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1. Мета дисципліни – забезпечення філософсько-культурологічної складової підготовки 
висококваліфікованого, конкурентоздатного, інтегрованого у європейський та світовий 
науково-освітній простір фахівця освітнього рівня «Бакалавр», який здобув теоретичні та 
практичні знання, вміння та навички, що достатні для виконання професійних обов’язків 
за обраною спеціальністю. 
 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
1. До початку вивчення цього курсу студенти повинні мати знання, щодо основних 

етапів та характеристик історико-культурного процесу які вони отримали в 
загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів.   

2. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 
інформацією; критичного ставлення та прогнозування стосовно культурологічних  
подій та явищ. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни 
Дисципліна «Українська та зарубіжна культура» створена на базі наукової школи кафедри 
української філософії і культури філософського факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка та виконана у межах Комплексної наукової програми 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Модернізація суспільного 
розвитку України в умовах світових процесів глобалізації», науково-дослідницької теми 
філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
11БФ041-01 «Філософсько-світоглядні та політологічні аспекти гуманітарного розвитку 
сучасного суспільства».  В процесі освоєння даного курсу студент отримає базові знання 
про передумови формування, генезис, основні етапи розвитку та особливості зарубіжної 
та української культури; базові знання про основні форми сучасних художньо-естетичних 
і соціокультурних практик та нові мистецько-культурні явища; базові уявлення про 
основні етапи розвитку світового та українського мистецтва, сучасні наукові концепції, в 
межах яких здійснюється їх вивчення, основні мистецькі напрямки та постаті, які 
визначали їх розвиток; базові уявлення про історію розвитку та функціонування 
українського та зарубіжного культурного простору, його ґенезу та сучасний стан; 
особливості культурних систем та інституцій; ціннісно-смислові та знаково-комунікативні 
механізми, що регулюють культурну практику взаємодії людей і спільнот на кожному 
конкретно-історичному етапі розвитку.  

4. Завдання (навчальні цілі): 
1) сформувати у здобувача вищої освіти освітнього рівня «Бакалавр» ряд загальних 

компетентностей, які достатні для виконання професійних обов’язків за обраною 
спеціальністю; 

2)  забезпечити викладання навчальної дисципліни засобами сучасних передових методик 
(у тому числі електронного навчання); 

3) якісно організувати самостійну роботу студентів у межах навчальної програми, 
забезпечити системний взаємозв’язок із навчальними заняттями та самостійною 
роботою; 

4) забезпечити якісне структуроване керівництво самостійною роботою студентів;  
5) забезпечити якісний проміжний та підсумковий контроль виконання студентами вимог 

навчальної програми; 
6) забезпечити внутрішній та зовнішній контроль якості виконання навчальної програми; 
7) забезпечити повне досягнення студентами програмних компетентностей та очікуваних 

програмних результатів навчання за дисципліною «Українська та зарубіжна культура». 
 
Згідно вимог Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) рівень вищої 
освіти, галузь знань 10 «Природничі науки», спеціальність 101 – «Екологія») дисципліна 
забезпечує набуття студентами таких компетентностей:   
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загальних: 
ЗК04. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 
ЗК06. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 
експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 
ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії. 
Програмними результатами навчання є: ПР13. Уміти формувати ефективні комунікаційні 
стратегії з метою донесення ідей, проблем, рішень та власного досвіду в сфері екології; 
ПР14. Уміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широкого загалу, 
робити презентації та повідомлення; ПР18. Поєднувати навички самостійної та командної 
роботи задля отримання результату з акцентом на професійну сумлінність та 
відповідальність за прийняття рішень. 
 

5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3: комунікація;  

4: автономність і відповідальність) 

Форми 
викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання  

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 

дисципліни 
Код Результат навчання 

 Знати:    
1.1 Поняття культури та його бага-

тозначність. Основні функції куль-
тури. Морфологія культури. Осно-
ви періодизації культури. Пред-
метне поле та завдання культуро-
логічних досліджень. Основні ета-
пи антропосоціогенезу. Поняття 
неолітичної революції. Міфологія 
як історично перша форма світо-
гляду. Проблема виникнення мови. 
Генезис моральної свідомості та 
мистецтва. 
 

