистецтва в життєдіяльності людини, у творчості та 

вдосконалені особистості, гуманізації суспільних відносин; сприяння формуванню 

у студентів активної громадянської позицію та національної свідомості на основі 

отриманих знань; розвиток у студентів художньо-образного та логічного мислення, 

формування творчих підходів та естетичних смаків. 

Вивчення курсу передбачає формування у студентів знань про:  

− сутність, структуру і функції культури та мистецтва; 

− своєрідність мистецтва як феномену культури, основні стилі, напрями і форми 

художньої творчості, найважливіші здобутки людства у сфері мистецтва; 

− специфіку виражальних засобів різних видів мистецтв; 

− послідовність становлення і розвитку культур різноманітних епох від 

найдавніших часів до сучасності, їх своєрідність; 

− ключові історичні етапи розвитку української культури, її світоглядні цінності, 

найбільш вагомі художньо-мистецькі, інтелектуальні та суспільні здобутки. 

Внаслідок вивчення курсу студент повинен вміти: 

− визначати характер культурних і мистецьких явищ сучасності на основі 

компаративного зіставлення з минулим світовим досвідом; 

− синхронізувати культурно-мистецькі феномени вітчизняної та світової 

художньої культури; 

− давати особистісну оцінку явищ минулого та сучасного мистецького життя, 

пріоритетів та напрямів культурної політики держави; 



− орієнтуватися у сучасній багатоманітності культур, аналізувати процеси і 

тенденції сучасного соціокультурного середовища, орієнтуватися у стилях, 

формах, напрямах сучасного світового мистецтва та мистецтва попередніх 

історичних епох; 

− аналізувати сучасні проблеми розвитку української культури в умовах 

європейської інтеграції та глобалізації, вміти враховувати їх під час виконання 

професійних обов’язків; 

− працювати з науковою літературою, володіти здатністю до критичного аналізу 

наукових текстів; 

− чітко і коректно практично застосовувати наукову, культурологічну 

термінологію; 

− володіти навичками роботи з продуктами культури та мистецтва; художнім 

смаком, відчуттям гармонії, навичками самостійного осягнення зразків культури 

і мистецтва; 

− виконувати професійні обов’язки в умовах діалогу культур; 

− володіти здатністю до толерантної професійної комунікації в умовах 

культурного різноманіття, культурного синтезу, культурних відмінностей. 



3. Програма навчальної дисципліни 

 

Розділ І. Теоретичні аспекти культури 

Тема 1. Зміст і сутність культури. Функції культури. Культура і цивілізація 

Тема 2. Походження і головні етапи розвитку культури. Виникнення мистецтва. 

Первісна культура 

 

Розділ ІІ. Основні етапи розвитку світової культури та мистецтва 

Тема 3. Культура Стародавнього Сходу 

Тема 4. Культура Античності 

Тема 5. Культура Середньовіччя. Культура Візантії 

Тема 6. Культура епохи Відродження 

Тема 7. Культура Нового часу, Просвітництва 

Тема 8. Європейська культура ХІХ-ХХ ст.  

 

Розділ ІІІ. Основні етапи розвитку культури України 

Тема 9. Витоки культурного життя на теренах України. Культура східних слов’ян 

Тема 10. Культура Київської держави (Русі-України) 

Тема 11. Українська культура ранньомодерної доби ХІV-ХVІІ ст. 

Тема 12. Феномен українського бароко (ХVІІ - ХVІІІ ст.).  Епоха просвітництва та 

романтизму в Україні  (кін ХVІІІ ст. – пер. пол. ХІХ ст.). Розвиток 

української культури та мистецтва на межі ХІХ-ХХ ст. 

Тема 13. Українська культура ХХ ст. 

