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                                      Вступ 

 

Вивчення дисципліни Історія української культури вимагає 
проведення значної за обсягом самостійної роботи. У цьому 
виданні, рекомендованому студентам усіх спеціальностей 

НУВГП, відповідно до робочої програми подані плани 

семінарських занять, тематика рефератів і повідомлень, а 
також завдання для самостійного опрацювання джерел і 
літератури. Запропоновані теми можуть бути уточнені і 
доповнені іншими варіантами індивідуальних завдань, які 
поглиблюють інтерес до вивчення курсу, привертають увагу 
до складних і дискусійних питань, а також до найцікавіших 

знахідок і досліджень вітчизняних і зарубіжних авторів. 
Підготовку до семінарських занять необхідно розпочинати 

із опрацювання відповідних розділів підручників та 
посібників, список яких подано у рекомендованій літературі. 
Перелік монографій є, звичайно, неповним і потребує 
подальшого самостійного бібліографічного пошуку. 
Крім книг, підручників та посібників, у постійному 

користуванні студентів мають бути тематичні словники і 
довідники. Словники відповідних термінів і понять, так само 
як і навчальні матеріали, нотуються у конспектах. У ході 
самостійної роботи словниковий запас має постійно 
поповнюватися. Насамперед, треба засвоїти такі 
загальновживані терміни, як культура (матеріальна, духовна, 
національна, традиційна, новаторська тощо) та мистецтво 

(декоративно-ужиткове, монументальне, образотворче, 
садово-паркове, станкове і т.п.). 

Важливим напрямком вивчення дисципліни є 
ознайомлення із біографіями і творчістю видатних діячів 
української і світової культури та визначними культурно–

мистецькими пам’ятками. 

Рекомендуємо до кожної теми готувати ілюстративні 
матеріали та використовувати на заняттях мультимедійні 
засоби навчання. Бажаємо успіхів! 
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Тема 1. Давня культура України 

 

1. Культура первісного суспільства. Трипільська 
цивілізація. 

2. Релігія і мистецтво давніх кочових народів. 
3. Культура античних міст–держав Північного 

Причорномор’я і Криму. 
4. Язичницька культура східних слов’ян. 

Реферати та повідомлення: 

• Мистецтво доби палеоліту. Мізинська стоянка. 
Кам’яна Могила. 

• Геродот про військове мистецтво, вірування та 
звичаї скіфів. 

• Скіфське золото. 

• Антична спадщина Ольвії та Херсонеса. 
• Слов’янські боги. Збруцький ідол. 

Завдання для самостійної роботи: 

Визначте основні віхи становлення первісної культури 

на основі історичної, антропологічної та археологічної 
періодизації. 

Складіть схему найвідоміших стоянок і мистецьких 

пам’яток первісних людей на території сучасної України. 

Охарактеризуйте релігійний світогляд і моральні норми 

співжиття первісних людей, таких як магія, табу, тотемізм, 

фетишизм, анімізм. 

Опрацюйте опис Скіфії Геродота та інші матеріали про 
побут, звичаї і вірування давніх кочових народів (кіммерійців, 
скіфів, сарматів), про скіфську золоту пектораль та мистецтво 
„звіриного стилю“, підготуйте відповідні ілюстрації. 

Знайдіть підтвердження високого рівня культури 

античних міст–держав Північного Причорномор’я і Криму; 
охарактеризуйте розвиток в них освіти, науки, літератури, 

мистецтва. 
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Підготуйте розповідь про язичницькі вірування, обряди 

і традиції східних слов’ян. 

Складіть словник термінів акрополь, археологічна 
культура, архітектурний ордер, варварство, волхви, 

дикунство, епос, капище, кераміка, колонізація, меандр, 

мозаїка, музи, неолітична революція, пантеон, пектораль, 

поліс, теракота, цивілізація, язичництво. 

 

Література до теми 

Геродот. Історії в дев’яти книгах. Кн. ІV. – К., 1993 

Давня історія України: У 2 кн. / Толочко П.П. та ін. –  

К., 1994. – Кн. 1. – С. 45–64, 128–137, 214–235. 