Лекція, семінар, 
самостійна 

робота 

Модульна 
контрольна 

робота, усна 
доповідь, 

презентація 
самостійного 
дослідження 

5 

1.2 Періодизація культури Античності. 
Загальна характеристика міфології 
Стародавньої Греції та Стародав-
нього Риму. Мистецтво Стародав-
ньої Греції та Стародавнього Риму.  
Філософія як особлива форма 
культури Античності. Структура 
міфологічного простору давніх 
слов’ян. Специфічні риси слов’ян-
ської міфології.  

Лекція, семінар, 
самостійна 

робота 

Модульна 
контрольна 

робота, усна 
доповідь, 

презентація 
самостійного 
дослідження 

5 
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1.3 Періодизація Середньовічної куль-
тури. Роль християнства у розвитку 
Середньовічної культури. Євро-
пейське середньовічне мистецтво: 
основні напрями. Становлення 
університетської освіти і науки в 
епоху Середньовіччя. Київська 
Русь як соціокультурна система. 
Значення християнства для 
культури Київської Русі. Феномен 
двовір’я. Мистецтво Київської Русі: 
загальна характеристика. Філо-
софська та соціально-політична 
думка Київської Русі: загальна 
характеристика. 

Лекція, семінар, 
самостійна 

робота 

Модульна 
контрольна 

робота, усна 
доповідь, 

презентація 
самостійного 
дослідження 

5 

1.4 Періодизація та загальна характер-
ристика епохи Відродження. Мис-
тецтво Відродження: основні на-
прями та представники. Соціально-
політична думка епохи Відрод-
ження: загальна характеристика. 

Лекція, семінар, 
самостійна 

робота 

Модульна 
контрольна 

робота, усна 
доповідь, 

презентація 
самостійного 
дослідження 

5 

1.5 Тенденції та явища українського 
передвідродження. Реформаційно-
гуманістичний напрям в україн-
ській культурі. Братський рух та 
полемічна література в Україні.  
Світоглядні засади культури 
Просвітництва. Мистецтво епохи 
Просвітництва: основні напрями. 
Наука як сутнісне явище доби 
Просвітництва. Поняття бароко та 
його специфічні риси в українській 
культурі. Архітектура українського 
бароко. Українська барокова літе-
ратура. Образотворче мистецьтво 
та музична культура України 
періоду бароко. 

Лекція, семінар, 
самостійна 

робота 

Модульна 
контрольна 

робота, усна 
доповідь, 

презентація 
самостійного 
дослідження 

5 

1.6 Феномен європоцентризму. За-
хідноєвропейське мистецтво ХІХ 
століття: основні напрями та 
представники. Науково-технічна 
революція та криза європейських 
наук. 
Періодизація української культури 
ХІХ століття. Дворянський період. 
Народницький період. Модерний 
період. 

Лекція, семінар, 
самостійна 

робота 

Модульна 
контрольна 

робота, усна 
доповідь, 

презентація 
самостійного 
дослідження 

5 

1.7 Поняття модерну. Модерн та 
модернізм. Період постмодерну. 
Основні напрями розвитку європей-

Лекція, семінар, 
самостійна 

робота 

Модульна 
контрольна 

робота, усна 

5 
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ського мистецтва ХХ століття. 
Проблема глобалізації.  Проблема 
мультикультуралізму. Проблема 
культурної універсалізації.Модерн 
як проект національного культу-
ротворення. Українське мистецтво 
ХХ століття як частина світової 
художньої культури. Сучасні 
культурологічні проблеми євро-
пейської інтеграції України. 

доповідь, 
презентація 

самостійного 
дослідження 

 Вміти:    
2.1 Демонструвати знання спеціалі-

зованої літератури із культуро-
логічних досліджень. 

