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Українська культура: Історія та сучасність 

  Серед умов успішної розбудови державності України, її 

духовного відродження важливе місце належить вивченню 

історії національної культури. 

Кожна культура творить світ як неповторний, однак і як 

незамкнений на собі, бо культури звертаються одна до одної, 

вступаючи в діалог. Унікальний національний український 

космос, прагнучи зберегти свою самобутність вбирає в себе 

водночас і спраглу до нових розумінь європейську думку, і 

європейський художній хист, власним генієм відгукуючись на 

них.  

Простежити етапи розвитку та проаналізувати стан сучасної 

української культури допоможе наша книжкова виставка на 

абонементі учбової літератури №1. 
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85(4УКР)я7 

К78 

Крвавич, Д. П.  

Українське мистецтво : навч. 

посібник : у 3 ч. Ч. 1 / Д. П. 

Крвавич, В. А. Овсійчук, С. О. 

Черепанова. – Львів : Світ, 2003. - 

256 с. 

 

 Примірники: всього:10 - АХЛ(2), 

АБ№1(8) 

 

 

Навчальний посібник — перше в Україні цілісне видання, в якому 

концептуально, у контексті філософсько-світоглядної полікультурної 

парадигми і загальносвітових художніх традицій розглянуто українське 

мистецтво від палеоліту до сучасності.  

В першій частині висвітлено витоки художньої творчості, духовні 

здобутки Трипілля, скіфів, тавро-русів, що позначились на історичному 

розвитку українського мистецтва.  

Другий том присвячений періоду активного формування основ 

українського мистецтва, творення національної естетичної стилістики у 

час кардинальної ідеологічної переорієнтації протоукраїнських 

племінних союзів від язичницьких сакральних поглядів на світ уявних 

образів божеств до їх витіснення із суспільної свідомості 

монументальним образом Христа.  

В третьому томі в контексті полікультурного діалогу розглянуто 

розвиток українського мистецтва XVI-XX ст. Висвітлено світоглядно-

естетичні засади трансформації мистецьких стилів; ренесансне 

мистецтво, бароко, рококо, класицизм і романтизм, феномен авангарду, 

творчість митців українського зарубіжжя. 
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63.3(0)-7я7 

Л43    

Лекції з історії світової та 

вітчизняної культури: навч. 

посібник / А. В. Яртись, С. М. 

Шендрик, С. О. Черепанова та 

ін. – Львів : Світ, 2005. - 568 с. 

  

Примірники: всього:47 - ЧЗ№ 

2(5), АХЛ(1), аб№1(41) 

 

 

 

У навчальному посібнику історія культури простежується як процес 

поступового духовного самоусвідомлення і збагачення української 

нації та людства загалом. При висвітленні питань історії світової 

культури автори головну увагу приділяли подіям та культурним 

феноменам загальнолюдського значення, які простежуються в 

культурних епохах античності, західноєвропейського Середньовіччя, 

Відродження, Просвітництва тощо, проблемам духовної культури 

українського народу, закономірностям її формування та основним 

етапам історичного розвитку. Історія української національної культури 

висвітлена на основі доробку видатних вітчизняних істориків 

М.Грушевського, Д.Дорошенка, М.Драгоманова. І.Крип'якевича, 

І.Огієнка, М.Семчишина. Духовна культура України простежується у 

загальнослов'янському контексті. 

Навчальний посібник ознайомлює студентську молодь з 

найвагомішими культурними здобутками від первісних часів до наших 

днів, з'ясовує деякі закономірності світового культурного процесу, 

основні етапи історичного шляху української культури, її 

загальнолюдське та світове значення. 

У відкритому доступі : http://readbookz.com/books/210.html 

http://readbookz.com/books/210.html
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63.3(4УКР)-7я7 

М42                                                     

Мєднікова, Г. С.  

Українська і зарубіжна 

культура ХХ ст. : навч. посібник / 

Г. С. Мєднікова. - К. : Знання, 

2002. - 214 с. 

 

Примірники: всього:7 – АХЛ (1), 

аб№1 (1), ЧЗ№ 2 (5) 

 

 

Аналізується культура ХХ століття. Розглядаються історія і теорія 

художньої творчості, практика розвитку сучасного мистецтва в Україні 

і світі. На основі аналізу конкретних творів мистецтва досліджуються і 

розкриваються своєрідність відображення дійсності в мистецтві 

авангарду, найважливіші теоретичні питання авангардизму.  

