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 ВСТУП 
 

1. Мета дисципліни – забезпечення філософсько-культурологічної складової 

підготовки висококваліфікованого, конкурентоздатного, інтегрованого у 

європейський та світовий науково-освітній простір фахівця освітнього ступеня 

«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: 
До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи та 

характеристики історико-культурного процесу, що базуються на знаннях 

шкільної програми дисциплін «Історії», «Людини і світ», «Художньої 

культури», «Етики». 

Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ світу й 

культури, розуміти сутність філософських проблем, тем, ідей, вміти аналізувати 

філософські та наукові тексти; 

Володіти елементарними навичками сприйняття та аналізу інформації; 

критичного ставлення та прогнозування стосовно політичних, економічних, 

культурних подій та явищ. 

3. Анотація навчальної дисципліни: Навчальна програма «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 

організаційне та науково-методичне забезпечення викладання української та 

зарубіжної культури, 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):  
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- Сформувати у здобувача вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» ряд 

загальних компетентностей, які достатні для виконання професійних обов’язків 

за обраною спеціальністю; 

- Забезпечити викладання навчальної дисципліни засобами сучасних 

передових методик (у тому числі електронного навчання). 

- Якісно організувати самостійну роботу студентів в межах навчальної 

програми, забезпечити системний взаємозв’язок із навчальними заняттями та 

самостійною роботою; 

- Забезпечити якісне структуроване керівництво самостійною роботою 

студентів;  

- Забезпечити якісний проміжний та підсумковий контроль виконання 

студентами вимог навчальної програми; 

- Забезпечити внутрішній та зовнішній контроль якості виконання 

навчальної програми. 

- Забезпечити повне досягнення студентами програмних компетентностей 

та очікуваних результатів навчання за дисципліною «Українська та зарубіжна 

культура» 

 

 Дисципліна забезпечує набуття студентами таких загальних 

компетентностей:  

ЗК10. Здатність працювати автономно. 

ЗК11. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.  

ЗК13. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

ЗК14. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань 

про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ФК4. Усвідомлення особливостей і місця вітчизняної інтелектуально-

філософської традиції у світовій. 

ФК10. Здатність аналізувати та коментувати літературу з філософської, 

соціокультурної та загальнонаукової проблематики. 

ФК11. Здатність застосовувати в професійній діяльності знання про засади, 

розвиток і сучасний стан наукового та гуманітарного знання. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 

автономність та відповідальність) 
Методи викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
К

Код 
Результат навчання 

 Знати:    

1

1.1 

Поняття культури та його 

багатозначність. Основні функції 

Семінар, 

самостійна робота 

Усна доповідь 5 
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культури. Морфологія культури. 

Основи періодизації культури. 

Предметне поле та завдання 

культурологічних досліджень. Основні 

етапи антропосоціогенезу. Поняття 

неолітичної революції. Міфологія як 

історично перша форма світогляду. 

Проблема виникнення мови. Генезис 

моральної свідомості та мистецтва. 

1

1.2 

Періодизація культури Античності. 

Загальна характеристика міфології 

Стародавньої Греції та Стародавнього 

Риму. Мистецтво Стародавньої Греції 

та Стародавнього Риму.  Філософія як 

особлива форма культури Античності. 

Структура міфологічного простору 

давніх слов’ян. Специфічні риси 

слов’янської міфології. Поняття 

фольклору та народної культури. 

Семінар, 

самостійна робота 

Усна доповідь 5 

1

1.3 

Періодизація Середньовічної культури. 

Роль християнства у розвитку 

Середньовічної культури. Європейське 

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. Філософська 

та соціально-політична думка Київської 

Русі: загальна характеристика. 

 

 

Семінар, 

самостійна робота 

Усна доповідь 5 

1

1.4 

Періодизація та загальна 

характеристика епохи Відродження. 

Мистецтво Відродження: основні 

напрями та представники. Соціально-

політична думка епохи Відродження: 

загальна характеристика. 

 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді,  

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій 

5 

1

1.5 

Тенденції та явища українського 

передвідродження. Реформаційно-

гуманістичний напрям в українській 

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 література. 

Образотворче мистецтво та музична 

культура України періоду бароко. 

 

 

Лекція, 

самостійна робота 

Письмова 

контрольна 

робота 

5 
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1

1.6 

Феномен європоцентризму. 

Західноєвропейське 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. 

