




ВСТУП 

1.Мета дисципліни – забезпечення стійкої системи знань щодо  культурної спадщини та 

народного мистецтва, їх охорони як предмету культурологічного аналізу,  знайомство з 

конкретними мистецькими практиками. Вивчення особливостей та закономірностей розвитку 

світового і вітчизняного народного мистецтва та  комплексний аналізу міжнародної стратегії 

захисту культурної спадщини, ролі міжнародних організацій у розробці та реалізації базових 

принципів міжнародної політики у культуроохоронній сфері. А також розуміння  культурної 

політики та правового забезпечення щодо культурної спадщини та її застосування в 

українських реаліях.  

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. До початку вивчення цього курсу студенти повинні знати: основні етапи та 

характеристики історико-культурного процесу; основні культурологічні теорії та методи 

культурологічних досліджень, у т. ч. методи філософії культури, культурної антропології, 

соціології культури, економіки культури; основні культурологічні поняття та категорії.   

2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ культури, 

культурних процесів та подій; застосовувати основні терміни, категорії и класифікації 

культурології в аналізі соціально-культурних явищ та процесів; аналізувати мистецькі твори 

та витвори дизайну з виокремленням їх належності до певної доби, стилю, жанру, форми та 

змістовного навантаження, здійснювати їх змістовну інтерпретацію, застосовувати сучасні 

філософсько-естетичні концепції та методи в процесі осмислення культурних явищ; 

використовувати набуті знання та вміння у дослідній, освітній, культурно-організаційній та 

культурно-виховній роботі. 

2. Володіти елементарними навичками наукового дослідження культурних явищ та 

спрямування отриманих результатів у практичну царину; критичного ставлення та 

прогнозування стосовно культурно-мистецьких подій та явищ; використання іншомовних 

фахових філософських та культурологічних джерел для плідної реалізації поставлених 

завдань. 

3.Анотація навчальної дисципліни: «Культурна спадщина і народне мистецтво світу» 

належить до переліку вибіркових дисциплін. Надає студентам знання щодо сучасних підходів 

до класифікації народного мистецтва та  культурної спадщини, історію становлення. 

Висвітлюються проблеми сучасних практик формування культурної пам'яті в міському 

просторі, підтримки об’єктів всесвітньої спадщини розвитком культурного туризму. Окрема 

увага приділяється становленню та сучасній ролі народного мистецтва і державної системи 

охорони культурної спадщини України. Знайомить з  основними напрямами діяльності 

міжнародних організацій в галузі збереження культурної спадщини, надає цілісне уявлення 

про світові культурно-цивілізаційні і художні процеси.  

4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам знання щодо сакрального, релігійного 
та народного мистецтва у західній та східній культурах  та міжнародної стратегії захисту 
культурної спадщини і ролі ЮНЕСКО у розробці та реалізації базових принципів 
міжнародної політики у культуроохоронній сфері, еволюції підходів до вирішення 
проблеми захисту культурних цінностей та культурної спадщини, основних принципів 
формування списку світової та національної спадщини, світових практик збереження та 
охорони культурної спадщини. В результаті навчання студенти мають не лише 
продемонструвати масив теоретичних знань, але й засвоїти та використовувати ці 
знання у своїх самостійних дослідженнях  шляхів і напрямків реалізації прикладних 
завдань з охорони, збереження, актуалізації і використання культурного надбання 
України відповідно до вимог міжнародних організацій ЮНЕСКО та Ради Європи.  

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

• ЗК 2 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності 

• ЗК 11. 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;  

• ЗК 12. 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. 

• ФК2. Здатність визначати ступінь цінності та унікальності об’єктів культури у 

українському та міжнародному контекстах.  

• ФК3. Здатність критично аналізувати культурні явища та процеси з використанням 

загальнонаукових та спеціальних наукових методів;  

• ФК4. Здатність розуміти та інтерпретувати джерела культури (писемні, речові, візуальні) 

з урахуванням різних контекстів (історичного, соціального, антропологічного, 

політичного, релігійного, екологічного тощо).  

• ФК5. Здатність використовувати різноманітні джерела інформації та методологічний 

апарат культурології для виявлення, аналізу культурних потреб суспільства. 

• ФК 9. Здатність оцінювати матеріальну та духовну цінність об’єкта культурної спадщини 

різних історичних періодів та географічних ареалів. 

