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вступ

1. Мета дисциплiни - забезпечення культурологiчноi скJIадовоТ пiдготовки
висококвалiфiкованого, конкурентоздатного, iнтегрованого у свропейський
та свiтовий науково-освiтнiй простiр фахiвця освiтнього ступеня <<Бакалавр),

який здобув теоретичнi та практичнi знання, вмiння та навички, TtIo достатнi
для виконання професiйних обов'язкiв за обраною спецiальнiстю.

2. Вимоги до вибору навчальноi дисциплiни:
1. До початку вивченнrI цього курсу студенти повиннi мати знання, щодо
основних етапiв та характеристик iсторико-кулътурного процесу якi вони
отримzLли в загсшьноосвiтнiх навч€Ilrъних закладах I-ПI ступенiв;
2. Володiти елементарними навиIIками наукового дослiдження та

управлiння iнформацiею ; критичного ставлення та прогнозування стосовно
культурологiчних подiй та явищ.

3. Анотацiя навчальноi дисциплiни:
Навчальна програма <УкраТнська та зарубiжна кчJьтура)) створена на базi
науковоi школи кафедри украiнськоi фiлософiТ i культури фiлософського
факультету Киiвського нацiонального унiверситеry iMeHi Тараса ТТТевченка та
виконана у межах Комплексноi науковоТ програми КиТвського нацiонального

унiверситеry iMeHi Тараса TTTgв.{gHKa <<Модернiзацiя суспiльного розвитку
Украiни в умовах свiтових процесiв глобалiзацiii>, науково-дослiдницькоi
теми фiлософського факультету КиТвського нацiонального унiверситету iMeHi
Тараса ТТТевченка 11БФ041-01 <Фiлософсько-свiтогляднi та полiтологiчнi
аспекти гуманiтарного розвитку с)п{асного суспiльствD).

В процесi ocBoeHHrI даного курсу студент отримае базовi знання про
органiзацiйне та науково-методичне забезпеченнrI викладання украiЪськоТ та
зарубiжноТ культури, базовi знання про передумови формування, генезис,
ocHoBHi етапи розвитку та особливостi зарубiжноi та украiнськоi культури;
базовi знання про ocHoBHi форми с}п{асних художньо-естетичних i
соцiокультурних практик та HoBi мистецько-культурнi явища; базовi

уявлення про ocHoBHi етапи розвитку свiтового та украiЪського мистецтва,
сучаснi HayKoBi концепцiТ, в межах яких здil"rснюсться ik вивчення, ocHoBHi
мистецькi напрямки та постатi, якi визначали iх розвиток; базовi уявлення
про iсторiю розвитку та функцiонуваннrl украТнського та зарубiжного
культурного простору, його rенезу та сучасний стан; особливостi культурних
систем та iнституцiй; цiннiсно-смисловi та знаково-комунiкативнi механiзми,

що регулюють культурну практику взаемодiТ людей i спiльнот на кожноМУ
конкретно-iсторичному етапi розвитку.



4. Завдання (навчальнi цiлi):

- Якiсно органiзувати самостiйну роботу студентiв в межах навчальноi
програми, забезпечити системний взаемозв'язок iз навчЕtIIьними
заняттями та самостiйною роботою;

<Украiнська та зарубiжна культура).

5. Результати навчання за дисциплiною:

Результат навчання
(l. знати; 2.. вмiти; 3. комунiкацiя;4.
aBToHoMHlcTb та вiдповiдальнiсть) Форми (таlабо

методи i технологii)
викладання i

навчання

Методи
оцiнювання

та пороговий
критерiй

оцiнювання
(за

необхiдностi)

Вiдсоток у

Ко
д

Результат навчання

пцсумковr
й оцiнцi з

дисциплiн
и

Знати:
1.1 Поняття культури та його

багатозначнiсть. OcHoBHi функцiТ
культури. OcHoBHi етапи
антропосоцiогенезу та розвитку
культур cBiTy. Кул5турний контекст
розвитку рiзних регiонiв cBiTy вiд
дt}внини до cyracHocTi, мiсце
украiЪськоi культури в свiтовiй
культурнiй спадщинi.

Лекцiя, самостiйна
робота

Експрес-
контроль,
пiдсумкова
контрольна
робота

6

|.2 OcHoBHi етапи розвитку культури
первiсного суспiльства. Особливостi
розкитку мистецтва кожного з
перiодiв. Стародавнi культури на
територii Украiни. Культуру давнiх
слов'ян. Появу та розвиток цивiлiзацiй
Стародавнього cBiTy.