 

Семінар, 

самостійна робота 

Усна доповідь 5 

1

1.7 

Поняття модерну. Модерн та 

модернізм. Період постмодерну. 

Основні напрями розвитку 

європейського мистецтва ХХ століття. 

Проблема глобалізації.  Проблема 

мультикультуралізму. Проблема 

культурної універсалізації. Модерн як 

проект національного 

культуротворення. Українське 

мистецтво ХХ століття як частина 

світової художньої культури. Сучасні 

культурологічні проблеми європейської 

інтеграції України. 

 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді,  

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій 

5 

 Вміти:    

2

2.1 

демонструвати знання спеціалізованої 

літератури із культурологічних 

досліджень 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій 

5 

2

2.2 

проводити міжкультурні дослідження, 

використовуючи понятійно-

категоріальний апарат культурології та 

новітні методи та підходи для 

характеристики соціокультурних 

процесів, що відбуваються в 

культурних регіонах світу 

Семінар, 

Самостійна робота 

Усні доповіді, 

пояснення до  

конспекту 

першоджерел 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій 

10 

2

2.3 

виявляти досвід поколінь та історичні 

уроки розвитку етнонації, української 

природи, мови, держави, культури, 

людини 

Семінар, 

Самостійна робота 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій, 

письмова 

контрольна 

робота 

5 

1

2.4 

визначати шляхи збереження та 

відтворення культурних традицій 

різних культурних регіонів світу та 

української культури 

Семінар, 

Самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій 

5 

1

2.5 

сприяти аналізові тенденцій, 

закономірностей, причин та наслідків 

розвитку й проблем сучасності 

Семінари, 

Самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, текст 

рекомендацій 

5 
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2

2.6 

здатність визначати самобутні риси 

української культури в інтелектуальній 

та художній сферах, темах українського 

фольклору та ціннісно-смислових і 

знаково-комунікативних механізмах на 

шляхах культурної самоідентифікації 

Самостійна 

робота 

Текст 

рекомендацій 

5 

 комунікація:    

3

3.1 

використовувати знання іноземних мов 

для аналізу інформаційних інтернет-

ресурсів, читання новітньої 

культурологічної літератури в 

підготовці до семінарських занять та 

написання самостійних робіт; 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

текст 

рекомендацій 

5 

3

3.2 

презентувати результати проведених 

культурологічних  досліджень та 

здійсненої самостійної роботи у вигляді 

доповідей, повідомлень, есе, 

презентацій, конспектів; 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій 

5 

2

3.3 

вести полеміку стосовно питань ділової 

культури в умовах глобалізації та 

міжкультурного діалогу на основі 

володіння категоріально-поняттєвим 

апаратом культурології. 

Семінари, 

самостійна робота 

Дискусії 5 

 автономність та 

відповідальність: 

   

4

4.1 

самостійно шукати та критично 

опрацьовувати літературу із 

культурологічних досліджень, вільно 

володіти методами обробки, аналізу та 

синтезу наукової інформації 

Самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій 

5 

4

4.2 

вирішувати комплексні завдання, 

пов’язанні із верифікацією результатів 

існуючих оприлюднених 

культурологічних досліджень. 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій 

5 

4

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 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій 

5 

  

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін) 
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Результати навчання   дисципліни  

 

 

 

Програмні результати навчання 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

1
.5

 

1
.6

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

2
.5

 

2
.6

 

3
.1

 

3
.2

 

3
.3

 

4
.1

 

4
.2

 

4
.3

 

ПРН1. Розуміти сенс 

філософії, її місце в системі 

культури. 

+ +  +  +  +  +  +  + + +  + 

ПРН4. Аналізувати та 

коментувати літературу з 

філософської, 

соціокультурної та 

загальногуманітарної 

проблематики.  

+ +  + +  +  +  + + +  +  +  

ПРН5. Спілкуватися з 

професійних питань 

державною та іноземною 

мовами усно й письмово, 

використовувати їх для 

організації ефективної 

міжкультурної комунікації. 

 + +   + +   + +   + +  + + 

ПРН18. Ефективно 

працювати з інформацією: 

добирати необхідну 

інформацію з різних джерел, 

зокрема з фахової літератури 

та електронних баз, критично 

аналізувати й інтерпретувати 

її, впорядковувати, 

класифікувати й 

систематизувати. 