5. Результати навчання:  

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 

підсумкові

й оцінці з 

дисциплін

и 
К

Код 
Результат навчання 

 Знати:    

1

1.1 

знання щодо історії становлення,  
основних напрямків діяльності 
міжнародних організацій в галузі 
збереження культурної спадщини  

лекція, семінари письмова 

контрольна робота, 

усна відповідь, 

участь у дискусіях   

10 

1

1.2 
Основні терміни, категорії и 
класифікації культурології в аналізі 
культурної спадщини та 
характеристик культурних процесів з 
охорони культурної спадщини в 
сучасному світі; сучасні підходи до 
класифікації типів та видів 
культурної спадщини,  методи 
аналізу культурних та мистецькі 
феноменів, 

лекція, семінари письмова 

контрольна робота, 

усна відповідь, 

участь у дискусіях  

10 

1

1.3 

Особливості народного мистецтва, 
його роль і місце в контексті 
національних традицій  західних і 
східних культур  

лекція, семінари, 

самостійна робота 

письмова 
контрольна 
робота, проєктна 
робота  

10 

1

1.4 
Основні види народного мистецтва 
,становлення та сучасний стан; 
Співвідношення релігійного, 
сакрального і народного мистецтва 
та роль народного мистецтва у. 

лекція, семінари 

самостійна робота 
письмова 
контрольна 
робота, 
аналітична 
записка, проєктна 
робота 

10 

 Вміти:    

2

2.1 

демонструвати знання 
спеціалізованої літератури із 
досліджень культурної спадщини 
проводити аналіз об’єктів 
культурних цінностей, культурних 

семінари, самостійна 

робота 

усна відповідь, 

участь у дискусіях,  

аналітична 

записка, проєктна 
робота 

5 



пам’яток, науково-дослідної та 
освітньої діяльності, чинного 
законодавства України в галузі 
збереження та охорони культурної 
спадщини та здійснювати аналітико-
прогностичне дослідження  
культурної політики України в цій 
сфері 
2

2.2 

проводити дослідження актуальних 
проблем соціокультурної діяльності в 
новому міждисциплінарному 
просторі та надавати експертну 
оцінку щодо подальшого розвитку та 
збереження 

семінари, самостійна 

робота 

письмова 

контрольна робота, 

проєктна робота 

5 

1

2.3 
здійснювати аналітичну роботу у 
сферах соціокультурної діяльності на 
основі системного підходу; будувати 
та використовувати моделі опису та 
аналізу культурних явищ; 
реалізовувати знання щодо 
процедурно - документаційний 
супроводу культуроохоронної 
діяльності 

семінари, самостійна 

робота 
усна відповідь, 
участь у 
дискусіях, 
аналітична 

записка, конспект 

першоджерел  

5 

1

2.4 

 аналізувати орнаментальні, 
колористичні, типологічні і технічні 
особливості основних традиційних 
видів народного мистецтва та 
надавати експертну оцінку  
культурним феноменам, об’єктам 
,цінностям і ін. 

самостійна робота письмова 
контрольна 
робота, проєктна 
робота 

5 

1

2.5 
узагальнювати досвід роботи різних 
міжнародних організацій в сфері   
збереження народного мистецтва і 
культурної спадщини; і 
впроваджувати його в практичну 
діяльність реалізації прикладних 
завдань з охорони, збереження, 
відродження і використання 
культурного надбання України 
відповідно до вимог міжнародних 
організацій ЮНЕСКО та Ради Європи. 
 

семінари, самостійна 

робота 

усна відповідь, 

участь у дискусіях, 

аналітична 

записка, проєктна 

робота 

5 

1

2.6 

використовувати на практиці сучасні 
моделі, методи і методики , основні 
принципи формування списку 
світової та національної спадщини  та 
основні мистецькі центри; відомі 
музеї декоративно-прикладного 
мистецтва світу, колекції творів 
народного мистецтва у сьогоденні ; 

самостійна робота письмова 
контрольна 
робота, проєктна 
робота 

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 

письмова 

контрольна робота. 

усна відповідь, 

участь у дискусіях, 

проєктна робота 

5 



3

3.2 

презентувати результати проведених 
досліджень та здійсненої самостійної 
роботи у вигляді доповідей, 
повідомлень, есе, презентацій, 
конспектів, аналітичних записок; 

семінари, самостійна 

робота 

проєктна робота, 

усна доповідь 

5 

2

3.3 

вести полеміку стосовно проблемних 
питань сучасних практик 
відродження і збереження 
культурної спадщини 

лекція, семінари, 

самостійна робота 

усна відповідь, 

участь у дискусіях, 

проєктна робота 

5 

 автономність та 
відповідальність: 

   

4

4.1 

самостійно шукати та критично 
опрацьовувати літературу із 
соціокультурних досліджень, вільно 
володіти методами обробки, аналізу 
та синтезу наукової інформації 