Тема 14. Національна культура в сучасній Україні. Єдність і взаємозалежність 

світової та національної культур 



4. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
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1.  Розділ І. Теоретичні аспекти культури 5 2  -  3 

2.  Тема 1. Зміст і сутність культури. Функції 

культури. Культура і цивілізація 3 1  
- 

 2 

3.  Тема 2. Походження і головні етапи розвитку 

культури. Виникнення мистецтва. Первісна 

культура 2 1  
- 

 1 

4.  Розділ ІІ. Основні етапи розвитку світової 

культури та мистецтва 21 6  4  11 

5.  Тема 3. Культура Стародавнього Сходу 3 1  1  1 

6.  Тема 4. Культура Античності 4 1  1  2 

7.  Тема 5. Культура Середньовіччя. Культура 

Візантії 4 1  1  2 

8.  Тема 6. Культура епохи Відродження 4 1  1  2 

9.  Тема 7. Культура Нового часу, Просвітництва 3 1  -  2 

10.  Тема 8. Європейська культура ХІХ-ХХ ст.  3 1  -  2 

11.  Розділ ІІІ. Основні етапи розвитку культури 

України 19 6  2  11 

12.  Тема 9. Витоки культурного життя на теренах 

України. Культура східних слов’ян 3 1  
- 

 2 

13.  Тема 10. Культура Київської держави (Русі-

України) 3 1  
- 

 2 

14.  Тема 11.  Українська культура ранньомодерної 

доби ХІV-ХVІІ ст. 3 1  -  2 

15.  Тема 12. Феномен українського бароко (ХVІІ - 

ХVІІІ ст.).  Епоха просвітництва та романтизму 

в Україні  (кін ХVІІІ ст. – пер. пол. ХІХ ст.). 

Розвиток української культури та мистецтва на 

межі ХІХ-ХХ ст. 4 1  2  1 

16.  Тема 13. Українська культура ХХ ст. 3 1    2 

17.  Тема 14. Національна культура в сучасній 

Україні. Єдність і взаємозалежність світової та 

національної культур 3 1    2 

 Усього годин 45 14  6  25 



 

5. Теми лекційних занять 

 
 

№  

з/п 

№ 

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1.  1  

Розділ І. Теоретичні аспекти культури 

Тема 1-2. Зміст і сутність культури. Функції культури. Культура і 

цивілізація. Походження і головні етапи розвитку культури. 

Виникнення мистецтва. Первісна культура 
 

Тема лекції 1. Культура як система цінностей. культура  і цивілізація. 

етапи розвитку культури і мистецтва 

 

План 

1. Суть і сутність культури. Методологічні підходи до вивчення 

поняття «культура».  

2. Основні види, форми та функції культури. 

3. Культурно-історичні епохи. Мистецтво: поняття та функції. 

Походження мистецтва. 

4. Історія світового мистецтва як історія художніх стилів. 
 

2 

2.  2  

Розділ ІІ. Основні етапи розвитку світової культури та 

мистецтва  

Теми 3-4. Культура Стародавнього Сходу. Культура Античності 
 

Тема лекції 3. Цивілізація як певний рівень розвитку культури 

План 

1. Особливості розвитку культури Стародавнього світу. Поняття Сходу 

і Заходу: культурологічний аналіз. 

2. Культура Стародавньої Месопотамії: особливості розвитку та 

здобутки. 

3. Культура Стародавнього Єгипту. 

4. Етапи розвитку античної культури та їх характеристика. 
 

2  

3.  4  

Розділ ІІ. Основні етапи розвитку світової культури та 

мистецтва  

Теми 5-6. Культура Середньовіччя. Культура Візантії. Культура епохи 

Відродження 
 

Тема лекції 4. Культура європейського середньовіччя та доби 

Відродження  

План 

1. Особливості матеріальної та духовної культури Західної Європи 

доби Середньовіччя.  

2. Художні силі середньовіччя. 

3. Передумови становлення та особливості культури доби 

Відродження.  

4. Особливості мистецтва і науки Ренесансу. 

2 

4.  6  

Розділ ІІ. Основні етапи розвитку світової культури та 

мистецтва  

Тема 7-8. Культура Нового часу, Просвітництва. Європейська культура 

ХІХ-ХХ ст. 
 

Тема лекції 5. Культура Нового часу та доби Просвітництва. 