Пропонований навчальний посібник покликаний задовольнити зрос-

лий інтерес студентів до сучасної культури. Автор прагнув послідовно 

реалізувати адресну спрямованість посібника. Зберігаючи, в основному, 

зв’язок із навчальною програмою курсу “Українська і зарубіжна 

культура” , автор аналізує специфіку складних естетичних процесів 

авангарду, історію й теорію художньої творчості XX ст., своєрідність 

відображення дійсності в мистецтві авангарду, практику розвитку 

сучасного мистецтва та ін. На основі аналізу конкретних творів 

мистецтва розглядаються теоретичні питання авангардизму. 

Книга орієнтована на програму курсу «Українська і зарубіжна 

культура» для студентів вищих закладів освіти . 

 

У відкритому доступі: http://194.44.152.155/elib/local/sk643179.pdf 

 

 

 

 

http://194.44.152.155/elib/local/sk643179.pdf
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63.5(4УКР)я7 

П56      

Пономарьов, А. П.  

Етнічність та етнічна історія 

України : курс лекцій / А. П. 

Пономарьов. - К. : Либідь, 1996. - 

272 с. 

 

Примірники: всього:15 - АБ№1(10), 

ЧЗ№ 2(5) 

 

 

 

Ця книга – про історію українського народу, зацікавленість якою в 

нашому суспільстві пов’язана не тільки з прагненням осягнути 

історичний досвід, так необхідний для сьогоднішнього 

державотворення, а й із внутрішньою потребою людей глибше 

зрозуміти свій родовід й духовні витоки нації, пізнати механізм єднання 

колись розрізнених племен й етнотериторіальних утворень у цілісну 

націю. 

Книга рекомендована для студентів ВНЗ. 

 

У відкритому доступі: 

https://drive.google.com/file/d/0ByjuOQar35TZY095b192bHpkVWs/view 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0ByjuOQar35TZY095b192bHpkVWs/view
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63.3(4УКР)-7 

Т85       

Тупчієнко, М. П.  

Українська та зарубіжна культура: навч. 

посібник / М. П. Тупчієнко. - Кіровоград, 

2006. - 104 с. 

 

Примірники: всього:4 - Б№1(2),  

ЧЗ№ 2(2) 

 

 

Автор цієї книги відомий археолог, 

краєзнавець,кандидат історичних наук, викладач 

ЦНТУ. 

Навчальний посібник з «Української та 

зарубіжної культури» розрахований на студентів 1-3 

курсів технічних та гуманітарних спеціальностей . 

Він покликаний допомогти студентам у підготовці до 

практичних занять, у написанні контрольних робіт та реферативних 

завдань, а також у підготовці складання заліку чи іспиту з курсу.  

Посібник представляє собою збірник конспектів, лекцій, планів 

практичних занять а також розширеного списку рекомендованої 

літератури до кожної теми. 
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63.3(4УКР)-7 

У45        

  

Українська культура в європейському 

контексті / Ю. П. Богуцький [та ін.]. - К. : 

Знання, 2007. - 679 с. 

 

Примірники: всього:3 - АБ№1(1), АХЛ(1), 

ЧЗ№ 2(1) 

 

 

 

У книзі розкривається розвиток української культури із найдавніших 

часів до сьогодення у її нерозривному зв’язку і взаємозбагаченні з 

духовними надбаннями народів Європи. Висвітлюється активна роль 

культурної складової у процесах загально цивілізаційного поступу, 

зокрема державотворення в Україні.  

Розглянуто національний варіант бароко в літературі, театрі та 

музиці, барокову ікону, портрет, гравюру, стилі архітектурних 

ансамблів, український мистецький авангард. Проаналізовано сучасні 

проблеми розвитку національної культури. 

Книга адресована насамперед студентам і викладачам вищих 

навчальних закладів, науковцям-культурологам, а також державним 

службовцям, працівникам сфери культури і освіти, всім, хто цікавиться 

історією, гуманітарними проблемами. 

У відкритому доступі: 

http://www.biglib.com/book/51_Ykrainska_kyltyra_v_evropeiskomy_konteksti 

 

 

 

http://www.biglib.com/book/51_Ykrainska_kyltyra_v_evropeiskomy_konteksti
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  63.3(4УКР)-7я7 

  У45  

       

Українська та зарубіжна культура: 

навч. посібник / М. М. Закович, О. М. 