семінари, самостійна 

робота 

проєктна робота, 

усна відповідь, 

участь у дискусіях  

5 

4

4.2 

вирішувати самостійно комплексні 
завдання, пов’язанні із верифікацією 
результатів існуючих оприлюднених 
соціокультурних досліджень, та 
порівнювати їх із результатами 
власних проведених досліджень в 
сфері культури, культурохоронної 
діяльності зокрема 

семінари усні доповіді, 

дискусії 

5 

4

4.3 

нести відповідальність за 
достовірність та політико-
ідеологічну незаангажованість 
проведених соціокультурних 
досліджень і пояснень особливостей 
діяльності міжнародних організацій 
та українських інституцій в сфері 
збереження  культурної спадщини 

самостійна робота письмова 

контрольна робота, 

усні доповіді, 

дискусії, проєктна 

робота 

5 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  
               Результати навчання дисципліни  

 

 

Програмні результати навчання 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

2
.5

 

2
.6

 

3
.1

 

3
.2

 

3
.3

 

4
.1

 

4
.2

 

4
.3

 
ПРН 5. Збирати, упорядковувати та аналізувати 

інформацію щодо культурних явищ, подій та 

історико-культурних процесів. 

 

+
 

+
 

+
 

+
 

    +
 

+
 

+
 

+
 

    

ПРН 6. Виявляти, перевіряти та узагальнювати 

інформацію щодо різноманітних контекстів 

культурної практики, визначати ступінь їх 

актуальності із застосуванням релевантних 

джерел, інформаційних, комунікативних 

засобів та візуальних технологій. 

 

    +
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

  +
 

 

ПРН 7. Розуміти чинники культурної динаміки, 

принципи періодизації культурних процесів, їх 

специфічні риси та характеристики. 

 

       +
 

+
 

+
 

  +
 

+
 

+
 

 



ПРН 8. Інтерпретувати культурні джерела 

(речові, друковані, візуальні, художні) з 

використанням спеціальної літератури та 

визначених методик, аргументовано викладати 

умовиводи щодо їх змісту. 

    +
 

+
 

+
 

 +
 

+
 

+
 

+
 

   +
 

ПРН 11. Здійснювати експертну оцінку 

культурних об’єктів за заданими критеріями та 

надавати рекомендації щодо їх соціальної 

актуалізації. 

     +
 

 +
 

 +
 

    +
 

+
 

 

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 – 1.4), що складає 40% 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 60% загальної оцінки.  

Оцінювання семестрової роботи: 

1. Участь у дискусіях, усні доповіді: РН –  1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 

4.1, 4.2, 4.3  – 16 /40 балів. 

2. Самостійна робота №1 «Аналітична записка» (презентація самостійного дослідження 

за темами навчального курсу): РН –1.4, 2.1, 2.3,  2.5, 3.2 - 10 / 20 балів  

3. Самостійна робота №2 (Проєктна робота): РН – 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 

4.1, 4.3– 10 /20 балів. 

 
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 
матеріалу з усіх (двох) частин навчальної дисципліни. Загальна семестрова оцінка 
складаються із балів, отриманих за 1) аудиторну роботу (усні доповіді,  доповнення та 
участь в дискусіях на семінарах), 2) самостійну роботу (конспект першоджерел, 
аналітична записка, проєктна робота).  
Всі види робіт за семестр мають у підсумку: 

- в максимальному вимірі   80 балів 

- в мінімальному вимірі  48 балів 

У разі відсутності на  занятті студент має відпрацювати завдання  в письмовій формі. 

 

Підсумкова контрольна робота в письмовій формі -   РН –– 1.1, 1.2, 1.3,1.4, 2.2, 2.4, 2.6, 3.1, 

4.3  - 12 / 20 балів   

 

Підсумкове оцінювання у формі заліку: 

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів за 

систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної роботи. Залік 

виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає додаткових 

заходів оцінювання.  

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60 балів, 

для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в письмовій формі та 

здати/надіслати електронною поштою викладачу, що  проводить заняття.      

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

із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та підсумкової 

контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів). 

 
При простому розрахунку отримуємо: 



 Семестрова кількість 

балів  

Підсумкова контрольна робота  Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80  20  100 

 

7.2 Організація оцінювання: 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 48 бали Max – 80 балів 
Практичні заняття Усна відповідь, участь у 

дискусіях 
«2» х 8 = 16 «5» х 8 = 40 

Самостійна робота Самостійна робота №1: 

««Аналітична записка» (на 
культурологічну проблематику 
за вибором студента)». 