Особливості розвитку європейської культури ХІХ – ХХ ст.  

2 



 
 

План 

1. Реформація та її вплив на культуру Нового часу. Загальні риси 

культури Нового часу. 

2. Художні стилі Нового часу (бароко, класицизм, рококо та ін.) 

3. Просвітництво як феномен культури. 

4. Модернізм – система художніх цінностей кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

Нові виражальні засоби у мистецтві. 

5. Загальні риси розвитку художньої культури у другій половині ХХ ст. 

 

 

5.  7  

Розділ ІІІ. Основні етапи розвитку культури України  

Тема 9-10. Витоки культурного життя на теренах України. Культура 

східних слов’ян. Культура Київської держави (Русі-України). 
 

Тема лекції 7. Культура Стародавньої України. Давні слов’яни. 

Культура Київської держави (Русі-України). 

План 

1. Найдавніші археологічні культури в межиріччі Дніпра та 

Дністра. Трипільська культура. 

2. Культура кочових племен на території України у І тис. до н.е. – 

на поч. І тис. н.е. 

3. Запровадження християнства, його вплив на розвиток культури 

Київської держави.  

4. Художня культура княжої доби: архітектура, живопис, музичне 

та декоративно-ужиткове мистецтво. 

 

 

2 

6.  8  

Розділ ІІІ. Основні етапи розвитку культури України  

Теми 11-12. Українська культура ранньомодерної доби ХІV-ХVІІ ст. 

Феномен українського бароко (ХVІІ - ХVІІІ ст.).  Епоха 

просвітництва та романтизму в Україні  (кін ХVІІІ ст. – пер. пол. 

ХІХ ст.). Розвиток української культури та мистецтва на межі ХІХ-

ХХ ст. 
 

Тема лекції 8. Культура литовсько-польської доби. Доба Нового часу та 

Просвітництва в українській культурі 

 

План 

1. Ідеї гуманізму в українській культурі. Розвиток друкарської 

справи у ХІV-ХVІІ ст. 

2. Братські школи, як осередки українського релігійного і 

національно-культурного відродження. 

3. Феномен українського бароко. 

4. Умови розвитку української культури другої половини ХVІІ – 

ХVІІІ ст. 

5. Українське національно-культурне відродження кінця ХVІІІ – 

40-х рр. ХІХ ст. 

6. Розвиток українського мистецтва у ХІХ ст. 

 

2 

7. 10 Розділ ІІІ. Основні етапи розвитку культури України  

Теми 13-14. Українська культура ХХ ст. Національна культура в 

сучасній Україні. Єдність і взаємозалежність світової та національної 

культур 
 

Тема лекції 10. Актуальні проблеми розвитку української культури ХХ-

2 



ХХІ ст. 

План 

1. Відродження української культури в період національно-

демократичної революції 1917-1921 рр. 

2. Українська культура у 20-30-ті роки. Становище української 

культури в умовах  війни. 

3. Українська культурна парадигма другої половини ХХ ст.  

4. Національна культура в сучасній Україні. Сучасне національне 

мистецтво. 

 Разом  14 

 

 
6. Теми практичних занять – програмою не передбачено 

 
 

7. Самостійна робота 

 

 
№  

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1.  Розділ І. Теоретичні аспекти культури  

Тема 1. Зміст і сутність культури. Функції культури. Культура і цивілізація  
 

1. Основні концепції культури 

2 

2.  Розділ І. Теоретичні аспекти культури  

Тема 2. Походження і головні етапи розвитку культури. Виникнення 

мистецтва. Первісна культура  
 

1. Особливості розвитку матеріальної та духовної культури у первісну добу. 

1 

3.  Розділ ІІ. Основні етапи розвитку світової культури та мистецтва  

Тема 3. Культура Стародавнього Сходу  

 

1. Особливості розвиту культури цивілізацій давнього Сходу: Індії та Китаю. 

1 

4.  Розділ ІІ. Основні етапи розвитку світової культури та мистецтва  

Тема 4. Культура Античності  
 

1. Антична культура, її характерні ознаки. 