Відейко М. Шляхами трипільського світу. – К., 2008 

Іванченко М. Дивосвіт прадавніх слов’ян. – К., 1991 

Котляр М.Ф. Русь язичницька: Біля витоків 
східнослов’янської цивілізації. – К., 1995 

Літопис руський. – К., 1989.– С. 1 – 11 

Мозолевський Б.М. Товста Могила. – К., 1984 

Рыбаков Б. Язычество Древней Руси. – М., 1981 

Телегін Д.Я. Вартові тисячоліть. – К., 1991 

Чмихов М. О. Давня культура. – К., 1994 

 

 

Тема 2. Культура Київської Русі та Галицько-

Волинського князівства 

 

1. Запровадження християнства та його вплив на 
культуру руських земель. 

2.  Розвиток писемності, освіти, літератури, наукових 

знань. 
3. Архітектура та образотворче мистецтво. 

4. Усна народна творчість. Музика. 

Реферати та повідомлення: 

• Походження слов’янської писемності. Кирило і 
Мефодій. Софіївська абетка. 
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• Літописи Русі. Нестор–літописець. 
• Визначні архітектурні–мистецькі пам’ятки Києва, 

Чернігова, Галича Володимира та інших міст Русі. 
• „Світильники розуму“ і мислителі Русі (Данило 

Заточник, Климент Смолятич, Кирило Туровський 

та ін.). „Повчання“ Володимира Мономаха. 
• Давні чудотворні ікони. 

Завдання для самостійної роботи: 

Розшукайте матеріали про поширення християнства на 
українських землях в античну і ранньосередньовічну добу, 
про хрещення князів Аскольда та Ольги. 

Опрацюйте літописні відомості із „Повісті временних 

літ“ про культурно–релігійні реформи князів Володимира 
Великого та Ярослава Мудрого (створення і знищення 
пантеону язичницьких богів, хрещення киян, будівництво 
церков, створення шкіл, бібліотек, правового кодексу тощо). 

Підготуйте матеріали про церкви і монастирі як 
осередки культурного життя, про церковних діячів і святих 

Русі, про сакральне мистецтво й іконопис, про фрески та 
мозаїки київських церков. 

Подайте у хронологічному порядку перелік 
найважливіших архітектурно–мистецьких та писемних 

пам’яток Київської Русі та Галицько–Волинського князівства, 
розшукайте відповідні зображення та ілюстрації. 

Підготуйте розповідь про декоративно–ужиткове 
мистецтво Київської Русі. 

У словниках знайдіть пояснення термінів агіографія, 
глаголиця, емаль виїмчаста, графіті, зернь, ікона, кирилиця, 

книжкова мініатюра, мозаїка, монастир, монотеїзм, скань 

(філігрань), саркофаг, скрипторій, смальта, темпера, тиньк, 

фібула, фреска, чернь, ярлик. 
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Література до теми 

Александрович В. Мистецтво Галицько–Волинської 
держави. – Л., 1999 

Александрович В. Холмська ікона Богородиці. –  

Л., 2001 

Асєєв Ю.С. Джерела. Мистецтво Київської Русі. –  

К., 1980 

Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на 
Русі. – К., 1988 

Висоцький С.О. Київська писемна школа Х–ХІІ ст. –  

Л., К., Нью-Йорк, 1998 

Горський В.С. Святі Київської Русі. – К., 1994 

Давня історія України: У 2 кн. – К., 1995. – Кн. 2. –  

С. 54–69, 159–180 

Запровадження християнства на Русі. – К., 1988 

Золоте слово. Хрестоматія літератури України–Русі 
епохи середньовіччя ІХ–ХV століть: В 2 кн. – К., 2002 

Літопис руський / Пер. Л.Є.Махновця. – К., 1989. – С. 