 + +  + + +   + +   + +  + + 

 

7. Схема формування оцінки: 

7.1 Форми оцінювання: 

 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає 

дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної 

підготовки – результати навчання (знання 1.1 – 1.6), що складає 35% від 

загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки – результати навчання 

(вміння 2.1-2.6); (комунікація 3.1-3.3); (автономність та відповідальність 4.1-

4.3), що складає  65% загальної оцінки.  

Оцінювання семестрової роботи:  

Усна відповідь на семінарському занятті:  

10-9 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст 

поставленого завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу 

8-7 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 
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розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. 

Допускаються несуттєві неточності 

6 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві 

неточності 

Доповнення / дискусія: 

5 балів – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює 

обговорення теми,  

4 бали – доповнення змістовне  

3 бали – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію 

Самостійна робота: 

5 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст 

поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, 

використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, 

достовірність, незаангажованість проведеного дослідження / письмової роботи 

4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 

розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, 

демонструє самостійність та достовірність проведеного дослідження / 

письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності  

3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на 

необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності. Демонструє 

не самостійність у виконані завдань. 

Підсумкова письмова робота: 

20-19 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

та аргументовано його викладає у письмовій роботі 

18-17 балів – студент в цілому володіє навчальним матеріалом, але не 

демонструє глибини знань, не спирається на всю необхідну навчальну 

літературу у письмовій роботі 

16-15 балів – студент має суттєві помилки в роботі. Демонструє не 

самостійність у виконані завдань у письмовій робот. 

 

7.2. Організація оцінювання: 

Види робіт Семестрова кількість балів 

Min –  36 бали Max – 60 балів 

Усна відповідь 

на 

семінарському 

занятті 

До тем лекцій № 2, 10 «6» х 1 = 6 «10» х 1= 10 

Доповнення на 

семінарському 

занятті 

До тем лекцій № 2, 10 «3» х 1 = 3 «5» х 2 = 10 

Самостійна До одного з питань «3» х 4 = 12 «5» х 4 = 20 
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індивідуальна 

робота 

самостійної роботи 

студентів №1, 2, 3, 4 

Підсумкова 

контрольна 

робота 

 «15» х 1 =  15 «20» х 1 = 20 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту у другому семестрі:  

Іспит у письмовій формі - РН 1.1 -1.6, 2.1 -2.6, 3.1-3.3, 4.1-4.3– 24 / 40 балів  

Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі. Білет складається з 

2 питань, кожне з яких оцінюється за шкалою 20 білів, що в загальному 

підсумку дає 40 балів за іспит.  

Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше, ніж 20 

балів. Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит 

не може бути меншою 24 балів. У випадку, коли студент на іспиті набрав 

менше 24 балів, вони не додаються до семестрової оцінки (незалежно від 

кількості балів, отриманих під час навчального періоду). В екзаменаційній 

відомості у колонці «бали за іспит/ екзамен» ставиться «0», а в колонку 

«підсумкова оцінка з дисципліни» переноситься лише кількість балів, 

отриманих під час семестру. Рекомендований мінімум допуску до іспиту – 36 

балів  

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 

балів) складається із суми кількості балів за семестр у другому семестрі 

(мінімум 36, максимум 60 балів) та екзаменаційної роботи (мінімум 24, 

максимум 40 балів).  

При простому розрахунку отримуємо: 

 Семестрова 

кількість балів 

Екзамен Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60  40  100 

 

7.3. Шкала відповідності: 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно  / Fail 0-59 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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8. Структура  навчальної  дисципліни 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостій
на робота 

1.  
Вступ до курсу. Культура як об’єкт 

міждисциплінарного дослідження 

1  12 

2.  

Ранні форми культури та джерела 

формування української культури. 

Античність як тип культури 

1 1 12 

3.  Міфологічний простір давніх слов’ян 1  12 

4.  
Культура європейського Середньовіччя. 

Культура Київської Русі 

1  12 

5.  Культура європейського Відродження. 1  12 

6.  
Українська культура ранньомодерної 
доби. Культура європейського 
Просвітництва. 

1  12 

7.  Феномен бароко в українській культурі 1  12 

8.  
Західноєвропейська культура ХІХ 
століття 

  12 

9.  Українська культура ХІХ століття 1  12 

10.  

Глобальні проблеми сучасної світової 
культури . Основні напрями розвитку 
української культури ХХ – початку ХХІ 
століть. 