2. Особливості мистецтва і науки, технічні досягнення античної культури 

2 

5.  Розділ ІІ. Основні етапи розвитку світової культури та мистецтва  

Тема 5. Культура Середньовіччя. Культура Візантії 
 

1. Середньовічна культура Візантії як своєрідний синтез культурних традицій 

греко-римського світу, християнства і елліністичного Сходу. 

2 

6.  Розділ ІІ. Основні етапи розвитку світової культури та мистецтва  

Тема 6. Культура епохи Відродження  

 

1. Ренесансне мистецтво. Титани італійського відродження. 

2 

7.  Розділ ІІ. Основні етапи розвитку світової культури та мистецтва  

Тема 7. Культура Нового часу, Просвітництва  

 

1. Раціоналізм як джерело ідеології Просвітництва. 

2 

8.  Розділ ІІ. Основні етапи розвитку світової культури та мистецтва  

Тема 8. Європейська культура ХІХ-ХХ ст.  
 

1. Постмодернізм у контексті світової культури. 

2 

9.  Розділ ІІІ. Основні етапи розвитку культури України  

Тема 9. Витоки культурного життя на теренах України. Культура східних 

слов’ян  

 

1. Міфологія давніх слов’ян.  

2. Давньослов’янська писемність. 

2 



10.  Розділ ІІІ. Основні етапи розвитку культури України  

Тема 10. Культура Київської держави (Русі-України) 
 

1. Розвиток культури у Королівстві Руському (Галицько-Волинській державі). 

2 

11.  Розділ ІІІ. Основні етапи розвитку культури України  

Тема 11.  Українська культура ранньомодерної доби ХІV-ХVІІ ст. 
 

1. Культурна та просвітницька діяльність козацької старшини 

2 

12.  Розділ ІІІ. Основні етапи розвитку культури України  

Тема 12. Феномен українського бароко (ХVІІ - ХVІІІ ст.).  Епоха просвітництва 

та романтизму в Україні  (кін ХVІІІ ст. – пер. пол. ХІХ ст.). Розвиток 

української культури та мистецтва на межі ХІХ-ХХ ст. 
 

1. Здобутки українського мистецтва ХVІІІ століття 

1 

13.  Розділ ІІІ. Основні етапи розвитку культури України  

Тема 13. Українська культура ХХ ст. 
 

1.Українська культура в часи перебудови та становлення незалежності України 

2 

14.  Розділ ІІІ. Основні етапи розвитку культури України  

Тема 14. Національна культура в сучасній Україні. Єдність і взаємозалежність 

світової та національної культур 

1. Культуротворчі процеси в Україні в умовах незалежності 

2 

 Усього годин 25 

 

8. Теми семінарських занять 

 
№ з/п № 

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1.  3  

Розділ ІІ. Основні етапи розвитку світової культури та мистецтва  

Теми 3-4. Культура Стародавнього Сходу. Культура Античності 
 

Тема семінарського заняття 1. Стародавні цивілізації як доба у 

розвитку культури і мистецтва 

План 

1. Шумеро-Вавилонська культура та її особливості. 

2. Особливості світосприймання стародавніх єгиптян: міфологія, 

архітектура, мистецтво. 

3. Мистецтво Індії: його джерела і специфіка. 

4. Своєрідність китайського мистецтва – триєдність: каліграфія, поезія, 

живопис. 

5. Особливості мистецтва і науки, технічні досягнення античної 

культури. 

2 

2.  5  

Розділ ІІ. Основні етапи розвитку світової культури та мистецтва  

Теми 5-6. Культура Середньовіччя. Культура Візантії. Культура епохи 

Відродження 
 

Тема семінарського заняття 2. Особливості розвитку європейської 

культури: від середньовіччя до Відродження 

План 

1. Особливості менталітету середньовічної людини. Діячі культури 

Середньовіччя. 

2. Середньовічне західноєвропейське мистецтво. Романський стиль та 

готика, їх особливості.  

3. Сутність гуманізму доби Відродження. Гуманістичні ідеали 

видатних літераторів Ренесансу. 