Семінари, 
самостійна 

робота 

Модульна 
контрольна 

робота, усна 
доповідь, 

презентація 
самостійного 
дослідження 

5 

2.2 Проводити міжкультурні дослід-
ження, використовуючи понятійно-
категоріальний апарат культуро-
логії та новітні методи та підходи 
для характеристики соціокуль-
турних процесів, що відбуваються в 
культурних регіонах світу. 

Семінари, 
самостійна 

робота 

Модульна 
контрольна 

робота, усна 
доповідь, 

презентація 
самостійного 
дослідження 

10 

2.3 Виявляти досвід поколінь та 
історичні уроки розвитку етнонації, 
української природи, мови, дер-
жави, культури, людини. 

Семінари, 
самостійна 

робота 

Модульна 
контрольна 

робота, усна 
доповідь, 

презентація 
самостійного 
дослідження, 
дискусії та 
доповнення 

5 

2.4 Визначати шляхи збереження та 
відтворення культурних традицій 
різних культурних регіонів світу та 
української культури. 

Семінари, 
самостійна 

робота 

Модульна 
контрольна 

робота, усна 
доповідь, 

презентація 
самостійного 
дослідження, 
дискусії та 
доповнення 

5 

2.5 Сприяти аналізові тенденцій, зако-
номірностей, причин та наслідків 
розвитку й проблем сучасності. 

Семінари, 
самостійна 

робота 

Модульна 
контрольна 

робота, усна 
доповідь, 

презентація 
самостійного 
дослідження, 

5 
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дискусії та 
доповнення 

2.6 Здатність визначати самобутні риси 
української культури в інтелект-
туальній та художній сферах, темах 
українського фольклору та цін-
нісно-смислових і знаково-комуні-
кативних механізмах на шляхах 
культурної самоідентифікації. 

Семінари, 
самостійна 

робота 

Модульна 
контрольна 

робота, усна 
доповідь, 

презентація 
самостійного 
дослідження 

5 

 Комунікація:    
3.1 Використовувати знання іноземних 

мов для аналізу інформаційних 
інтернет-ресурсів, читання новіт-
ньої культурологічної літератури в 
підготовці до семінарських занять 
та написання самостійних робіт. 

Семінари, 
самостійна 

робота 

Усні доповіді, 
презентація 

самостійного 
дослідження 

5 

3.2 Презентувати результати прове-
дених культурологічних  дослід-
жень та здійсненої самостійної 
роботи у вигляді доповідей, пові-
домлень, есе, презентацій, кон-
спекттів. 

Семінари, 
самостійна 

робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 

презентація 
самостійного 
дослідження, 
дискусії та 
доповнення 

5 

3.3 Вести полеміку стосовно питань 
ділової культури в умовах 
глобалізації та міжкультурного 
діалогу на основі володіння 
категоріально-поняттєвим апаратом 
культурології. 

Семінари Дискусії та 
доповнення 

5 

 Автономність та відповідаль-
ність: 

   

4.1 Самостійно шукати та критично 
опрацьовувати літературу із куль-
турологічних досліджень, вільно 
володіти методами обробки, аналі-
зу та синтезу наукової інформації. 

Самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 

презентація 
самостійного 
дослідження, 
дискусії та 
доповнення 

5 

4.2 Вирішувати комплексні завдання, 
пов’язанні із верифікацією резуль-
татів існуючих оприлюднених 
культурологічних досліджень. 

Семінари, 
самостійна 

робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 

презентація 
самостійного 
дослідження, 
дискусії та 
доповнення 

5 

4.3 Брати участь у роботі фахових 
аналітичних груп, вирішувати в 
межах свого фаху задачі різного 
рівня складності. 

Семінари, 
самостійна 

робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 

презентація 
сам. досл., 
дискусії та 
доповнення 

5 



8 
 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання 
 

Результати навчання 
дисципліни 

Програмні 
результати навчання 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 
 

3.2 3.3 
 

4.1 
4.2 4.3 

ПР13. Уміти формувати 
ефективні комунікаційні 
стратегії з метою доне-
сення ідей, проблем, рі-
шень та власного досвіду 
в сфері екології. 