Лекцiя, ceMiHap,
самостiйна робота

Усне
опитування на
семiнарських
заняттях,
експрес-
коIIтроль,
пiдсумкова
контрольна
робота

9

1.з Перiодизацiю культури Античностi. Лекцiя, ceMiHap, Експрес- 9



Загальну характ9ристику мiфологii та

релiгiйних уявлень СтародавньоI
Грецii та Стародавнього Риму,

розвитку освiти i наlки. Особливостi
формування свiтогляду та
повсякденноi культури. Напрямки
грецькоi колонiзацii. Мистецтво
Стародавньоi ГрецiI та Стародавнього
Риму.

самостiйна робота контроль,
пiдсlмкова
контрольна
робота

1.4 Перiодизацiю середньовiчноi
культури. Роль християнства у
розвитку середньовiчноi культури.
Особливостi розвитку культури в
Захiднiй €вропi в перiод
Середньовiччя, у Вiзантii та КиiЪськiй
Pyci. OcHoBHi напрямки
середньовiчного мистецтва.

Лекцiя, ceMiHap,
самостiйна робота

Усне ,

опитування на
семiнарських
заняттях,
експрес-
контроль,
пiдсlмкова
контрольна
робота

9

1.5 Перiодизацiю та загальну
характеристика епохи Вiдродження.
Мистецтво Вiдродження: ocHoBHi
напрями та представникiв,
Реформацiйно-гуманiстичний нчшрям
в украIнськiй культурi. Братський рух
та полемiчну лiтературу в УкраiЪi.

Лекцiя, ceMiHap,
самостiйна робота

Усне
опитування на
семiнарських
заняттях,
експрес-
конц)оJь,
пiдсумкова
контрольна
робота

9

1,.6 Свiтогляднi за-сади культури
Просвiтництва. Мистецтво епохи
Просвiтництва: ocHoBHi напрями.
Наука як cyTHicHe явище доби
Просвiтництва. Понятгя бароко та
його специфiчнi риси в украiЪськiй
культlрi. ApxiTeKTypa украiЪського
бароко. YKpaiHcbKa барокова
лiтература, Образотворче мистецтво
та музична культура Украiни перiоду
бароко.

Лекцiя, ceMiHap,
самостiйна робота

Усне
опитування на
семiнарських
заняттях,
експрес-
контроль,
пiдсумкова
контрольна
робота

9

L7 OcHoBHi етапи та особливостi
розвитку зарубiжноi та украiЪiськоi
культури в XIX-XXI ст. OcHoBHi
мистецькi напрямки та ix
представники. Поняття модерну,
модернiзму, постмодернiзму.

Лекцii, семiнари,
самостiйна робота

Усне
оIIитрання на
семiнарських
заняттях,
експрес-
контроль,
пiдсумкова
контрольна
робота

9

Вмiти
2.1 .Щемонструвати знання спецiалiзованоi

лiтератури iз культ}рологiчних
дослiджень

Семiнари,
самостiйна робота

Усне
опитувчtння на
семiнарських
заняттях.

5



творче
завдання,
пiдсумкова
контрольна
робота

2.2 Проводити мiжкультурнi
дослiдження, використов},ючи
понятiйно-категорiальний €шарат
культурологii та HoBiTHi методи та
пiдходи для характеристики
соцiокультурних процесiв, що
вiдбуваються в рiзних купьтурних
регiонах cBiTy

Семiнари,
саirлостiйна робота

Усне
опитування на
семiнарських
заняттях,
творче
завдання,
пiдсумкова
контрольна
робота

4

Визначати шляхи збереження та
вiдтворення культурних традицiй
рiзних культ}?них регiонiв cBiry та
украiнськоi культури

Семiнари,
самостiйна робота

Усне
опитування на
семiнарських
заняттях,
творче
завдання,
пiдсумкова
контрольна
робота

J

2.4 Аналiзувати тенденцii. законоrriрностi
культурного розвитк,ч й проб;lеrt
сучасностi

Сеrriнари.
саrtостiйна робота

Усне
опитування на
семiнарських
заняттях,
пiдсумкова
контрольна
робота

2

2.5 Визначати самобутнi риси украiЪськоi
культури та простежувати
загаJIьносвiтовi тенденцii в if розвитку