4. Розвиток живопису як провідного виду ренесансного мистецтва. 

2  

3. 9  

Розділ ІІІ. Основні етапи розвитку культури України  2 



Тема 12. Феномен українського бароко (ХVІІ - ХVІІІ ст.).  Епоха 

просвітництва та романтизму в Україні  (кін ХVІІІ ст. – пер. пол. ХІХ 

ст.). Розвиток української культури та мистецтва на межі ХІХ-ХХ ст. 
 

Тема семінарського заняття 4. Розвиток українського мистецтва доби 

культурно-національного відродження (ХІХ – поч. ХХ ст.) 

План 

1. Архітектура та містобудування в Україні у ХІХ ст.  

2. Українське музичне та театральне мистецтво у ХІХ – на поч. ХХ ст.  

3. Розвиток українського живопису у ХІХ ст. Становлення української 

професійної художньої школи. 

4. Організація науково-мистецьких товариств, діяльність «Просвіт». 

  Разом 6 
 

 

9. Теми лабораторних занять – програмою не передбачено 
 



 

10. Індивідуальні завдання 

 
№ з/п 

Тема програми Зміст індивідуального завдання 
Форма 

контролю 

1.  Тема 1. Зміст і сут-

ність культури. Фун-

кції культури. Куль-

тура і цивілізація 

1. Підготувати есе на тему: 

«Сучасна культура – це ігрова культура» Індивід. 

перевірка 

2.  Тема 3. Культура 

Стародавнього Сходу 

Тема 4. Культура 

Античності 

1. Підготувати есе на тему: 

1.1 «Європейська культура: продовження античної 

традиції чи самобутній розвиток?» 

2. Підготувати доповідь на тему: 

2.1 «Вплив античної культури на розвиток української» 

3 Створити таблицю: 

3.1 «Порівняльна характеристика релігійних уявлень 

Давньої Греції, доби еллінізму, Давнього Риму» 

4. Підготувати проекти-презентації на теми: 

4.1 «Мистецтво Стародавньої Греції» 

4.2 «Релігійні вірування та мистецтво Стародавнього 

Єгипту» 

4.3 «Наукові здобутки населення Стародавньої 

Месопотамії» 

Індивід. 

перевірка 

3.  Тема 7. Культура 

Нового часу, 

Просвітництва 

1. Підготувати есе на теми: 

1.1 «Вплив ідей Просвітництва на становлення 

української нації» 

1.2 «Своєрідність мистецтва епохи Просвітництва» 

2. Підготувати проекти-презентації на теми: 

2.1 «Вплив представників Просвітництва на становлення 

теорії культури» 

2.2 «Визначний митець епохи Відродження: мистецький 

портрет» 

3 Створити порівняльну таблицю: 

3.1 «Особливості доби Просвітництва у країнах Європи» 

Індивід. 

перевірка 

4.  Тема 8. Європейська 

культура ХІХ-ХХ ст. 

1. Зробити письмово порівняльну характеристику 

художньо-мистецьких течій кінця ХІХ - початку ХХ ст., 

сформулювати висновки. 

2. Підготувати проект-презентацію на тему: 

2.1 «Творчий портрет представника модернізму» 

3. Підготувати есе на тему: 

«Межа ХІХ – ХХ ст. у культурі: час відродження чи 

занепаду?» 

Індивід. 

перевірка 

5.  Тема 13. Українська 

культура ХХ ст. 

1. Підготувати есе на теми: 

1.1 «Сучасна криза особистості: шляхи подолання» 

1.2 «Масова культура: засіб контролю населення чи шлях 

до взаєморозуміння?» 

2. Підготувати проект-презентацію на тему: 

2.1 «Сучасна масова культура України: основні цінності, 

персоналії, здобутки, втрати» 

Індивід. 

перевірка 

6.  Тема 14. Національна 

культура в сучасній 

Україні. Єдність і 

взаємозалежність 

світової та 

національної культур 

1. Підготувати есе на тему: 

1.1 «Прогрес: міф чи реальність» 

1.2 «Чи можлива справедлива глобалізація у культурі?» 