65–67, 89–92, 454–462 

Мистецтво Київської Русі: Альбом / Автор-упорядник 
Ю.С.Асєєв. – К., 1989 

Моця О.П., Ричка В.М. Київська Русь: від язичництва 
до християнства. – К., 1996 

Ричка В. Церква Київської Русі (соціальний та 
етнокультурний аспект). – К., 1997 

Чудотворна ікона Холмської Богородиці. Повернення із 
небуття. – Луцьк, 2003 

 

 

Тема 3. Українська культура у ХІV – першій 

половині ХVІІ ст. 

 

1. Поширення гуманістичних і реформаційних ідей. 

Люблінська (1569 р.) і Брестська (1596 р.) унії та їх 

наслідки. 
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2. Освіта. Книгодрукування. Полемічна література. 
3. Архітектура та містобудування. Образотворче 

мистецтво. 

4. Усна народна творчість. Музична культура. 

Реферати та повідомлення: 

• Історичні портрети українських гуманістів та 
національно–культурних діячів (Юрій Дрогобич, 

Павло Русин, Станіслав Оріховський, Себастьян–

Фабіан Кльонович, Іван Федоров, Іван Вишенський, 

Мелетій Смотрицький, Петро Могила та ін.) 

• Архітектурно–мистецькі пам’ятки Волині та 
Рівненщини ХІV – першої половини ХVІІ ст. 

• Пересопницьке Євангеліє та Острозька Біблія – 

визначні пам’ятки культури та книжкового 

мистецтва. 
• Православні міщанські братства та братські школи. 

Острозька академія. 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготуйте матеріали про навчання українців у 
західноєвропейських університетах та про початки 

слов’янського кириличного книгодрукування. 
Складіть повідомлення про українських гуманістів 

ХV–ХVІ ст. 
Наведіть свідчення сучасників про міста, побут, 

релігію, освіту, культурний розвиток українських земель 
(Е.Лясота, Г.Боплан, П.Халепський та ін.). 

Назвіть навчальні заклади, що діяли в Україні у ХVІ – 

першій половині ХVІІ ст. Ознайомтесь із статутом Львівської 
братської школи 1586 р. 

Вкажіть основні осередки книгодрукування в Україні 
та пам’ятки полемічної літератури. Відшукайте зразки 

українських балад, дум та історичних пісень ХVІ – першої 
половини ХVІІ ст. 
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Опрацюйте тему: „Козацтво у національно–

культурному русі“. 

Підготуйте короткі повідомлення про замки, фортеці, 
оборонні споруди, палаци, церкви і монастирі; назвіть 
найвідоміших архітекторів і скульпторів. 

Систематизуйте пам’ятки українського ренесансного 

мистецтва (архітектура, скульптура, монументальний і 
станковий живопис). Зверніть увагу на П’ятницький, 

Успенський і Святодухівський іконостаси, на розписи 

українськими майстрами храмів у Кракові та Любліні. 
У словниках знайдіть пояснення термінів ансамбль, 

арка, балада, бароко, бастіон, братства православні, вертеп, 

гуманізм, дума, готика, ієрархія, іконостас, інтермедії, 

квадривіум, клейнод, колегія (колегіум), патерик, ренесанс, 

реформація (контрреформація), ставропігія, тривіум, унія. 

 

Література до теми 

Боплан Г.Л. Опис України. – К., 1990. – С. 27–30, 75–84 

Запаско Я., Мацюк О., Стасенко В. Початки українського 

друкарства. – Л., 2000 

Запаско Я. Мистецтво книги на Україні в ХVІ–ХVІІІ ст. – 

Л., 1971 

Ісаєвич Я. Юрій Дрогобич. – К., 1972 

Ісаєвич Я.Д. Братства та їх роль у розвитку української 
культури ХVІ–ХVІІІ ст. – К., 1966 

Матковська О. Львівське братство: Культура і традиції. 
Кінець ХVІ – перша половина ХVІІ ст. – Л., 1996 

