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ВСТУП
Історія української культури – одна з ключових дисциплін навчальновиховного процесу вищої школи, яка формує національну ідентичність і
національну свідомість громадянина та суспільства. В історії культури в
концентрованому вигляді поєднуються такі взаємопов’язані фундаментальні
складники, як національна мова, національні традиції й історична пам’ять.
Посібник

побудовано

за

тематично-хронологічним

принципом.

Пропоноване навчальне джерело представляє українську культуру у схемах,
таблицях та ілюстраціях. Стисла й надзвичайно сутнісна характеристика
окремих періодів української культури дозволяє виявити особливості її
розвитку

в

парадигмах

загальноєвропейського

культурно-історичного

процесу.
У посібнику схарактеризовано процес становлення всіх напрямів
розвитку культури та стилів мистецтва, простежено особливості формування
національно-культурних

цінностей,

констатовано

зв’язок

часів

через

збереження й розвиток культурних традицій у контексті сучасного
культурологічного підходу до культури України як комплексної системи.
Автори посібника керувались принципом охоплення увагою всього
українського культурного простору, не обмежуючи українську духовномистецьку панораму оглядом доробку лише етнічноукраїнських культурних
діячів в Україні чи за її межами. Проаналізовано як ті культурно-мистецькі
явища, що тематично та ідейно пов’язані з Україною, хоча й виникли поза її
територією, так і ті, що постали в Україні, але пов’язані з діячами
неукраїнського походження.
Можливість ознайомитися з провідними досягненнями вітчизняної
культури допоможе усвідомити її основні ціннісні константи, пробудить
гордість і повагу до багатства, унікальності мистецтва й одночасно дозволить
зрозуміти її місце у світовому культурному розмаїтті досягнень людства в
загальносвітовому контексті.
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