2. Підготувати проекти-презентації на теми: 

2.1 «Стан екології області: що змінилося за останні 20 

років» 

2.2 «Глобалізм та українська культура» 

2.3 «Позитивні та негативні наслідки глобалізації у 

розвитку культури» 

Індивід. 

перевірка 



2.4 «Культура і шляхи виходу з екологічної кризи». 

 
11. Методи навчання 

 

− словесні (пояснення, лекція, інструктаж, пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний методи, метод проблемного викладання); 

− наочні (ілюстрація – схема, таблиця, портрет; демонстрація – навчальний фільм, 

мультимедійні файли); 

− практичні (самостійна робота на занятті та позааудиторна, підготовка доповіді, 

реферату, виконання практичних завдань, частково-пошуковий, дослідницький 

методи). 

12. Методи контролю 

 

Основними методами контролю знань, умінь та навичок студентів під час вивчення 

курсу «Світова культура та мистецтво» є: 

− усне опитування; 

− письмова та практична перевірка (ККР, тестові завдання); 

− створення електронних презентацій; 

− виконання творчих проектів. 

Основними видами письмових робіт з навчальної дисципліни «Культурологія» є: 

− відповідь на поставлене в підручнику або викладачем запитання; 

− виконання самостійних творчих робіт (есе, створення проектів, підготовка доповідей, 

рефератів тощо); 

− тестування; 

− складання тестових завдань; 

− складання логічних схем, написання конспектів, робота з додатковою науковою, 

критичною та словниково-довідковою літературою та інші види робіт. 

Основними видами усних робіт з навчальної дисципліни «Культурологія»  є: 

− відповідь на поставлене в підручнику або викладачем запитання; 

− переказ; 

− обговорення дискусійного питання, вислову. 

Основними видами індивідуальної роботи студентів є: 

− підготовка інформаційних повідомлень, доповідей, рефератів за певною темою; 

− опрацювання наукової літератури за певною темою; 

− підготовка та захист проекту (з можливим використанням мультимедійних 

технологій) з метою висвітлення та представлення певного кола проблем, понять, 

явищ. 

13. Методичне забезпечення 

1. Тексти лекцій. 

2. Завдання для семінарських занять. 

3. Завдання для самостійної роботи та методичні рекомендації для її виконання. 

4. Тести для перевірки знань студентів. 

5. Роздатковий матеріал. 

6. Засоби діагностики знань студентів. 

7. Критерії оцінювання знань студентів. 

8. Наочні посібники. 

9. Презентаційні матеріали. 

10. Електронний посібник. 

 



 

14. Рекомендована література 

 

Базова 

 

1. Культурологія : підручник / М. С. Кравець. – Львів : Новий Світ-2000, 2012. – 320 с. 

2. 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. 

3. Культурологія : навчальний посібник / В. Л. Петрушенко [та ін.] ; ред. В. М. Піча. – 3-е 

вид., перероб. і доп. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 360 с.  

4. Культурологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [А. Є. Конверський та ін. ; за ред. А. 

Є. Конверського]. – Х. : Фоліо, 2013. – 862 с. 

5. Культурологія : підручник / М. С. Кравець. - Львів : Новий Світ-2000, 2012. - 320 с. 

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

Львів : Магнолія 2006, 2011. – 336 с. 

7. Рой Є. Є. Культурологія: Історія зарубіжної культури : [конспект лекцій] / Є.Є. Рой. – 

Київ : Логос, 2015. – Кн. 1. – 2015. – 389 с. 

8. Шейко В. М. Культурологія : навч. посіб. / В. М. Шейко, Ю. П. Богуцький, Е. В. 

Германова де Діас. – К. : Знання, 2012. – 494 с. 

 

Допоміжна 

1. Голікова О.М. Культурологія : слов.-довід. / О. М. Голікова ; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. 

В. Докучаєва. – Х. : ХНАУ, 2011. – 127 с. 
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