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1. Мета дисципліни 

 

Метою вивчення курсу «Історія української культури» є формування системи 

знань про закономірності культурного процесу в Україні, культуру як специфічний 

та унікальний феномен людства. Набуття уяви про типологічні структури 

культури, особливості культурних епох та стилів, про культурологічний аналіз 

процесів та явищ. Виховання молодого покоління на засадах патріотизму, 

шанобливого ставлення до свого минулого, утвердження національних 

пріоритетів. 

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 

 

Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на дисципліну 

«Історія архітектури, містобудування, мистецтв та дизайну», на результати 

вивчення цієї дисципліни безпосередньо спираються дисципліни  «Філософія», 

«Історія архітектури України». 

 

3. Результати навчання 

 

Програмний 

результат навчання 

Методи 

навчання 

Форми 

оцінювання 

Результати навчання за 

дисципліною 

ПРН 6. 

Використовувати 

сучасні методи 

пошуку і 

систематизації 

інформації, складання 

бібліографії з 

різноманітних джерел 

для прийняття 

обґрунтованих 

проектно-

прогностичних 

архітектурно-

містобудівних 

рішень. 

 

Словесні 

(лекції), 

практичні  

(практичні  

заняття), 

наочні 

 

 

 

 

 

 

 

 

усне 

опитування,  

письмове 

опитування 

РН 6.1. Використовувати  

ознаки соціально-

історичних епох та 

критерії причинно-

наслідкових зв’язків 

історичних, соціальних, 

культурно-історичних 

процесів під час аналізу 

передумов формування 

гуманітарного простору 

України 

РН 6.2 Використовувати 

методи соціальних 

досліджень 

 

 

ПРН 9. Вміти 

систематизувати 

Словесні 

(лекції), 

усне 

опитування,  

РН 9.1 Аналізувати  
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етапи і напрями 

історичного розвитку 

класичних і сучасних 

художніх стилів в 

архітектурно-

містобудівному, 

дизайнерському і 

садово-парковому 

мистецтві. 

практичні  

(практичні  

заняття), 

наочні 

 

 

 

 

 

 

письмове 

опитування 

соціально-історичні 

чинники еволюції 

культурного простору 

України 

РН 9.2. 

Визначати періоди, 

закономірності 

формування та розвитку 

культурних процесів в 

Україні 

 

 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль Історія української культури  

 

Змістовий модуль 1. Культура давньої і середньовічної України 

 

Аналіз матеріальної та духовної культури первісної людини, їх еволюція. 

Визначення культурних досягнень населення України кам`яної, мідної та бронзової 

доби. Трипільська культура та її особливості. Визначень взаємних впливів Східної 

та Західної цивілізації на території України у добу раннього заліза – взаємозв`язок 

між іраномовними народами півдня України та грецькими колоністами. Поява 

східних слов`ян на території України, аналіз культури Київської Русі (писемність, 

література, архітектура, мистецтво, шкільництво). Культурні процеси в Україні у 

роки литовсько-польського панування, братський рух. Визначення особливостей 

культурних процесів в Україні у добу бароко.  

 

Змістовий модуль 2. Культура України Нової та Новітньої доби 

 

Визначення особливостей культурних процесів в Україні на межі XVIII та 

ХІХ ст., національне-культурне Відродження, його етапи та особливості. Аналіз 

культурних течій романтизму та реалізму в Україні, в першу чергу у літературі та 

прикладному мистецтві. Особливості розвитку шкільництва в Україні у Нову добу, 

визначення ролі університетів в освітніх процесах. Розвиток культури у ХХ ст.: від 

культурного піднесення у 1920-х років до формування радянської тоталітарної 
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системи з її всеохоплюючим впливом на духовне життя українського народу. 

Визначення особливостей культурних процесів в України у сучасну добу, 

постмодерн.  

 

 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 
 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (3 семестр) 120 15 30 - 75 

Змістовий модуль 1 60 7 15 - 38 

Змістовий модуль 2   45 8 15 - 22 

Підсумковий контроль 15 - - - 15 
 

 

6. Теми лекцій  

 

Тема Зміст (план) Кількість 

ауд. 

годин 

Змістовий модуль 1.  Культура давньої і середньовічної України 

 

Тема 1.1 Витоки української 

культури 

1.Культура кам`яної, мідної та 

бронзової доби на території України.  

2.Культура ранньої залізної доби. 

1 

Тема 1.2  Культура Київської 

Русі 

1. Дохристиянська культура східних 

слов`ян.  

2. Прийняття християнства та його 

роль у культурному розвитку 

України. 

3. Писемність та література Київської 

Русі 

4. Архітектура та образотворче 

мистецтво 

1 

Тема 1.3 Українська культура 

литовсько-польської доби 

1. Релігійна боротьба в Україні. 

Братський рух 

2. Освітні процеси в Україні у 

литовсько-польську добу. 

3. Література та писемність. Поява 

книгодрукування 

4. Мистецтво в Україні у  литовсько-

польську добу. 