Мицько І.З. Острозька слов’яно-греко-латинська 
академія (1576–1636). – К., 1990 

Нічик В.М., Литвинов В.Д., Стратій Я.М. Гуманістичні 
і реформаційні ідеї на Україні. – К., 1990 

Овсійчук В.А. Українське мистецтво ХІV – першої 
половини ХVІІ століття. – К., 1985 
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Овсійчук В.А. Українське мистецтво другої половини 

ХVІ – першої половини ХVІІ ст. (Гуманістичні та 
визвольні ідеї). – К., 1985 

Острозька академія ХVІ–ХVІІ ст.: Енциклопедичне 
видання. – Острог, 1997 

Ричков П., Луц В. Архітектурно–мистецька спадщина 
князів Острозьких. – К., 2002 

Українські гуманісти епохи Відродження. Антологія: У 

2-х част. – К., 1995 

Халебський П. Україна – земля козаків. – К., 2008 

 

 

Тема 4. Українська культура у другій половині XVII–

XVIII ст. 

 

1. Розвиток освіти, наукових знань, книгодрукування. 
2. Усна народна творчість і література. 
3. Козацьке бароко. Визначні пам’ятки архітектури та 

образотворчого мистецтва. 
4. Музична і театральна культура. 

Реферати та повідомлення: 

• Києво-Могилянська академія. 
• Гетьман Іван Мазепа як культурний діяч. 

• Козацькі літописи. 

• Визначні культурні діячі і мистецькі пам’ятки 

ХVІІ–ХVІІІ ст. 
• Козак–Мамай на картинах ХVІІ–ХІХ ст. 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготуйте короткі біографічні довідки про визначних 

діячів української культури ХVІІ–ХVІІІ ст. за галузями їх 

діяльності (учені, письменники, церковнослужителі, 
архітектори, скульптори, художники та іконописці, гравери 

тощо). 
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Ознайомтесь із основними історичними і 
літературними творами ХVІІ–ХVІІІ ст., із літописом Самійла 
Величка. 

Розшукайте відомості про школи і друкарні; про 
церкви і монастирі як осередки духовної культури українців. 
Використайте свідчення іноземців. 

Підготуйте матеріали про матеріальну і побутову 
культуру, розвиток музики і театру, про палацо–паркове і 
декоративно–ужиткове мистецтво. 

Законспектуйте головні ознаки і наведіть приклади 

мистецьких стилів „бароко“, „рококо“, „класицизм“; 

встановіть значення термінів просвітництво, парсуна, 

мідьорит, канти, псалми, четьї-мінеї. 

 

Література до теми 

Білецький П.О. Українське мистецтво другої половини 

ХVІІ–ХVІІІ ст. – К., 1981 

Величко С. Літопис. Т. 1–2. / Пер. В.О.Шевчука. – К., 1991 

Жолтовський П.М. Монументальний живопис на Україні 
ХVІІ–ХVІІІ ст. – К., 1988 

Жолтовський П.М. Український живопис ХVІІ–ХVІІІ ст. 
– К., 1978 

Жолтовський П.М. Художнє життя на Україні в ХVІ–
ХVІІІ ст. – К., 1983 

Запорожці. До історії козацької культури. – К., 1993 

Кагамлик С. Світло духовності і культури (З історії Києво-

Печерської лаври ХVІІ–ХVІІІ ст.) – К., 2008 

Логвин Г.Н. З глибин. Гравюри українських стародруків 
ХVІ–ХVІІІ ст. – К., 1990. 

Макаров А.М. Світло українського бароко. – К., 1994 

Овсійчук В.А. Майстри українського барокко. 
Жовківський художній осередок. – К., 1991 

Степовик Д.В. Леонтій Тарасевич і українське мистецтво 

барокко. – К., 1986 

Хижняк З.И. Киево–Могилянская Академия. – К., 1988. 
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Тема 5. Культура України наприкінці XVIII – на 

початку ХХ ст. 

 

1. Доба національно–культурного відродження. 
2. Розвиток освіти, науки, літератури. 