«10» х 1 =10 «20» х 1 = 20 

 Самостійна робота №2: Проєкт 
відродження та збереження 
народного мистецтва 

«10»х1 = 10 «20»х1=20 

Підсумкова 
контрольна робота 

 «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Підсумкова оцінка   60 100 

 

Критерії оцінювання: 

1. Усна відповідь, участь у дискусіях:  

5-3 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. 

Допускаються несуттєві неточності 

2-0 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 

його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. має у відповіді 

суттєві неточності 

2. Самостійна робота («Аналітична записка» на культурологічну 

проблематику): 

10-20 балів студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та 

аргументовано його презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує 

обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, 

незаангажованість здійсненного дослідження  

5-9 балів - студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його 

презентує, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 

розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, 

демонструє самостійність та достовірність проведеного дослідження.  

Допускаються несуттєві неточності  

4-1- балів - в цілому володіє матеріалом, але фрагментарно та поверхово його 

презентує, не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених 

завдань. Робота містить суттєві помилки. 

3. Самостійна робота №2  (Проєктна робота на тему: «Відродження та 

збереження видів народного мистецтва» - здійснюється на вільний вибір групи 

студентів (2 студ..) відповідно до вимог і захищається на останньому 



семінарському занятті. 

10-20 балів – студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та 

аргументовано його презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову 

та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, 

незаангажованість здійсненного дослідження; 

9-6 балів – студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його 

презентує, але не завжди вистачає аргументації в поясненнях, в основному 

розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, 

демонструє самостійність та достовірність проведеного дослідження.  

Допускаються несуттєві неточності; 

8-0 балів – в цілому володіє матеріалом, але фрагментарно та поверхово його 

презентує, не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених 

завдань. Робота містить суттєві помилки. 

4.Підсумкова контрольна робота: 

20-18 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 

17-12 балів - 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  

11-0 балів - 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 

 

7.3 Шкала відповідності: 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

 

 

  



 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ п/п Назва  лекції 
 Кількість годин 

 
Лекції 

 
Семінари 

Самостійна 
робота 

1.  

Тема 1.«Культурна цінність», «культурна 
спадщина», «культурна пам’ятка»: визначення 
понять. Сучасні підходи до класифікації типів 
та видів культурної спадщини.  

2 

2 

5 

2.  
Тема 2. Історія становлення,  основні напрями 
діяльності міжнародних організацій в галузі 
збереження культурної спадщини.  

6 
2 

5 

3.  
Тема 3. Формування списку світової спадщини. 
Загальні принципи.  

4 
 

7 

4.  
Тема 4. Роль і функції державних інститутів у 
реалізації політики збереження культурної 
спадщини.  

2 
 

7 

5.  
Тема 5. Становлення державної системи 
охорони культурної спадщини України  

4 
2 

6 

6.  
Тема 6. Збереження та охорона архітектурної  
спадщини в контексті «реставрації» та 
музеїфікації.  

2 
2 

6 

7.  
Тема7. Діджиталізація культурної спадщини: 
особливі властивості та характеристики, 
нормативно-правовий супровід.  

4 
2 

6 

8.  
Тема 8. Практики формування культурної 
пам'яті в міському просторі  

2 
2 

6 

9.  
Тема 9. Підтримка об’єктів всесвітньої 
спадщини: розвиток культурного туризму. 
Світові практики культурного туризму.  

4 
2 

6 

10.  
Самостійна робота №1 ««Аналітична 
записка» (на культурологічну 
проблематику за вибором студента)» 

 
 

7 

11.  
Тема 1. Предмет народного мистецтва та його 
особливості 

2  8 

12.  
Тема 2. Народне мистецтво світу: особливості 
формування 

6 2 7 

13.  
Тема 3.  Народне мистецтво західно-
європейського регіону 

8 2 8 

14.  Тема 4.  Мистецтво народів ісламського світу 4 4 8 

15.  Тема 5.  Народне мистецтво  Сходу 4 2 8 

16.  Тема 6. Народне мистецтво Азії 4 2 6 

17.  
Тема 7. Мистецтво народів Південно-Східної 
Азії 

2  8 

18.  
Самостійна робота №2  (Проєкт на тему: 
«Відродження та збереження видів народного 
мистецтва» 

 
 8 

19.  Підсумкова контрольна робота   2  

 ВСЬОГО 60 28 122 

Загальний обсяг 210 год., в тому числі: 

     
Лекцій – 60 год. 
Семінарів – 28 год. 



Самостійна робота – 122 год.  



РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА: 

Основна: (Базова) 

1. Андрес Г.О Рекомендації Ради Європи як вагомі документи галузі охорони 
культурної спадщини. Праці центру пам’яткознавства. Випуск 13 / Центр 
пам’яткознавства НАН України та УТОПІК. – К., 2008. С.71–78. 