+  

 

+ + 

 

 + + + 

 

+ + + 

ПР14. Уміти доносити ре-
зультати діяльності до 
професійної аудиторії та 
широкого загалу, робити 
презентації та повідом-
лення. 

+  

 

+ + 

 

+ + 

  

+ 

 

+ 

ПР18. Поєднувати навич-
ки самостійної та коман-
дної роботи задля отри-
мання результату з ак-
центом на професійну 
сумлінність та відпові-
дальність за прийняття 
рішень. 

+ + + + + + + + +  

 

+ + 

 

+ + 
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7. Схема формування оцінки. 
 
7.1 Форми оцінювання студентів:  

 
- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота – РН 1.1-2.6 – 20/10 балів. 
2. Усні доповіді – РН 1.1-3.2, 4.1-4.3 – 36/18 балів. 
3.   Дискусії та доповнення – РН 2.3-2.5, 3.2-4.3 – 20/10 балів. 
4.  Презентація самостійного дослідження – РН 1.1-3.2, 4.1-4.3 – 24/12 балів.  

 
- підсумкове оцінювання: у формі заліку 
Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 

встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 
результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової 
оцінки не додаються. 

Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та 
«зараховано») є відпрацювання всіх семінарських занять із сучасних питань культури. У 
разі відсутності студента на семінарському занятті, розглянуті на семінарі питання 
відпрацьовуються у письмовій формі. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 
допускається. 
 
7.2 Організація оцінювання:  

Підсумкова контрольна робота проводяться після завершення лекцій. Оцінювання 
усних відповідей, доповнень, участі в дискусіях і самостійної роботи проводиться 
упродовж семестру під час проведення семінарських робіт. 
 
7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 
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8. Структура навчальної  дисципліни. Тематичний план занять 

№ 
п/п 

Назва  лекції 

Кількість годин 

Лекції Семінари  

 
Консуль-

тації 
 

Само-
стійна 
робота 

1 
Тема 1. Вступ до курсу. Культура як 
об’єкт міждисциплінарного 
дослідження. 

2    

2 Тема 2. Первісна культура людства.  2   

3 Тема 3. Культура Месопотамії.  2   

4 
Тема 4. Особливості розвитку культури 
стародавнього Єгипту. 

 2   

5 
Давній Єгипет: уклад, формування 
держави та суспільства, еволюція 
культури та науки. 

   10 

6 Тема 5. Античність як тип культури.  4   

7 
Тема 6. Міфологічний простір давніх 
слов’ян. 

2    

8 
Тема 7.  Культура європейського 
Середньовіччя. 

 2   

9 Тема 8.  Культура Візантійської Імперії.  2   

10 
Римська Імперія: уклад, формування 
держави та суспільства, еволюція 
культури та науки. 

   10 

11 Тема  9. Культура русі в Києві. 2    
12 Тема 10. Культура епохи  Відродження.  4   

13 
Тема 11. Українська культура 
ранньомодерної доби. 

2    

14 
Тема 12. Культура європейського 
Просвітництва. 

 2   

15 
Русь у Києві: уклад, формування 
держави та суспільства, еволюція 
культури та науки. 

   12 

16 
Тема 13. Феномен бароко в українській 
культурі. 

2    

17 
Тема14. Західноєвропейська культура 
ХІХ століття. 

 2 
 

 

18 
Тема 15. Українська культура ХІХ 
століття. 

2  
 

 

19 Тема 16.  Основні напрями модернізму.  2   

20 
Тема 17. Основні напрями розвитку 
української культури ХХ – початку ХХІ 
століть. 

 4 
 

 

21 
Культура в Україні після Першої 
Світової Війни. 

  
 

16 

Консультації   2  
Модульна контрольна робота 2    
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ВСЬОГО 14 28 2 48 

 
Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекції – 14 год. 
Семінарські заняття –  28 год. 
Самостійна робота – 46 год. 
Консультації – 2 год. 