3. Театральна і музична культура. 
4. Архітектура та образотворче мистецтво. 

Реферати та повідомленя: 

• Тарас Шевченко – художник. 
• Митці українського театру (М.Старицький, 

М.Кропивницький, П.Саксаганський, 

М.Садовський, І.Карпенко-Карий, М.Заньковецька, 
С.Крушельницька та ін.). 

• Кобзарі та лірники в Україні. 
• Наукове товариство імені Т. Шевченка (НТШ) у 

Львові – перша українська академія наук. 

Завдання для самостійної роботи: 

Охарактеризуйте основні періоди національно-

культурного відродження українського народу наприкінці 
ХVІІІ – на початку ХХ ст. у складі Російської та Австрійської 
(Австро–Угорської) імперій; складіть хронологію 

найважливіших подій; наведіть приклади культурницької 
діяльності українських товариств, громад, земств, „просвіт“. 

Підготуйте короткі розповіді про основоположників 
української літературної мови, історіографії, етнографії, 
театральної і музичної культури, ознайомтеся із їх творчістю. 

Складіть перелік найвизначніших архітектурних та 
скульптурних пам’яток у Києві, Львові, Одесі, Харкові, 
Полтаві, Херсоні та ін., підготуйте відповідні ілюстрації та 
матеріали. 

Ознайомтеся із творчістю визначних архітекторів, 
скульпторів, майстрів іконопису, гравюри, портретного 
мистецтва, театральної і музичної культури. 
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Розшукайте інформацію про центри декоративно-

ужиткового мистецтва (Косів, Кролевець, Опішня, Петриківка 
та ін.) та про садово-паркові ансамблі у Качанівці, Алупці, 
Умані та ін. 

Випишіть характерні риси мистецьких стилів та 
напрямків: ампір, еклектизм, імпресіонізм, класицизм, модерн, 

реалізм, романтизм, символізм; означте терміни громади, 

земства, інтелігенція, масони, москвофіли, народовці, 

просвіти, просвітництво. 

 

Література до теми 

Дзюба І. Шевченко вовіки насущний //Дзюба І.  
З криниці літ. Т. ІІ. – К., 2001. – С. 510–516 

Жаборнюк А. Мистецтво живопису і графіки на Україні 
у першій половині і середині ХІХ століття. – К., 1988 

Корифеї українського театру. – К., 1982 

Лобановський Б.Б., Говдя П.І. Українське мистецтво 

другої половини ХІХ– початку ХХ століття. – К., 1989 

Рубан В.В. Український портретний живопис першої 
половини ХІХ ст. – К., 1984 

Рубан В.В. Український портретний живопис другої 
половини ХІХ – початку ХХ ст. – К., 1986 

Русалка Дністрова: Документи і матеріали. – К., 1989 

Степовик Д. Українське мистецтво першої половини 

ХІХ ст. – К., 1992 

 

 

Тема 6. Розвиток української культури у 1920-х – 

1940-х роках 

 

1. Національно-культурна політика у 1917–1920–х рр. 

Українізація та доба „Розстріляного відродження“ 

2. Розвиток культури у Західній Україні та в еміграції у 
міжвоєнний період 
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3. Українська культура у період ІІ Світової війни та у 
повоєнні роки 

Реферати та повідомлення: 

• Утворення та діяльність Української академії наук. 

Володимир Вернадський 

• Творчість видатних діячів української науки та 
культури (О.Архипенко, М.Бойчук, В.Винниченко, 

Б.Гмиря, М.Грушевський, О.Довженко, М.Зеров, 
С.Крушельницька, М.Куліш, Л.Курбас, Є.Маланюк, 
К.Малевич, Г.Нарбут, М.Рильський, М.Хвильовий, 

О.Теліга, П.Тичина та ін.) 