2. Мистецтво і етнос. Культурологічний аспект. — К., 1991. 
3. Воропай 0. Звичаї нашого народу. Мюнхен, 1959. К., 1991.  

4. Історія декоративного мистецтва України: у 5 т. / голов. ред. Г. Скрипник; НАН 

України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – 

К., 2007-2011.  

5. Макаров А. Світло українського бароко. К., 1994.  

6.  «Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України» 

[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://www.docdroid.net/Ze1KwjQ/nacionalnii-perelik-elementiv-nksrisennya-doc  

7. Об'єкти культурної спадщини україни у 3d [Електронний ресурс] – Режим доступу до 

ресурсу: https://geoportalua.com/ua/culture  

8. Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини [Електронний 

ресурс] / ЮНЕСКО // Міжнародний документ від 16.11.1972 – Режим доступу до 

ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_089 

9. Прибєга Л. Архітектурна спадщина України: пам’яткоохоронний аспект: монографія / 

Леонід Прибєга. — К.: Інститут культурології НАМ України, 2015. 

10. Приходько Л. Збереження цифрової культурної спадщини – імператив ххі століття (за 

документами ЮНЕСКО і Європейського Союзу) [Електронний ресурс] /– Режим 

доступу до ресурсу: https://archives.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/AU-

2_2019_140.indd_pryhodko.pdf   

 

Додаткова: 

1. Андрес Г.О. «Культурний туризм як вагома складова в справі збереження культурної 
спадщини» – Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. 
Збірник наукових праць. Випуск XVIII. –К.: Міленіум, 2007. С. 190–195. 

2. Ассман А. Простори спогаду: форми та трансформації культурної памяті / Аляйда 
Ассман. – Київ: Ніка-Центр, 2012. – 430 с. 

3. Благодійний фонд "Спадщина.UA" [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
https://www.facebook.com/pg/CF.Heritage.UA/about/?ref=page_internal  

4. Грушевський М.С. Історія України–Русі. – Т.Т.III–IV. –К.,1994.  
5. Європейська хартія про архітектурну спадщину [Електронний ресурс] // Рада Європи, 

Комітет Міністрів Ради Європи. – 1975. – Режим доступу до ресурсу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_013  

6. Закон України «Про охорону культурної спадщини» [Електронний ресурс] // 2000 – 
Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14  

7. Інститут культурної спадщини [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
http://heritage.institute/about-us  

8. Історія українського мистецтва: у 5 т. / голов. ред. Г. Скрипник; НАН України, Ін-т 

мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – К., 2007-2011.  

9. Історія українського театру. У 3 томах / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського; 
редкол.: Г. А. Скрипник (голова) та ін. – Т. 1: Від витоків до ХХ століття. – К., 2017. –  676 
с.; Т.2 (1900-1945). – К., 2009. – 876 с. 

10. Історія української архітектури / за ред. В. І. Тимофієнка. – К.: Техніка, 2003. – 472 с. 
11. Історія української культури. Під ред. І . Крип’якевича. – К.,1994  

12. Історія української культури: у 5 т., 9 кн. / НАН України; редкол.: Б. Є. Патон [та ін.] – 

К.: Наукова думка, 2001-2013.  

13. Історія української музики. – В 3-х т. – К.,1998 –1990.  

https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_089
https://www.facebook.com/pg/CF.Heritage.UA/about/?ref=page_internal
http://heritage.institute/about-us


14. Конвенція про охорону архітектурної спадщини Європи [Електронний ресурс] // Рада 
Європи. – 1985. – Режим доступу до ресурсу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_226  

15. Конвенція про охорону нематеріальної культурної спадщини [Електронний ресурс] / 
ЮНЕСКО // Міжнародний документ від 17.10.2003 – Режим доступу до ресурсу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_d69  

16. Крвавич Д.П., Овсійчук В.А., Черепанова С.О. Українське мистецтво. У 5-ти кн. – Львів: 
Світ. – 2003-2007. 

17. Кривда Н.Ю. Українська діаспора: досвід культуротворення. – К., 2008. – 280 с. 

18. Макаров А. Світло українського бароко. К., 1994.  
19. Мистецтво, фольклор та етнографія словянського народу. — К.,  1993.  
20. Митці України: Енциклопедичний довідник. — К., 1992. 
21. Овсійчук В.А. Майстри українського бароко. К., 1991. 
22. Овсійчук В.А. Українське мистецтво XІV – XVII ст. – К.,1985.  
23. Орлова Т. Культура повсякденності населення Європи ХVIІІ сто-  ліття. — К., 2000. 
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