Семiнари,
саплостiйна робота

Усне
опитування на
семiнарських
заняттях,
творче
завдання,
пiдсумкова
контрольна
робота

aJ

Комунiкацiя
3.1 Використовувати знання iноземних

мов для ана;liзу iнформацiйних
iHTepHeT-pecypciB, читaIння HoBiTHboi
культурологiчноi лiтератури в
пiдготовцi до семiнарських занять та
написання самостiйних робiт

Семiнари,
самостiйна робота

Усне
опитуi}ання на
семiнарських
заняттях,
творче
завдання,
пiдсумкова
контрольна
робота

4

з.2 Презентувати результати проведених
культурологiчних дослiджень та
здiйсненоi самостiйноТ роботи у

Семiнари,
самостiйна робода

Усне
опитування на
семiнарських

5



виглядi доповiдеЙ, повiдомлень, есе,

презентацlи, конспектlв тощо.
заняттях,
творче
завдання,
пiдсумкова
контрольна
Dобота

J.J Вести полемiку стосовно питань
дiловоi культури в умовах глобалiзацiТ
та мiжкульт}рного дiалогу на ocHoBi
володiння категорiально-поняттевим
апаратом культурологii.

Щискусii Усне
опитрення на
семiнарських
заняттях

a
J

ABToHoMHicTb та вiдповiдальнсть
4.| Самостiйно шукати та критиtшо

опрацьовувати лiтературу iз
культурологiчних дослiджень, вiльно
володiти методtlми обробки, аrrалiзу та
синтезу науковоi iнформацii

Семiнари,
саr,tостiйна робота

Усне
опитування на
семiнарських
заняттях,
творче
завдання!

пiдсумкова
контрольна
робота

5

4.2 Вирiшувати комплекснi завдання,
пов'язаннi iз верифiкацiею результатiв
iснуючих оприлюднених
культурологiчних дослiджень.

Семiнари,
самостiйна робота

Усне
опитувчшня на
семiнарських
заняттях,
творче
завдання,
пiдсумкова
контрольна
робота

4

4.з Брати участь у роботi фахових
аналiтичних груп, вирiшувати в

межах свого фаху залачi рiзного рiвня
складностi.

Семiнари,
самостiйна робота

Усне
опитування на
семiнарських
заняттrfх

2

6. Спiввiдношення результатiв навчання дисциплiни iз програмними
)езyльтатами навчання

Результати навчання
дисциплiни
Програмнi
результати навчання

1.1 |.2 1.3 |.4 1.5 1.б 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 J.J 4.1 4.2 4.з

Автономне володiння
загальними знаннями з

icTopii украiЪськоi
культ}ри як частини

загч}льноевропейського
культYрного простору

+ + + + + + + + + + + + +

Здатнiсть ана_пiзувати

феномени культури та
описувати iх засобами
академiчного письма

+ + + + + + + + + + +



7. Схема формування оцiнки.
7.1 Форми оцiнювання студентiв:

- семестрове оцiнюваннrl:
1. Робота на семiнарських заняттях(усне опитування): РН |.2, |.4-1'.7, РН 2.1-
2.5, РН 3.1-3.3, Рн 4.I-4.з - 40 балiвl24 бали* .

2. Експрес-контроль: РН 1.1-1 .7 -З2 балиl1'9 балiв.
3. Творче завданнrI: РН 2.1-2.З,2.5, РН 3.1-3.2, РН 4.|-4.2 - 8 бшriв/5 балiв.
4. Пiдсумкова контрольна робота(письмова): РН 1.1-1.7, РН 2.I-2.5, РН 3.1-
3.2, РН 4.I-4.2 - 20 балiвlI2 балiь.
* максимальний бал/ пороговий бал для отримання позитивноi оцiнки З

вiдповiдноi форми контролю.

- пiдсумкове оцiнювання:
Форма оцiнювання - залiк. Залiк виставJuIеться за результатами роботи

студента впродовж усього семестру i не передбачае додаткових заходiв
оцiнюваннrl для успiшних студентiв.

Умовою отримання залiку с позитивнi оцiнки з творчоТ роботи та
пiдсумковоi контрольноi роботи.