1 1 12 

11.  Підсумкова контрольна робота   2 

12.  Самостійна індивідуальна робота   46 

 ВСЬОГО 10 2 168 

Загальний обсяг 180 год., в тому числі: 

Лекцій    – 10 год. 

Семінари    – 2 год. 

Самостійна робота  - 168 год. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

для підготовки до семінарського заняття 

та самостійної роботи студентів 

 

Основна література: 

1. Культурологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. 

авторів; за ред. А.Є.Конверського.  Харків: Фоліо, 2013. – 863 с. 

2.  Культурологія: українська та зарубіжна культура Навч.посіб. / 

М.М.Закович, І.А.Зязюн, О.М.Семашко та ін. За ред. М.М.Заковича – К., 

2004. - 567 с. 
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3. Попович М.В.Нарис з історії культури України. – К.: «АртЕк», 1998 . – 

728 с. 

 

Додаткова література: 

1. Антична література: навчальний посібник / Ковбасенко Ю. І. - 2-ге К56 

вид., розшир. та доповн. - К.: Київський університет імені Бориса 

Грінченка, 2012. - 248 с. 

2. Асеев Ю. С. Архітектура Київської Русі. — К.: Будівельник, 1969. — 191 

с. 

3. Баран В. Україна у 1950-1960-х рр. — Львів, 1996. 

4. Бовсунівська Т. Феномен українського романтизму. Етногенез і теогенез. 

– Ч. 1. – К., 1997. 

5. Вирський Д. Станіслав Оріховський-Роксолан як історик та політичний 

мислитель. — К. — Кременчук: Вид-во КДПУ, 2001. — 217 с. 

6. Войтович В. М. // «Українська міфологія».— м. Київ: вид. «Либідь». 2002 

р.— 664 с. 

7. Воропай О. Звичаї українського народу. — К.:Оберіг, 1993. — 59 с. 

8. Г. Н. Підлісна «Антична література». — Київ «Вища школа», 1992. 

9. Г. Н. Підлісна «Світ античної літератури». — Київ «Наукова думка», 

1981. 

10. Галанічєв І. М. Міфи Стародавнього Риму. — К., 1989. 

11. Голубенко М. Від романтизму до реалізму // Петров В., Чижевський Д., 

Голубенко М. Українська література, Мюнхен-Львів, 1994. – с 159-191. 

12. Грабович Г. Шевченко як міфотворець: семантика символів у творчості 

поета. – К., 1991 

13. Грабович Григорій До історії української літератури: дослідження, есе, 

14. Гріненко Г. В. Хрестоматія по історії світової культури. — М.: Юрайт, 

1998. — 669 с. 

15. Гріненко Г. В. Хрестоматія по історії світової культури. — М.: Юрайт, 

1998. 

16. Грушевський М. С. Нарис історії українського народу. — К.:Либідь, 

1991. —398 с. 

17. Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний 

постмодерн. – К.: Видавництво «Часопис “Критика”», 2005. –264 с. 

18. Гундорова Т. Проявлення слова. Дискусія раннього українського 

модернізму. Постмодерна інтерпретація. – Львів, 1997 

19. Дзюба І. Деякі проблеми і перспективи української культури // Науковий 

світ - 2002. - № 11. - С. 4-5. 

20. Дроздовський Д. І. Код майбутнього. Філософія українського 

шістдесятництва: монографія. — К.: Видавничий дім «Всесвіт», 2006. 

21. З. І. Хижняк, В. К. Маньківський. Історія Києво-Могилянської академії — 

К.: Видавничий дім «КМ Академія», 2003. 
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22. Западно-европейское искусство 2й половины 19 в. Сборник статей. М.: 

"Искусство" 1975  

23. І. М. Тронський «Історія античної літератури». — «Радянська школа», 

1954. 

24. І. Я. Дзира. Козацькі літописи 30-80-х рр. XVIII століття як історичне 

джерело та пам'ятки української історіографії. Автор. дис. доктора істор. 

н. 

25. Іванов В'яч. Вс., Топоров В. Н. // «Дослідження в області слов'янських 

старожитностей» 

26. Ідея університету : антологія / [упоряд.: М. Зубрицька, Н. Бабалик, З. 

Рибчинська]. – Львів : Літопис, 2002. – С. 185-210. 

27. Іллєнко Ю. Парадигма кіно. – К.: Абрис, 1999. 