• Українська автокефальна православна церква. 
Митрополит Василь Липківський 

• Культурницька праця митрополита Андрія 
Шептицького 

• Сталінські репресії проти церкви та інтелігенції 

Завдання для самостійної роботи: 

Ознайомтеся з національно–культурною політикою в 
УНР, Українській Державі, ЗУНР, УСРР (УРСР), в 
західноукраїнських землях та в еміграції; зверніть увагу на 
соціально-політичні та культурні переміни у житті 
українського суспільства, що відбулися внаслідок двох 

світових війн і революцій, у добу тоталітарних режимів і 
злочинних ідеологій. 

Підготуйте повідомлення про інтенсивні мистецькі 
пошуки та експерименти першої половини ХХ століття, про 

розвиток народної освіти і вищої школи, досягнення науки, 

діяльність творчих колективів, біографії організаторів і 
реформаторів різних галузей культурного життя. 

Розгляньте питання культурного будівництва в УСРР, 

зокрема, зверніть увагу на створення наркомату агітації і 
пропаганди, діяльність хат–читалень, організацій 

„Пролеткульту“, розвиток монументальної пропаганди, 

кіномистецтва, проведення політики коренізації та 
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українізації, „культурної революції“, знищення церков і 
пам’яток сакральної архітектури, репресії проти діячів науки і 
культури тощо. 

Розшукайте матеріали про судові політичні процеси і 
переслідування діячів науки і культури в Радянській Україні. 
Покажіть зв’язок комуністичної ідеології з культурою, 

вихованням і пропагандою, негативні наслідки 

насильницького ствердження теорії і практики 

„соціалістичного реалізму“ та „єдиної за змістом і 
національної за формою“ соціалістичної культури. Порівняйте 
процеси культурного розвитку в УРСР та у 
західноукраїнських землях і в еміграції. 

Законспектуйте значення термінів і понять 
абстракціонізм, авангард, бойчукізм, експресіонізм, 

імпресіонізм, коренізація, конструктивізм, кубізм, культурна 

революція, лікнеп, модернізм, монументалізм, неовізантизм, 

неокласицизм, пролеткульт, романтизм, робітфак, 

символізм, соціалістичний реалізм, супрематизм, футуризм. 

 

Література до теми 

Акуленко В.І. Злочин проти пам’яті. Про нищення 
культурних цінностей на Україні (1927–1941 рр.). –  

К., 1991 

Дзюба І. З історії українського кінематографа // Дзюба І.  
З криниці літ. Т. ІІ. – К., 2001. – С. 726–742 

Довженко О. Україна в огні. Кіноповість, щоденник. –  

К., 1990 

Ільєнко І. У жорнах репресій: Оповіді про укр. 

письменників (за архівами ДПУ – НКВС). – К., 1995 

Касьянов Г.В., Даниленко В.М. Сталінізм і українська 
інтелігенція. – К., 1991 

Корнієнко Н.М. Лесь Курбас: репетиція майбутнього. – 

К., 1998 

Культурне життя в Україні: Західні землі. Документи і 
матеріали. Т. 1. – К., 1995 
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Лавріненко Ю. Розстріляне Відродження: Антологія 
1917–1933. – К., 2003 

Наріжний С. Українська еміграція. Культурна праця 
української еміграції 1919–1939. – К., 1999 

Петров В. Діячі української культури (1920–1940 рр.) – 

жертви більшовицького терору. – К., 1992 

Підгайний С. Українська інтелігенція на Соловках. 

Спогади 1933–1941 рр. – Тернопіль, 1999 

Репресоване „Відродження“: (Українська культура у 
20–ті роки / Упоряд. О.І.Сидоренко. – К., 1993 

Рубльов О.С., Черченко Ю.А. Сталінщина й доля 
західноукраїнської інтелігенції (20–50–ті роки ХХ ст.). – 

К., 1994 

Юрчук В.І. Культурне життя в Україні у повоєнні роки: 

світло і тіні. – К., 1995 

 

 

Тема 7. Українська культура у другій половині ХХ – 

на початку ХХІ ст. 

 

1. Національно-культурне відродження у 1950–1960-х 

роках. 

2. Українська культура у 1960-х–1980-х роках. 

