


Мистецтво пробуджує таємницю, без якої світ не захоче існувати 

 

Платонова, Н. І.  Мистецтво : енциклопедія : [для 

старшого шкільного віку] / Н. Платонова. – Київ : 

Перо, 2008. – 143, [1] c. : іл., фотоіл. – Предметний 

покажч.: с. 140–141. – Іменний покажчик: с. 142–

143. 

Мистецтво існувало з найдавніших часів. Адже 

потреба створювати прекрасне, захоплюватись красою 

та гармонією навколишнього світу закладена у людині 

самою Природою. Саме тому мистецтво ніколи не 

старіє. Створені сотні і тисячі років тому картини, 

скульптури, будівлі бентежать нашу душу й сьогодні 

своєю красою та досконалістю. 



Найвища форма мистецтва – 

це та, яка зрощує дух, духовно 

пробуджує людину. 

М. Реріх 

Найден, О. С.   Міф. Фольклор. Форма. Образ : [український фольклор у 

народному мистецтві та творчості українських письменників] 

/ О. С. Найден. – Київ, 2017. – 314, [1] с. : іл. – Бібліогр.: в підрядкових 

примітках. 



Благо, подароване 

нам мистецтвом, 

не в тому, чого ми 

навчилися, а в тому, 

якими ми стаємо. 

О. Уайльд 

  Жива традиція: майстри народного мистецтва Черкащини : [альбом] 

/ [упоряд.: О. В. Теліженко, Т. М. Теліженко ; редрада: Теліженко О. В., 

Мартинова О. М., Отнякіна О. М., Теліженко Т. М. ; автор вступ. статті та статей 

до структурних підрозділів Теліженко О. В.]. – Черкаси : [Бізнес-стиль], 2009. – 

237, [1] c. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 237. – Видання присвячується 55-й річниці 

утворення Черкаської області. 



Лише мистецтво 

дає нам 

можливість 

сказати те, чого 

ми не знаємо. 

Г. Лауб 

Щолокова, О. П.  Світова художня культура : тести і творчі завдання : 

навч. посібник / О. П. Щолокова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П, 

Драгоманова, 2010. – 122, [1] с. : табл. – Бібліогр.: в тексті. 

Навчальний посібник створений на 

допомогу викладачам для оцінювання 

результатів знань студентів з курсу 

«Історія художньої культури» та 

«Методика викладання художньої 

культури». В ньому представлені тести і 

творчі завдання за трьома рівнями 

складності, що дозволяє оцінити знання 

студентів більш повно і всебічно. 



Мистецтво – 

пошук 

прекрасного в 

буденному. 

                   Енгр 

Шевнюк, О. Л.  Методика навчання образотворчого мистецтва у вищих 

навчальних закладах : навч. посіб. / Шевнюк Олена Леонідівна. – Київ : Освіта 

України, 2017. – 311, [1] c., [4] арк. фотоіл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 306–311. 

Для студентів і викладачів вищих 

навчальних закладів, вчителів і 

методистів, а також усіх, кого 

цікавлять проблеми навчання 

образотворчого мистецтва. 



Прекрасне існує 

вічно, воно не 

виникає, не 

зникає, не 

збільшується, не 

меншає… 

Платон 

Основи вжиткової творчості і методика викладання : навч. посібник для 

студентів ВНЗ : рек. МОН України / М. І. Резніченко, Т. П. Ковальчук, 

Л. В. Паніна [та ін.]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. – 223, [1] с. : 

іл., табл., схеми. – Бібліогр.: с. 219. 



Прекрасне в житті, 

прекрасне в мистецтві 

допомагає людині 

жити, допомагає 

виконувати складну 

справу життя, бо це 

прекрасне випрямляє її 

душу. 

Мистецтво – 

посередник того, що 

неможливо 

висловити. 

Й.В. Ґете 

Мелентьєв, О. Б.  Художньо-декоративна обробка різних 

матеріалів  : навч.-метод. посіб. / О. Б. Мелентьєв ; [рец.: О. 

М. Коберник, А. Ю. Крепс]. – Умань : АЛМІ, 2013. – 160 с. : 
іл., сх. – Бібліогр.: с. 158. 



Мистецтво відтворює світ емоційно-

чуттєво, в усьому багатстві краси 

дійсності. 

     Кардашов, В. М.  Теорія і методика викладання образотворчого мистецтва : 

рек. МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ / Володимир Кардашов ; МОН 

України. – Київ : Слово, 2007. – 294, [2] с. : мал., табл. – Режим доступу: 

http://udpu.org.ua/library_files/422791pdf. – Бібліогр.: с. 258–283 та в тексті. 



Мистецтво показує не самі закони життя, а ті процеси й явища, 

 які відбуваються в ньому. 

Художня культура Європи : Греція, 

Італія, Франція, Іспанія, Велика 

Британія, Німеччина, Нідерланди, 

Австрія, слов'янські країни : рек. МОН 

України : навч. посіб. для ЗОНЗ 

України / Н. Є. Миропольська, 

Е. В. Бєлкіна, Л. М. Масол, 

О. І. Оніщенко ; Ін-т проблем 

виховання АПН України. – Харків : 

Ранок, 2010. – 191, [1] с. : іл. 