28. Історія світової культури. — Либідь, 1994. — 320 с. 

29. Історія української архітектури / Ю.С.Асєєв, В.В.Вечерський, 

О.М.Годованюк та ін.: За ред. В.І.Тимофієнка. – К.: Техніка, 2003. – 472 с. 

30. Історія української культури / За загал. ред. I. Крип'якевича. — К.:Либідь, 

1994. —656 с. 

31. Історія української літератури ХХ ст. — У двох книгах. /за ред. 

В. Г. Дончика.- К.:Либідь, 1994. 

32. Карсавин Л.П. Культура средних веков. – К., 1995 

33. Касянов Г. Незгодні: українська інтелігенція у русі опору 1960-80-х 

років.- К., 1995 

34. Києво-Могилянська академія в іменах. XVII–XVIII ст. (1500 імен), К.: 

Вид. дім «КМ Академія», 2001. 736 с. 

35. Київський університет ім. Т. Г. Шевченка : довідник / [ред. Кресіна І. О., 

Іваненко М. Е.]. – К., 1994. – С. 20.  

36. Класичні університети – центри освіти, науки, культури регіонів: традиції 

та сучасність. – Дніпропетровськ : Арт-пресс, 2003. – 236 с. 

37. Ковальчук О. В. Українське народознавство. — К.:Освіта, 1992 

38. Корнієнко Н. Український театр у переддень третього тисячоліття. 

Пошук. - К.: Факт, 2000. - 160 с. 

39. Корогодський Р. Брама світла. Шістдесятники / Упоряд. 

М.Коцюбинська, Н.Кучер, О.Сінченко.- К.: Вид-во Українського 

католицького університету, 2009.- 655 с 

40. Кошелівець І. Шестидесятники // Енциклопедія українознавства : 

Словникова частина : в 11 т. / Наукове Товариство ім. Шевченка ; гол. 

ред. проф., д-р Володимир Кубійович. — Париж ; Нью-Йорк ; 

Львів : Молоде життя, 1954–2003. 

41. Краснодембський Здзіслав. На постмодерністських роздоріжжях 

культури. – К.: Основи, 2000. – 196с. 

42. Кун М. А. Легенди і міфи Стародавньої Греції. — Тернопіль: АТ 

«Тарнекс», 1993. — С. 31. 
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43. Л. Шевченко-Савчинська, К. Балашов. Давня література: з полону 

стереотипів. К., «Медієвіст». 2012. 

44. Лавріненко Юрій. Розстріляне відродження: Антологія 1917—1933. 

Поезія — проза — драма — есей. Paris, Instytut Literacki, 1959. // Київ, 

«Просвіта», 2001.- 794 с.// К.: «Смолоскип», 2007. — 976 с 

45. Литвинов В. Станіслав Оріховський. Історико-філософський портрет. – 

К.: Академперіодика, 2014. – 352с. 

46. Литвинов В. Україна в пошуках своєї ідентичності. XVI - початок XVII. – 

К.: Наукова думка, 2008. – 525 с. 

47. Лісовий В. С. Культура – ідеологія – політика. – К.: Видав- ництво ім. О. 

Теліги, 1997. – 352 с. 

48. Література західноєвропейського середньовіччя / За редакцією 

Н. О. Висоцької. — Вінниця: Нова книга, 2003. — 464 с. — С.: 6-20. 

49. Літературознавчий словник-довідник. Друге видання виправлене, 

доповнене, Київ 2006, с. 344–345. 

50. Лобановський Б., Говдя П. Українське мистецтво другої половини XIX-

початку XX ст. – К., 1980 

51. Мала українська енциклопедія актуальної літератури / Ю. Андрухович, 

О. Гуцуляк, В. Єшкілєв, Ю. Іздрик. — Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1998. 

— 285 с. 

52. Мистецтво Київської Русі: Альбом / Авт.-упоряд. Ю. С. Асєєв. — К.: 

Мистецтво, 1989. — 250 с.: іл. 

53. Мицько І. З. Острозька слов'яно-греко-латинська академія. — Київ, 1990. 

54. Міфи стародавніх українців, греків, римлян. — Одеса «Маяк», Редакція 

«Ріно», 1995. 

55. Мусієнко М. С. Древній Рим і його культура. — К., 1999. 

56. Національна культура в сучасній Україні. – К.: Асоціація "Україна", 

1995. – 336 с. 
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