Боротьба за збереження національно-культурної 
ідентичності. 

3. Особливості і тенденції розвитку сучасної 
української культури. 

Реферати та повідомлення: 

• Творчі портрети діячів культури (К.Білокур, 

М.Вінграновський, О.Гончар, І.Дзюба, І.Драч, 

В.Івасюк, І.Козловський, С.Корольов, Ліна 
Костенко, І.Миколайчук, І.Огієнко, Д.Павличко, 

С.Параджанов, М.Примаченко, В.Симоненко, 

Б.Ступка та ін.) 
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• Правозахисники і дисиденти у боротьбі за 
збереження християнської віри і національної 
культури (І.Гель, Л.Лук’яненко, В.Марченко, 

В.Стус, В.Чорновіл та ін.) 

• Відродження національної мови та культури у добу 
„перебудови“. 

• Внесок західної діаспори у розвиток українського 

мистецтва, науки та культури. 

• Популярна музика, театр, кіно, образотворче 
мистецтво. 

Завдання для самостійної роботи: 

Поясніть сутність процесів десталінізації і лібералізації 
суспільно-політичного і культурного життя у періоди 

хрущовської „відлиги“ та горбачовської „перебудови“; 

зверніть увагу на реабілітацію репресованих культурних 

діячів та на діяльність митців покоління „шестидесятників“, 

на розвиток освіти, науки, культури в Україні та діаспорі. 
Аргументуйте, чому необхідно було зламати існуючі 

догми і стереотипи у літературі та мистецтві, відмовитися від 

тоталітарного мислення, антигуманізму та ізоляції від 

зовнішнього світу? Чи вдалося українським митцям опанувати 

нові форми і методи відображення дійсності? З якими 

здобутками увійшла українська наука та культура у добу 
постіндустріального, інформаційного суспільства? Як в 
сучасній українській культурі поєднуються різноманітні 
мистецькі стилі і напрями та які використовуються новітні 
технології? 

Складіть словник термінів і понять: абстракціонізм, 

андеґраунд, анімація, джаз, дизайн, ігрове (неігрове) кіно, 

інсталяція, інформаційне (постіндустріальне) суспільство, 

кіч, колаж, необароко, неокласицизм, неомодернізм, 

неоромантизм, неофольклоризм, масова культура, net-

культура, он-арт, перфоманс, поетичне кіно, полі 

стилістика, поп-арт, рок, сценографія, сюрреалізм, шлягер. 
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Література до теми 

Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? – К., 2005 

Дзюба І. Україна перед Сфінксом майбутнього. –  

К., 2001 

Дзюба І. Між культурою і політикою. – К., 1998 

Дзюба І. Бо то не просто мова. Звуки… – К., 1990 

Дзюба І. Чи усвідомлюємо національну культуру як 
цілісність? //Дзюба І. З криниці літ. Т. ІІ. – К., 2001. –  

С. 578–594 

Дзюба І. Сучасна мовна ситуація в Україні // Там само.– 

С. 715–722 

Дзюба І. З історії українського кінематографа // Там само. 

– С. 726–742 

Коваль В. „Собор“ і навколо собору. – К., 1989 

Костенко Ліна. Гуманітарна аура нації, або Дефект 
головного дзеркала. – К., 2005 

Культурне життя в Україні: Західні землі. Документи і 
матеріали. Т. 2. (1953–1966) / Відп. ред. Ю.Сливка. –  

Л., 1996 
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К., 1994 

Попович М.В. Нарис історії культури України. – К., 2001 

Попович М.В. Культура: Ілюстрована енциклопедія 
України. – К., 2009 

Українська культура: історія і сучасність /За ред. 

С.О.Черепанової. – Л., 1994 

Художня культура України / Масол Л.М. та ін. –  

Харків, 2010 

Шейко В.Л., Білоцерківський В.Я. Історія української 
культури. – К., 2010 

Шейко В.Л., Тишевська Л.Г. Історія української 
культури. – К., 2010 

 

Довідники. Словники 

 

Митці України: Енциклопедичний довідник. – К., 1992 

Ничкало С.А. Мистецтвознавство: Короткий тлумачний 

словник. – К., 1999 

Яремків М., Кругляк О., Мистецтво: види, жанри. 

