


Культура формує стиль життя, спосіб поведінки, 

творить демократичні, гуманістичні ідеали. 



Культура людей об’єднує. Вона - посол миру. 



Розглядаються історія і теорія становлення 

та розвитку української культури в контексті 

еволюції світової цивілізації. Основна увага 

приділяється висвітленню малодосліджених 

проблем XIX-XX століть: українізації як 

культурологічному феномену, історії 

формування вітчизняної інтелігенції.  

Шейко, В. М. Історія української культури : навч. посіб. : 

рек. МОН України / В. М. Шейко, В. Я. 

Білоцерківський. – 2-ге вид., виправлене. – Київ : Знання, 

2010. – 271, [1] с. – Бібліогр.: с. 258–269. 



В культурі заключена пам’ять народу.  

Культура виступає єдиним механізмом передачі соціального 

досвіду від покоління, від епохи до епохи. 



Культура - це завжди спадщина, 

яка залишається на майбутнє. 

Історія української культури  / за заг. ред. І. 

Крип'якевича. – Київ : Либідь, 1994. – 650, [4] с. : 

фотоіл. – Зміст: Побут ; Письменство ; Мистецтво ; 

Театр ; Музика. 



Звичаї і традиції - це народні 

знання, народна мудрість, народне 

мистецтво. Вони перш за все 

виховують добро, правду, красу, 

справедливість.  

Словник-довідник з культурології : навч. посіб. для 

ВНЗ культури і мистецтв І-ІІ рівнів акредитації 

/ [уклад. Р. Д. Шестопал] ; МКіТ України, Державний 

метод центр. навч. закладів культури і мистецтв 

України. – Вінниця : Нова книга, 2007. – 178, [6] c. – 

Бібліогр.: с. 178. 



Культура – це життєва сила суспільства: 

історія, традиції, мистецтво, звичаї, 

традиції свого народу, своєї соціальної 

групи і всього людства.  



Культура – це засіб 

вираження творчості. 

Абрамович, С. Д. Світова та українська культура : рек. МОН України як 

навч. посіб. для студентів ВНЗ / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. – 

Львів : Світ, 2004. – 342, [1] c. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 336–338 та в 

підрядкових прим. 

У посібнику детально висвітлено проблеми 

природи культури, її генезис. Особливу 

увагу приділено становленню європейської 

культури як синтезу античної традиції з 

біблійною концепцією, яка, в свою чергу, 

постала в критичній полеміці з духовною 

спадщиною Стародавнього Сходу. 

Змальовано основні вектори розвитку 

західної культури Нового часу.  



Культура творить своє, національно специфічне. 

 Відмінність для культури важливіша, ніж подібність. 

Українська та зарубіжна культура : рек. МОН України як навч. 

посіб. для студентів ВНЗ / Л. Є. Дещинський, Я. Я. Денісов, 

Л. В. Цубов [та ін.] ; МОН України, Наук.-метод. центр ВО 

МОН України ; за ред. Л. Є. Дещинського. – Вид. 4-те, 

переробл. і допов. – Львів : Бескид Біт, 2005. – 303, [1] с. – 

Бібліогр.: с. 298–303. 

Історія світової культури : навч. посіб. : рек. МОН 

України для студ. ВНЗ / Л. Т. Левчук, 

В. С. Гриценко, В. В. Єфименко [та ін.]. – Вид. 3-

тє, стереотип. – Київ : Центр учбової літератури, 

2010. – 399, [1] с. – Бібліогр. в тексті. – Авт. 

зазначено на звороті тит. арк. 



Будь-яка культура досягає високого ступеня розвитку лише за умов 

відкритості й толерантного ставлення до інших, коли вона взаємодіє 

з максимальною кількістю інших мов і культур, але при цьому 

зберігає структурні засади власної побудови. 

Історія світової та української культури : підруч. 

для вищих закладів освіти / В. А. Греченко, 

І. В. Чорний, В. А. Кушнерук, В. А. Режко. – Київ : 
Літера, 2002. – 463, [1] с. : іл., табл., схеми. – 

Бібліогр.: с. 462 та в тексті. 





Лекції з історії світової та вітчизняної культури : [навч. 

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

ВНЗ / А. В. Яртись, С. М. Шендрик, С. О. Черепанова 

[та ін.] ; за ред.: А. В. Яртися, В. П. Мельника. – Вид. 2-

ге, переробл. і допов. – Львів : Світ, 2005. – 566, [2] с. : 
фотоіл. – Бібліогр. в тексті. – Авт. зазначено на звороті 

тит. арк. 

У навчальному посібнику висвітлена історія 

культурної еволюції людства, зокрема й 

українського народу, з'ясовано 

закономірності й основні етапи цієї 

еволюції, розглянута генеза та розвиток 

загальнолюдських гуманістичних цінностей. 



Кордон, М. В. Українська та зарубіжна культура : затв. МОН 

України як підручник для студентів ВНЗ / М. В. Кордон. – 3-тє 

вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 575, [1] с. – 

Бібліогр.: с. 561–574 та в підряд. приміт. 

Розглядається історія української та 

зарубіжної культури від первісного 

суспільства до кінця XX ст. Висвітлені, 

насамперед, питання розвитку освіти, 

наукових знань, літератури і мистецтва. 



Культура – це звичаї і традиції, 

 історія і духовність, 

 це надбання держави. 

Українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / М. М. Закович, 

І. А. Зазюн, О. М. Семашко [та ін.] ; за ред. М. М. Заковича. – 2-ге вид., 

випр. – Київ : Знання : КОО, 2001. – 550 с. – (Вища освіта ХХІ 

століття). – Бібліогр.: до кож. розділу. 

Пропонований посібник вперше на новій 

методологічній основі розкриває світ 

української культури, широку панораму її 

історичного розвитку, знайомить з 

численними маловідомими фактами, 

подіями і джерелами.  



Посібник знайомить студентів з 

фундаментальними досягненнями світової 

культури, невід’ємною частиною якої є 

вітчизняна культура, розкриває єдність і 

різноманітність культур світу, показує роль і 

значення культури у житті, творчості та 

самоудосконаленні особи, в гуманізації 

суспільних відносин.  

Полікарпов, В. С. Лекції з історії світової культури : 

навч. посіб. / В. С. Полікарпов. – 3-тє вид., 

стереотип. – Харків : Основа, 1999. – 336 с.  





До книги увійшли документи, що висвітлюють 

суперечності культурного життя в умовах 

тоталітаризму, національного відродження та 

шляхи розвитку української культури доби 

розбудови державної незалежності. 

Історія української культури : зб. матеріалів і документів 

/ за ред.: С. М. Клапчука, В. Ф. Остафійчука ; [упоряд.: 

Б. І. Білик, Ю. А. Горбань,  

Я. С. Калакура [та ін.]. – Київ : Вища школа, 2000. – 

605, [3] с. : табл. – Бібліогр.: в тексті. 



Видання висвітлює структуру культури та її 

основні чинники (релігію, науку й освіту, 

політику і право, літературу й мистецтво) з 

погляду культурологічної теорії та в історичному 

розвитку. Культурологічні концепції 

ілюструються прикладами. 

Абрамович, С. Д. Культурологія / С. Д. Абрамович, 

М. С. Тілло, М. Ю. Чікарькова ; МОН України, 

Київський нац. торг.-економ. ун-т., Чернівецький 

торг.-економ. інститут. – Київ : Кондор, 2005. – 352 с. 



Культурологія : навч. посіб. для гуманітарних спец. ВНЗ 

/ В. О. Парахонський, О. І. Погорілий, О. М. Йосипенко [та 

ін.] ; Нац. ун-т "КМА". – Київ : Академія, 2003. – 316 с. 



Викладено теоретичні положення і концепції 

культурології, питання природи і сутності 

культури, властивості культурних форм, 

проблеми типології культури та провідні 

тенденції сучасного світового і вітчизняного 

культурного розвитку. 

Культурологія : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Гриценко Т. 

Б., Гриценко С. П., Кондратюк А.Ю., Сироватський С.А. 

[ та ін.] ; за ред. Т. Б. Гриценко ; МОН України. Нац. агр. 

ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 388, [2] 

с. – Бібліогр. в кінці розділів. 



Культурологія : навч. посіб. : [рек. МОН України як 

навч. посіб. для студ. ВНЗ] / В. В. Павленко, 

О. М. Цапко, А. І. Буймістер [та ін.] ; Київський нац. 

ун-т внутрішніх справ, Навч.-науковий ін-т права та 

психології, Каф. гуманітарних дисциплін. – Київ : 

КНТ : ЦУЛ, 2010. – 219, [1] c. – Бібліогр. в тексті. – 

Авт. зазначено на звороті тит. арк. 



Історія української культури  : (кредитно-модульний 

курс) : навч. посіб. : [рек МОН України як навч. посіб. 

для студ. ВНЗ] / О. М. Цапко, Л. М. Дубчак, 

А. І. Піскарьова [та ін.] ; МОН України. – Київ : КНТ : 

Дакор, 2011. – 175, [1] c. – Бібліогр.: с. 170–173 та до 

кожного модуля. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. 



Матвєєва, Л. Л. Культурологія : курс лекцій : 

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

/ Л. Л. Матвєєва. – Київ : Либідь, 2005. – 510, [2] 

с. – Бібліогр.: до кож. розділу. – Сл. термінів: с. 

474–511. 

У навчальному посібнику основні теми курсу 

культурології згруповано в чотири блоки: 

культурологія: зміст та історія становлення: 

онтологія культури; феномени культури; 

сучасність і майбутнє культури.  



Подольська, Є. А. Культурологія : навч. посіб. 

/ Є. А. Подольська, В. Д. Лихвар, 

К. А. Іванова. – Київ : Центр навчальної 

літератури, 2003. – 287, [1] с. 

Навчальний посібник являє собою 

теоретичне викладення положень і 

концепцій культурології. В ньому 

розглядаються питання природи і сутності 

культури, її інформаційно-семіотичне 

розуміння, властивості культурних форм, 

історичні типи соціокультурних світів та 

окремі види культурних сценаріїв 

діяльності, особливості міжкультурної 

комунікації.  



Культурологія: теорія та історія культури : навч. 

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

ВНЗ / І. І. Тюрменко, С. Б. Буравченкова, 

П. А. Рудик [та ін.] ; за ред. І. І. Тюрменко. – Вид. 

3-тє, переробл. та допов. – Київ : Центр учбової 

літератури, 2010. – 369, [1] с. – Бібліогр.: с. 358.  

Навчальний посібник дає широкі знання про 

генезис культури, закономірності і тенденції її 

розвитку, розкриває філософські, соціологічні та 

історичні аспекти культури. До кожної теми 

підібрано запитання для самоконтролю знань, 

список літератури, ілюстративний матеріал.  