Студент, який не набрав 60 балiв за результатами семестрового
оцiнюваннrl, не скJIав залiк i йому у вiдомiсть проставJuIсться оцiнка ((не

зараховано>.

fuя складання за-пiку пiд час перескJIадання, яке призначасться
вiдповiдно до затвердженого деканатом графiку, студент мас: вiдпрацювати
викладачу Ti види семестрового оцiнюванIuI на яких не набрав мiнiмальноТ
кiлькостi балiв (пропущенi чи з незначною кiлькiстю набраних балiв
ceMiHapcbKi заняття, експрес-контролi). У разi якщо студент не отримав залiк
пiд час перескJIадання викладачу, вiдбуваеться перескJIадання KoMicii. Щля
перескJIадання на KoMicii студенту пропонуеться перелiк запитань та завдань,
якi мають перевiрити Bci результати навчання за даною дисциплiною.

Результати навча-гlьноТ дiяльностi студентiв оцiнюються за 100-бальною
шк€шою.

CeMiHapcbKi
заняття

Експрес-
контроль

Творче завдання Пiдсумкова
контрольна

Семестрова
кiлькiсть

ба_пiв

40 ба,riв (mах) З2 быiв (max) 8 балiв (mах) 20 ба;riв (mах) 100 (max)

24 баsм (min) 19 балiв (min) 5 балiв (min) |2 баsrc (min) б0 (min)

7.2.1. Робоmа на ceMiHapcbшux заняmmях здiйсюсться впродовж
всього семестру,
наприкiнцi заняття
згодою студентiв).

результати оголошуються
або на початку наступного

студентам iндивiдуально
семiнарського заняття (зu



Перелiк BudiB ауdumорноi' робоmu на ceJv|iHapcbKux заняmmях mа ix оцiнка (в

балах):
1. Усна вiдповйь:

5 балiв - студент у повному обсязi володiе навч€Lпьним матерiалом,

вiльно та

арryментовано його викладае, глибоко та всебiчно розкривае змiст
поставленого завдання, використовуючи обов'язкову та додаткову лiтературу

4 бали - студент у достатньому обсязi володiе навч€Llrьним матерiалом,

вiльно його викJIада€, аJIе може не вистачати аргументацiТ в поясненнях, в

основному розкривае змiст поставленого завдання, використовуе обов'язкову
лiтературу. Щопускаються HecyTTeBi неточностi

3 бали - в цiлому володiе навч€Llrьним матерiалом, €Llre не демонструе
глибини
знань, не спираеться на необхiдну навч€tльну лiтературу. Мае у вiдповiдi
cyTTeBi неточностi.

2 бали - не в повному обсязi володiе матерiалом, фрагментарно та

поверхово його виклада€, недостатньо розкривае змiст поставлених питань.

Мас cyTTeBi помилки у вiдповiдi
2. Щоповнення / дискусiя:

З бали - доповнення змiстовне, rрунтовне, конструктивно доповнюе
обговорення теми,

2 бали - доповненнrI змiстовне
1 бал - доповненнrI мiстить iнформацiю, що с)дггево не розширюе

дискусiю

Студент може набрати на кожному ceMiнapcbкoмy заняттi максимально 8

балiв.

7.2.2. Експрес-конmроль (4 письмовi роботи) проводиться на
ceMiHapcbкoмy або лекцiйному заняттi. Оцiнюеться в межах 8 балiв за кожну

роботу (пороговий piBeHb позитивноi оцiнки - 4,8 бали; 12 правильних
вiдповiдей з 20). Контролi проводяться у формi тесryвання. Загальна
кiлькiсть запитань - 80, правильна вiдповiдь на кожне з яких оцiнюеться в 0,4
бали.

Результати оголоrrгуIоться студентам iндивiдуа_гlьно на наступному

заняттi, результат останнього експрес-контролю оголошуеться впродовж

трьох наступних робочих днiв, але не пiзнiше нiж за день до залiку.

У випадку вiдсутностi студента з поважних причин, вiдпрацювання

перездачi експрес-контролiв здiйснюються у вiдповiдностi до дiючих
Унiверситетi нормативних документiв.