 
 
9. Рекомендовані джерела: 
 
Основна: 
1. Історія української культури / За загал. ред. І.Крип’якевича. -  К.: Либідь, 2002. – 656 с. 
2. Історія української культури: Зб. матеріалів і документів / Упоряд. Б.І. Білик та ін. – К.: 

Вища шк., 2000. – 607 с. 
3. Історія української культури. Навч. посіб. / За ред. О. Ю. Павлової. – К.: Центр учбової 

літератури, 2012. – 368 с. 
4. Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: Курс лекцій. – Київ: ЦУЛ, 2010. – 

584 c. 
5. Крвавич Д.П., Овсійчук В.А., Черепанова С.О. Українське мистецтво: Навч. посібн.: У 

3 ч. – Ч.І. – Львів: Світ, 2003. – 256 с.; Ч.2. – 268 с.; Ч. 3. – 286 с. 
6. Культурологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за 

ред. А.Є.Конверського.  – Харків: Фоліо, 2013. – 863 с. 
7. Культурологія: українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. / За ред. М.М. Заковича. 

– К.: Знання, 2004. – 567 с.  
8. Попович М.В. Нарис історії культури України. – К.: «АртЕк», 1998. – 728с. 
9. Українська культура в європейському контексті / Ю.П.Богуцький, В.П.Андрущенко, 

Ж.О.Безвершук, Л.М.Новохатько. – К.: Знання, 2007. – 679 с. 
10. Українська культура: Лекції / За ред. Дмитра Антоновича. – К.: Либідь, 1993. – 592 с. 

 
Додаткова: 
1. Александрович В. Мистецтво Галицько-Волинської держави. – Львів, Інститут 

українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. – 1999. – 131 с. 
2. Андрусяк М. Гетьман Іван Мазепа як культурний діяч. – К.: АТ «Обереги», 1991. – 

48 с. 
3. Андрухів І.Історія України та рідного краю. – Івано-Франківськ, 2002. – 261 с. 
4. Асєєв Ю. С. Джерела: Мистецтво Київської Русі. – К.: Мистецтво, 1980. – 214 с. 
5. Багалій Д. Український мандрівний філософ Григорій Сковорода. – К.: Орій, 1992. – 

472 с. 
6. Білокінь С. Голодомор і становлення соцреалізму // Сучасність. – 2003. – № 7-8. – 

С. 107. 
7. Бовсунівська Т. Феномен українського романтизму: Посіб. для вузу з теорії 

українського романтизму. – Ч. 1: Етногенез і теогенез. – К.: Ін-т «Слов’янський ун-т», 
1997. – 155 с. 

8. Бурдо Н.Б., Відейко М.Ю. Культура: спогади про золотий вік. – Х.: Фоліо, 2007. – 
415 с. 

9. Вежбовська Л.Р. Лесь Курбас: Перетворення світу силою мистецтва // Культура. 
Сучасність. Альманах. – 2003. – №1. – С. 83-91. 

10. Відейко М. Ю. Трипільська цивілізація. – К.: Академперіодика, 2003. – 184с. 
11. Гончаренко І. Наш національний характер // Хроніка 2000. Український 

культурологічний альманах. – 2000. – № 37–38. – С. 66-76. 
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12. Горбачов Дмитро. Листи-спогади Галини Пегарковської про Бойчука і бойчукістів //  
Київська старовина. – 1999. – №6. – С. 133-150. 

13. Грабович Г. Гоголь і міф України // Сучасність. – 1994. – № 9. – С.77-92;  № 10. – 
С.137-149. 

14. Грабович Г. До питання про критичне самоусвідомлення в українській думці XIX 
століття: Шевченко, Куліш, Драгоманов // Сучасність. – 1996. – №12. – С. 90-94. 

15. Грабович Г. Шевченко як міфотворець: семантика символів у творчості поета. – К.: 
Радянський письменник, 1991. – 212 с. 