Зязюн, О. М. Семашко [та ін.]. - К. : 

Знання, 2000. - 622 с. - (Вища освіта ХХI 

століття) 

 

 Примірники: всього:6 - АБ№1(1), АХЛ(1), 

ЧЗ№ 2(4) 

 

 

Пропонований посібник вперше на новій методологічній основі, 

без ідеологічної заангажованості розкриває світ української культури, 

широку панораму її історичного розвитку, знайомить з численними 

маловідомими фактами, подіями і джерелами. Посібник повністю 

відповідає програмі курсу « Українська та зарубіжна культура» для 

студентів ВНЗ. 

Розраховано насамперед на студентів гуманітарних спеціальностей, 

а також аспірантів, викладачів-культурологів ВНЗ, усіх, кого цікавлять 

проблеми розвитку національної і світової культури, пошуки найбільш 

ефективних моделей їх реформування і подальшого розвитку. 
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63.3(4УКР)-7я7 

У45                                                                                           

Українська та зарубіжна культура : 

навч. посібник / Л. Є. Дещинський, Я. Я. 

Денісов, Л. В. Цубов [та ін.]; За наук. ред. 

Дещинського Л. Є. - 4-е вид., перероб. і 

доп. – Львів : Бескид Біт, 2005. - 304 с. 

 
 Примірники: всього:10 - ЧЗ№ 2(5), 

АХЛ(1), АБ№1(4) 

 

 

Автори пропонованого навчального посібника ставлять своїм 

завданням ознайомити студентів із найвизначнішими здобутками 

української та світової культури протягом суспільно-історичної 

еволюції: від найдавніших часів до сьогодення. 

Особлива увага в посібнику приділяється висвітленню місця 

української культури в контексті розвитку світової культури, в 

широкому духовному контакті з життям європейських народів. 
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63.3(4УКР)-7я7 

У45 

Українська та зарубіжна культура : 

підручник / Л. В. Анучина, Н. Є. 

Гребенюк, О. А. Лисенко [та ін.]; За ред. 

В. О. Лозового. – Харкiв : Одіссей, 2006. - 

376 с. 

 

Примірники: всього:2 - АХЛ(1), АБ№1(1) 

 

 

 

 

У підручнику розкриваються загальні питання теорії культури. 

Головна увага приділяється духовній культурі та її складовій – 

художній системі. Підручник знайомить з ключовими питаннями теорії 

культури народів(країн) Сходу, Західної  Європи і Північної Америки. 

Четверта частина підручника присвячена викладу процесу становлення 

і розвитку власне української культури як самобутнього явища. 

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів та широкого 

кола викладачів. 
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71я7 

У45 

Українська художня культура : навч. 

посібник / С. Й. Грица, Н. М. Корнієнко, 

Т. В. Липова [та ін.] ; ред. І. Ф. Ляшенко. - 

К. : Либідь, 1996. - 416 с. 

 

 Примірники: всього:25 - АБ№1(20), ЧЗ № 

2(5) 

 

 

 

У посібнику вперше висвітлено українську художню культуру як 

явище цілісне, своєрідне й унікальне в європейсько-азіатському 

культурному контексті. Серед найважливіших проблем, порушених у 

книзі – визначення складових елементів формування самосвідомості, 

архетипів в українському усно-пісенному та образотворчому фольклорі, 

критичне осмислення сучасного художньо-культурного життя в 

Україні. 

Призначений для студентів ВНЗ. 
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63.3(4УКР)-7я7 

Ш39                                                                        

Шейко, В. М.  

Історія української культури : навч. 

посібник / В. М. Шейко, В. Я. 

Білоцерківський. - 2-ге вид., випр. - К. : 

Знання, 2010. - 271 с. 

 

Примірники: всього:5 - ЧЗ№ 2(3), 

АБ.№1(2) 

 

 

 

 

Розглядаються історія і теорія становлення та розвитку української 

культури в контексті еволюції світової цивілізації. Основна увага 

приділяється висвітленню малодосліджених проблем ХІХ-ХХ століть: 

українізації як культурологічному феномену, історії формування 

вітчизняної інтелігенції, процесу ідеологізації духовного життя в 

Україні в роки радянської влади. Аналізуються та узагальнюються 

сучасні тенденції розвитку культури України. Навчальний посібник 

значною мірою створено на основі архівних матеріалів, досі не 

введених у науковий обіг. Видання підготовлено з урахуванням вимог 

кредитно-модульної системи.  

   Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, науковців, 

усіх, кого цікавлять проблеми історії та теорії культури. 

 

 

Віртуальну виставку підготувала  Мірошнікова І. О., 

провідний бібліотекар відділу обслуговування, 

абонементу № 1, бібліотеки  ЦНТУ. 