та
в



7.2.3. Творче завdання готуеться студентами впродовж семестру i
здаеться не пiзнiше останнього семiнарського занrIття - вiдправляеться на

адресу : adamska.knu@ gmail.com

Крumерiялlu оцiнкu mворчо2о завdання е:

- глибоке розкриття проблеми, вiдображення власноi
позицiТ, пiдведення пiдсумкiв
питання розкрито повно, аlrе не вiдображено власну
позицiю, пiдведено пiдсумки
розкрито бiльшiсть аспектiв питання, коротко пiдведено
пiдсумки
фрагментарно розкрито питання, пiдсумки неповнi
розкрито один з аспектiв питаннrI

7.2.4. Пidсумкова конmрольна робоmu проводиться на останнiй
лекцii. Робота оцiнrосться в межах 20 балiв (пороговий piBeHb позитивноТ

оцiнки - 12 балtв). Робота сюIадаеться з 2 питань, що потребують розгорнутоi
вiдповiдi (оцiнюються в межzlх 10 баlriв за кожне).

Крumерiял,tu оцiнкu кожноzо пumання €:

Вiдповiдь повна та подане власне бачення проблеми

Вiдповiдь повна, вiдображае знання фактичного
матерiалу з питання

- Вiдповiдь фрагментарна, вiдображенi лише деякi
аспекти проблеми
Вiдповiдь фрагментарна та наявнi помилки при викладi

фактичного матерiалу
Вiдповiдь мае значнi помилки

Результати оголошуються студентам iндивiдуально вllродовж трьох

наступних робочих днiв, €ше не пiзнiше нiж за день до залiку.

У випадку вiдсутностi сryдента з поважних причин, вiдпрацювання та

перездачi пiдсумковоi контрольноТ роботи здiйснюються у вiдповiдностi до

дiючих в Унiверситетi нормативних документiв.

7.3 IIIкала вiдповiдностi оцiнок

Зараховано / Passed 60-100

Не зараховано / Fail 0-59

8 балiв

7 бали

4-6 бали

2-3 баsм
1бал

10 балiв

8-9 балiв

5-7 балiв

2-4 бали

1 бал



семrнарських занять.

N}
пlп назва теми

Кiлькiсть годин

Пекцii CeMiHapll самостiйна
побота

1
Вступ до курсу. Культура як об'ект
мiждисциплiнарного дослiдження

2
л'
J

2 Культура первiсного суспiльства 2 4

J Культури Стародавнього cBiTy 2 4

4 Антична культура аJ 5

5
Стародавнi культури на територii
Украiни. Культура давнiх слов'ян

1 2 5

6

Захiдносвропейська культура в епоху
Середнъовiччя. Культура ВiзантiТ та
КиТвськоi Pyci

2 2 5

7 Культура епохи Вiдродження 2 4

8 Культура доби Просвiтництва 1 4

9 Культура УкраТни XIV - XVIII ст. 2 5

10 Культура зарубiжних краiн в XIX ст. 1 5

11 Культура УкраiЪи XIX ст. 2 4

\2
OcHoBHi напрямки розвитку культури
зарубiжних краТн в XX-XXI ст.

2 5

13 Культура УкраТни XX-XXI ст. 2 5

|4 Консульmацiя 2

15 П i d суллко ва ко нmро льн а ро боmа 2

всього 20+2 10 58

8. Структура навчальноi дисциплiни. Тематичний план лекцiй i

Загальний обсяг 90 zod., в тому числi:

ЛекцiТ - 20 zod,

Семiнари - 10 zоd,

Консультацii - 2 zоd.

Самостiйна робота - 58 zod,



9. Рекомендована лiтераryра:

основна:
1. Багацький В. В. Культурологiя. Iсторiя i теорiя культури ХХ столiття:

навч. посiбник для студ. вищ. навч. закладiв. - Вид. 2-те, перероб. i
доповн. lB. В. Багацький, Л.I. Корми К., 2007.

2. Безвершук Ж.О. Iсторiя культури в TepMiHax i назвах: словник-довiдник. -
К.: Вища школа, 2003. -З99 с.

3. ВсеобщЕuI история искусств. В 6-ти тт. - М., 1956 - 1966.

4. Гуревич А.Ф. Категории средневековой культуры. - М., 1984.

5. Iсторiя cBiToBoi культури : навч€шьний посiбник [для студентiв вищих
навч€tпьних закладiв] / [Левчук Л.Т. (*"р.)].- 3-е вид., переробл. i допов. -
к.,2010.

6. Iсторiя украiЪськоi культури : у 5 т., 9 кн. / НАНУ ; ред. кол. : Скрипник
Г.А., Пилипчук Р.Я., Рубан В.В., Пономар Л.Г. [та i".]. - К., 2001 - 201'З.

7. Касянов Г. Незгоднi: украiЪська iнтелiгенцiя у pyci опору 1960-80-х
poKiB.- К., 1995. -224 с.