16. ГундороваТ. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн. – 
К.: Видавництво «Часопис «Критика»», 2005. – 264 с. 

17. Даниленко В. М., Касьянов Г. В. Сталінізм і українська інтелігенція (20-30-і роки). – 
К.: Наук. думка, 1991. – 96 с. 

18. Дзюба І. Деякі проблеми і перспективи української культури // Науковий світ. – 2002. – 
№ 11. – С. 4-5. 

19. Дзюба І. М. Інтернаціоналізм чи русифікація?  [Електронний Ресурс]. – Режим  
доступу:  http://litopys.org.ua/idzuba/dz.htm 

20. Дзюба О. М., Павленко Г. Літопис найважливіших подій культурного життя в Україні 
(X - середина XVII ст.): Посібник-довідник  [Електронний Ресурс]. – Режим  доступу: 
http://izbornyk.org.ua/dzuba/dzubapered.htm 

21. Жолтовський П.М.Художнє життя на Україні в XVI-XVIII ст. – К.: Наукова думка, 
1983. – 181с. 

22. Жулинський М. «Велике нечитоме» і академічний канон: проникнення масової 
літератури до парадигми літературознавства  // Слово і час. – 2008. – №11. – С. 50-56. 

23. Зайцев Ю.Дисиденти: опозиційний рух 60-80-х років // Сторінки історії України XX 
століття: / За ред. С.В. Кульчицького. – К.: Освіта, 1992. – С. 195- 235.  

24. Замлинська О.В. Ідеологічний терор та репресії проти творчої інтелігенції у перші 
повоєнні роки// Київська старовина. – 1993. – № 2. – С. 73- 80. 

25. Залізняк Л.Л. Первісна історія України:  Навч. посіб. – К.: Вища школа, 1999. – 263 с.  
26. Зарецький О. Українські шістдесятники і Хрущовська відлига в етнокультурному 

просторі СРСР // Сучасність. – 1995. – Ч. 4. – С. 113- 125. 
27. Захарчук-Чугай Р.  Народне мистецтво у козацькому побуті // Народне мистецтво. – 

2010. – №3/4. – С. 36-45. 
28. Ісаєвич Я. Б. Братства та їх роль у розвитку української культури XVI -XVIII ст. – К.: 

Наукова думка, 1966. – 251с 
29. Ісаєвич Я. Д. Галицько-Волинська держава. – Львів, 1999. – 36 с. 
30. Ісаєвич Я. Д. Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні. – Львів: 

Вища школа, 1983. – 71 с. 
31. Історія української філософії: Підручник / М. Ю. Русин, І. В. Огородник, С. В. Бондар 

та ін. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 591 с. 
32. Канигін Ю.Нагадує про Атлантиду: [Історія символів і знаків України]  

// Українська культура. – 2001. – №2. – С. 26-27. 
33. Киркевич В.Г. Собор Святого князя Владимира. Историко-искусствоведческий очерк. 

– К., 2002. – 139 с. 
34. Кондратюк К. К. Нариси історії українського національно-визвольного руху ХІХ ст. – 

Тернопіль, 1993. – 98 с. 
35. Кононенко О. Українська міфологія та культурна спадщина: міф. уявлення, вірування, 

обряди, легенди та їхні відлуння у фольклорі і пізніших звичаях українців, братів-
слов’ян та ін. народів. – Х.: Фоліо, 2011. – 728 с. 

36. Костомаров М. Книги буття українського народу. Дві руські народності // Історія 
філософії України. Хрестоматія: Навч. пос. / Упорядники М.Ф.Тарасенко, М.Ю.Русин, 
А.К.Бичко. – К.:Либідь, 1993. – С. 315-321. 

http://izbornyk.org.ua/dzuba/dzubapered.htm
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37. Кралюк П. М. Острозька Біблія в контексті української та європейських культур. – 
Острог: Нац. ун- т «Острозька акад.», 2006. – 123 с. 

38. Краснодембський Здзіслав. На постмодерністських роздоріжжях культури. – К.: 
Основи, 2000. – 196 с. 