Мистецтво - одна із форм суспільної свідомості, форма людської 

діяльності, яка відрізняється від науки, політики, права, релігії. 

Куліш, О. А.  Історія зарубіжного 

мистецтва : навч. посіб. 

/ О. А. Куліш. – Черкаси : ЧНУ імені 

Богдана Хмельницького, 2015. – 

275, [1] c. : іл.  + 1 електрон. опт. диск 

(СD-ROM). – Бібліогр.: с. 242–249 та в 

тексті. 



Олексюк, О. М.  Педагогіка духовного 

потенціалу особистості: сфера музичного 

мистецтва : навч. посіб. / О. М. Олексюк, 

М. М. Ткач. – Київ : Знання України, 

2004. – 263, [1] с. – Бібліогр. в кінці кож. 

розділу. 



Кара-Васильєва, Т. В.  Декоративне 

мистецтво України ХХ століття. У 

пошуках "Великого стилю“ / Тетяна 

Кара-Васильєва, Зоя Чегусова. – Київ : 

Либідь, 2005. – 275, [5] с. : фотоіл. – 

Бібліогр.: с. 275–276 та на полях книги. 



Плазовська, Л. В.  Декоративне 

мистецтво : (в практиці вчителя 

образотворчих дисциплін) : навч. посіб. 

: рек. МОН України / Л. В. 

Плазовська. – Київ : Кондор, 2013. – 

258 c. : фотоіл. – Бібліогр. в тексті. 



Сєдак, О. І.  Колористика інтер'єру : рек. 

МОН України як навч. посіб. для студ. 

архітектурних спец. ВНЗ / 
МОНмолодьспорту України, НА 

України. – Київ : Освіта України, 2011. – 

247, [1] c. : іл., схеми, табл. – Бібліогр.: с. 

246–247. 



Крвавич, Д. П.  Українське 

мистецтво : у 3 ч. : рек. МОН 

України як навч. посіб. для студ. 

ВНЗ. Ч. 1 / Д. П. Крвавич, 

В. А. Овсійчук, 

С. О. Черепанова. – Львів : Світ, 

2003. – 255, [1] с. : фотоіл. – 

Бібліогр.: с. 240–245. 

Крвавич, Д. П.  Українське мистецтво : у 3 ч. : 

рек. МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ. 

Ч. 2 / Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, 

С. О. Черепанова. – Львів : Світ, 2004. – 267, [1] 

с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 236–250. 

Крвавич, Д. П.  Українське мистецтво : у 3 ч. 

: рек. МОН України як навч. посіб. для студ. 

ВНЗ. Ч. 3 / Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, 

С. О. Черепанова. – Львів : Світ, 2005. – 

267, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 243–261. 



Щербаківський, В. М.  Українське мистецтво 

: вибрані неопубліковані праці / Вадим 

Щербаківський ; [упоряд., вступна стаття В. 

Ульяновського ; додатки: П. Герчанівської, В. 

Ульяновського]. – Київ : Либідь, 1995. – 

286, [2] с. : іл. – (Пам'ятки історичної думки 

України). – Бібліогр.: с. 274–280 та в 

підрядкових примітках. 



Захарчук-Чугай, Р. В.  Українське народне 

декоративне мистецтво : навч. посіб. : рек. 

МОН України / Р. В. Захарчук-Чугай, 

Є. А. Антонович. – Київ : Знання, 2012. – 

342, [1] с., [І-ХХХІІ] с. (окрема пагінація) : 
фотоіл. – Бібліогр.: с. 338–340 та в тексті. 

Чи знаєте ви історію українського народного 

декоративного мистецтва? Звідки пішли його витоки і 

в чому виявляється його самобутність? Які 

особливості розвитку українського народного 

мистецтва за кордоном? На ці та інші запитання дасть 

відповідь запропонований навчальний посібник. 



Михайленко, В. Є.  Основи композиції: 

геометричні аспекти художнього 

формотворення : рек. МОН України як навч. 

посіб. для студентів ВНЗ / В. Є. Михайленко, 

М. І. Яковлєв. – 2-ге вид. – Київ : Каравела, 

2008. – 303, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 302–303. 



Откидач, В. М.  Естрадний спів і шоу-

бізнес : навч.-метод. посіб. / Володимир 

Откидач. – Вінниця : Нова Книга, 

2013. – 367, [1] c. – Бібліогр.: с. 328–
367. 



Тараканова, А. П.  Танцюйте з нами : 

навч.-метод. посіб. для вчителів хореографії 

(1-4 кл.) і керівників хореографічних 

гуртків (початковий рівень) 

загальноосвітніх і позашкільних навч. 

закладів / Аліса Павлівна Тараканова. – 

Вінниця : Нова книга, 2010. – 159, [1] с. 



Зайцев, Є. В.  Основи народно-сценічного 

танцю : навч. посіб. для ВНЗ культури і 

мистецтв І-ІV рівнів акредитації, а також для 

ЗОШ, позашкільних та проф. навч. закладів, 

системи післядипломної пед. освіти 

/ Є. В. Зайцев, Ю. В. Колесниченко ; М-во 

культури і туризму України, Науково-

методична Рада з питань освіти МОН 

України. – Вид. 3-тє. – Вінниця : Нова книга, 

2009. – 413, [3] с. : іл. 



Дякуємо за перегляд! 