8. Культурологiя: пiдруrник дJuI студентiв вищих навччtльних закладiв /

кол.авторiв; за ред. А.е.Конверського. - XapKiB: Фолiо, 20tЗ. - 863 с.

9. Попович М.В. Нарис з icTopiT культури УкраiЪи. - К.: <АртЕо, 1998. -
728 с.

tO.YKpaiHcbKa культура в европейському KoHTeKcTi / Ю.П.Боryцький,
В.П.Андрущенко, Ж.О.Безвершук, Л.М.Новохатъко. - К.: Знання, 2007. -

679 с.

1l.Хiмчак В. В. Культура та Ti роль у суспiльствi: Конспект лекцiй. - К.,

2002.
12.Чумаченко Б.М. Вступ до культурологiI антиЕIностi : навчальний посiбник

/ Б.М. Чумаченко. - К., 2009. - |76 с.

lоdаmкова:

1. Бурдо Н. Б. Сакральний cBiT трипiльськоi цивiлiзацii. - К.: Наш час, 2008.

- 396 с.

2. Виноградова Н., Николаева Н. Искусство стран ,Щальнего Востока. - М.:
Искусство, |979. -372 с.

3. Западное искусство: ХХ век. - М., 1978.

4. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. Учебник.
2-е изд. - М., 1993.



5. Iсторiя украiЪського мистецтва: у 5 т. / Голов. ред. Ганна Скрипник. - К.:

[IМФЕ iM. М. Т. Рильського НАН Украiни], 2006-2011.
6. Карсавин Л.П. Культура средних веков. - К., 1995 

-320 с.

7. Козловский П. Культура постмодерна. - М., 1997. - 240 с.
8. Крыжицкий С. Д. Архитектура античных государств Северного

Причерноморья. l С.Д. Крыжицкий - К., Наукова думка, 1993. - 248 с.
9. Культура эпохи Просвещения. - М., 1993.

10.Кун М. Легенди i мiфи Стародавньоi Грецii. - М., 1992.
11.Латинская Америка и мировая культура / Н.С. Константинова (отв.ред.).

- м., 1996.

12.Раевский Щ.С. Мир скифской культуры. - М., 2006.
13.Роулинг М.. Европа в Средние века: Быт. Религия. Культура / Л.А.

Калашникова (пер.с англ.) -М., 2005.

14.Скляренко Г. 'Современное искусство Украины. Портреты художников /

Галина Скляренко. / IМФЕ iM. М. Т. Рильського НАН УкраiЪи /. - Киев:
Huss,2015. -З44 с.

15.Скрипникова Л.В. Культура эпохи Возрождения. - !непропетровск, 1993.
16.Соколов Г. Искусство Щревнего Рима. - М., 1990.

17.Соколов Г. Искусство ,Щревней Греции. - М., 1980.

18,Суриков И.Е. ,.Щревняя Греция: историrI и культура / Игоръ Суриков. -
Москва : АСТ; Астрель, 2005. - 190 с.

19.Удальцова З.В. Византийская культура. - М., 1988.

20.Штiтельман Ф.М. Античне мистецтво. - К.: Мистецтво, |977. - 180 с.
21.Щолокова О.П., Шип С.В., ТIТевнюк О.Л., Семашко О.М. CBiToBa художнrI

культура. Вiд первiсного суспiльства до початку середньовiччя l
Навчальний посiбник дJlя сryдентiв вищих педагогiчних навчzulьних
закладiв. - К.: Вища школа, 2004. - |75 с.

10. Щодатковi ресурси:

http://txim.historv.knu.ua/index.phpЛXlM - Текст i образ: актуа_гrьнi
проблеми icTopiT мистецтва, науковий журнал кафедри icTopiT мистецтв,
iсторичний факультет КНУ iMeHi Тараса ТТТgз.{gцкз

http://sm.etnolog.org.ua/ - Студii мистецтвознавчi, науковий журнал Iнститут
мистецтвознавства, фольклористики та етнологiТ iM. М. Т. Рильського НАН
УкраiЪи
htф://um.еtпоlоg.оrg.uаl - Украiнське мистецтвознавство, науковий журнал
Iнститут мистецтвознавства, фольклористики та етнологiТ iM.
М. Т. Рильського EIAH УкраiЪи
htф ://elib.nplu. org/obj ect.html?id: 1 2 72 - журнал <Ущраiнська культура)