Словник–довідник образотворчих термінів. – Тернопіль, 
2008 
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Додаткова література  

 

Аксіоми для нащадків: Українські імена у світовій науці. – 

Л., 1992 

Видатні постаті в історії України ІХ–ХІХ ст. – К., 2002 

Дзюба О., Павленко Г. Літопис найважливіших подій 

культурного життя в Україні (Х – середина ХVІІ ст.). –  

К., 1998 

Духовна велич України: Наук. – публ. зб. – К., 2004 

Запаско Я.П. Українська рукописна книга. – Л., 1999 

З української старовини. Альбом /Д.І.Яворницький та ін. 

– К., 1991 

Ісаєвич Я. Д. Україна давня і нова. Народ, релігія, 
культура. – Л., 1996 

Ісаєвич Я. Д. Українське книговидання. Витоки. Розвиток. 
Проблеми. – Л., 2002 

Історія української культури /За ред. І.Крип'якевича. –  

К., 1994 

Історія української архітектури / Ю.Асєєв та ін. – К., 2003 

Історія української культури: У 5-ти томах / Патон Б.Є. 

(гол. ред.). – К., 2001–2008. – тт. 1–4 

Культура і побут населення України / В.І.Наулко та ін. – 

К., 1991 

Леонтьєв Д.В. Архітектура України. Велика ілюстрована 
енциклопедія. – Х., 2010 

Лизанчук В. Навічно кайдани кували: Факти, документи, 

коментарі про русифікацію в Україні. – Л., 1995 

Логвин Г.Н. З глибин. Давня книжкова мініатюра ХІ–
ХVІІІ століть. – К., 1974. 

Маланюк Є. Нарис з історії нашої культури. – Нью-Йорк, 
1954. 

Марченко М.І. Історія української культури. З 

найдавніших часів до середини XVII ст. – К., 1961. 

Микитась В. Давньоукраїнські студенти і професори. – 

К., 1994 
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Нариси історії „Просвіти“ /Іваничук Р. та ін. – Л., Краків, 
Париж. – 1993 

Нариси з історії українського мистецтва / За ред. 

В.Г.Заболотного. – К., 1996 

Нариси української популярної культури / За ред. 

О.Гриценка. – К., 1998 

Овсійчук В.А. Українське малярство Х–ХVІІІ ст. 
Проблеми кольору – Л., 1996 

Огієнко І. Українська культура. Коротка історія 
культурного життя українського народу. – К., 1991; 1992 

Попельницька О., Оксенич М. 100 великих діячів 
культури України. – К., 2010 

Сас П.М. Політична культура українського суспільства 
(кінець ХVІ – перша половина ХVІІ ст.). – К., 1998 

Семчишин М. Тисяча років української культури 

(Історичний огляд культурного процесу). – К., 1993 

Степовик Д. Скарби України. – К., 1991 

Степовик Д. Історія української ікони Х–ХХ ст. –  

К., 1996 

100 найвідоміших шедеврів України. – К., 2004 

Тищенко О.Р. Історія декоративно–прикладного 
мистецтва України (ХІІІ – ХVІІІ ст.). – К., 1992 

Українська культура: Лекції за ред. Д.Антоновича. –  

К., 1993 

Українська художня культура / За ред. І.Ф. Ляшенка. –  

К., 1996 

Українські народні думи та історичні пісні. – К.,1990 

Шевченко І. Україна між Сходом і Заходом. Нариси з 
історії культури до початку ХVІІІ століття / Перекл. з англ. 
М. Габлевич. – Л., 2001 

Шевчук В. Муза Роксоланська. Українська література 
ХVІ–ХVІІІ ст.: У 2-х кн. – К., 2004–2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