39. Курбас Лесь. Філософія театру. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001. – 
917 с.  

40. Кучерук О. Десятинна церква: історія князівських поховань у джерелах і традиції // 
Пам’ятники України. – 2007. – № 3. – С. 20-31. 

41. Кушнарьова М.Б. Основні тенденції розвитку масової культури в сучасній Україні в 
контексті глобалізації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.culturalstudies.in.ua/zv_2009-7.php 

42. Левчук Л.Т.  Західноєвропейська естетика XX століття: Навч.посібник для вузів. – К.: 
Либідь, 1997. – 222 с. 

43. Литвинов В. «Католицька Русь» (Внесок українців католицького віросповідання в 
духовну культуру України ХVІ ст.). – К.: Український Центр духовної культури, 2005. 
– 273 с.  

44. Лихачев Д. С. Движение «жидовствующих» 70-90-х годов XV в. // История русской 
литературы: В 10 т. – М.- Л.: Изд-во АН СССР, 1941-1956.  – Т. II., Ч. 1. (Литература 
1220-х - 1580-х гг.).  – С. 377-383. 

45. Лозко Г.С. Українське народознавство. – К.: Вид-во «АртЕК», 2004. – 472 с. 
46. Лозко Г. Національні цінності на тлі глобального хаосу [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://slovoprosvity.org/2010/05/27/національні-цінності-на-тлі-глобальн/. 
47. Любченко В.Ф. Львівська скульптура XVI-XVII століть. [Електронний Ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.mankurty.com/sven/?page_id=515 
48. Мазепа В. Український модернізм початку ХХ сторіччя: спроба синтезу естетизму та 

української ідеї: (Естетика та філософія мистецтва) // Філософська думка. – 1998. – 
№2. – С. 81- 97. 

49. Макарчук С.А. Український етнос (Виникнення та історичний розвиток). – К.: НМК 
ВО, 1992. – 146 с. 

50. Матковська О. Львівське братство. Культура і традиції. Кінець ХУІ - перша пол. ХУІІ 
ст. – Львів: Каменярі, 1996. – 71 с. 

51. Митрополит Іларіон (Огієнко І.). Візантійська культура й Україна // Хроніка 2000. – 
2000. – № 37-38. – С.117-128. 

52. Митрополит Київський Іларіон. Слово про Закон і Благодать // Хроніка 2000. – 2000. – 
№ 37-38. – С.147-157. 

53. Мозолевський Б. М. Товста Могила. – К.: Наукова думка, 1979. – 251с. 
54. Музика бароко // Мистецтво України: енциклопедія: в 5 т. / відп. ред. А.Кудрицький. – 

К.: Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М.П. Бажана, 1995. – Т.1. – С. 158-160. 
55. Нечуй - Левицький І. Світогляд українського народу. Ескіз української міфології. – К.: 

Обереги. – 87 с. 
56. Огородник І.В., Русин М.Ю. Українська філософія в іменах: Навч. посібник. – К.: 

Либідь, 1997. – 328 с. 
57. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. – К.: Либідь, 1999. – 447с. 
58. Палієнко Марина. Київська Стара Громада у суспільному та науковому житі України 

(Друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Київська старовина. – 1998. – №2. – С. 49-84.  
59. Пахльовська О. Український постмодернізм як клонування без правил // Ситуація 

постмодернізму в Україні // КіноТеатр. – 2001. – № 6 (38). – С. 2-6. 
60. Пелешенко Ю. Місце літератури «ожидовілих» в дискурсі української духовної 

культури пізнього Середньовіччя // Слово і час. – 2004. – № 8. – С. 39-47. 
61. Петров В.П. Діячі української культури (1920- 1940 рр.) Жертви більшовицького 

терору. – К.: Воскресіння, 1992. – 80 с. 
62. Поетичне кіно: заборонена школа: зб. ст. та матеріалів. – К.: АртЕк, 2001. – 468с. 

http://www.culturalstudies.in.ua/zv_2009-7.php
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