2 
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Тема 1.4 Культура бароко в 

Україні 

1. Характерні риси українського 

бароко. 

2. Література бароко 

3. Українське шкільництво у добу 

бароко 

4. Образотворче мистецтво 

українського бароко 

3 

Змістовий модуль 2.  Культура України Нової та Новітньої доби 

 

Тема 2.5  Українське 

національно-культурне 

Відродження (кінець XVIII – 

початок ХХ ст.). 

1. Теоретичні основи українського 

національно-культурного 

Відродження.  

2. Література романтизму та реалізму 

3. Поява та розвиток університетської 

освіти 

4. Громадські рухи в Україні ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

2 

Тема 2.6 Українська культура 

у добу національної революції 

(1917-1921 рр.) 

1. Громадська думка в Україні 

2. Література та освіта у роки 

національної революції 

3. Модернові явища у мистецтві  

2 

Тема 2.7 Українська культура 

у ХХ ст.  

1. Доба українізації. 

2. «Розстріляне Відродження» та 

формування тоталітарних методів 

керівництва культурними процесами 

3. Культура «соціалістичного 

реалізму» 

4. Дисидентські рухи у Україні 

2 

Тема 2.8  Українська культура 

в умовах нової соціальної 

реальності 

1. Особливості розвитку культури в 

Україні за умов незалежності 

2. Формування сучасної української 

школи 

3. Явища постмодерну в сучасній 

українській культурі 

2 

Усього 15 
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7. Теми практичних занять 

 

Теми  Зміст (план) Кількість 

ауд. годин 

Денна 

форма 

Змістовий модуль 1.  Культура давньої і середньовічної України 

Тема 1.1  Витоки 

української культури 

 

1. Вивчення особливостей культурно-

виробничої діяльності первісної  людини на 

території України 

2. Аналіз культурних процесів на території 

України у добу міді, бронзи та раннього 

заліза 

2 

Тема 1.2  Культура 

Київської Русі 

 

1. Визначення особливостей духовного 

життя східних слов`ян в дохристиянську 

добу.  

2. Аналіз впливу християнізації Русі на всі 

сфери духовного життя: літературу, освіту, 

архітектуру та мистецтво  

3 

Тема 1.3  Українська 

культура литовсько-

польської доби 

 

1. Визначення ролі релігійного чиннику у 

духовному житті українського населення у 

литовсько-польську добу. 

2. Аналіз ролі освіти (середньої та вищої) у 

світоглядній системі українського 

населення 

5 

Тема 1.4  Культура 

бароко в Україні 

 

1. Визначення характерних рис українського 

бароко. 

2. Порівняння мистецтва українського 

бароко та європейського бароко в Україні. 

5 

Змістовий модуль 2.  Культура України Нової та Новітньої доби 

Тема 2.5  Українське 

національно-

культурне 

Відродження (кінець 

XVIII – початок ХХ 

ст.). 

 

1. Аналіз основних етапів національно-

культурного Відродження в Україні 

2. Визначення причинно-наслідкових 

зв`язків між появою українських 

університетів та активізацією громадської 

думки в Україні 

4 

 

Тема 2.6  Українська 

культура у добу 

національної 

революції (1917-1921 

рр.) 

 

1. Визначення особливостей культурного 

розвитку України вказаного етапу. 

2. Аналіз основних українізаторських 

заходів національних урядів в Україні 

протягом 1917-1921 рр. 

4 
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8. Індивідуальні завдання 

 

Навчальним планом не передбачені індивідуальні завдання для денної форми 

навчання.  

 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

 

Система поточного контролю базується на застосуванні таких форм 

контролю як усне опитування, письмове опитування, прослуховування доповідей 

із самостійно вивчених тем. 

Усне опитування. За результатами підготовки до практичного заняття 

відбувається практична перевірка знань, навичок, вміння аналізувати і 

узагальнювати набуті знання. Прослуховування доповідей із самостійно вивчених 

тем. 

Тестування. Письмове опитування у вигляді тестів з кожної теми. 

Проміжний контроль ЗМ. Проміжний контроль у вигляді контрольних тестів, есе.  

 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 
 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 100 - -  

Змістовий модуль 1 35 15 - 20 

Змістовий модуль 2   35 15 - 20 

Підсумковий контроль 30 - - - 

 

Тема 2.7  Українська 

культура у ХХ ст. 

 

1. Аналіз модернових течій в українській 

культурі у 1920-тих роках 

2. Аналіз антиукраїнської діяльності 

радянської тоталітарної системи протягом 

1930-х – 1950-х років 

3. Вивчення дисидентських рухів в Україні у 

1960хроках 

4 

Тема 2.8  Українська 

культура в умовах 

нової соціальної 

реальності  

1. Аналіз основних культурних течій в 

Україні у добу постмодерну  

2. Визначення особливостей культурних 

процесів в Україні у сучасну добу. 

3 

Усього  30 
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Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 

 

Види завдань та засоби контролю Розпо

діл 

балів 

Змістовий модуль 1 35 

Практичне заняття Теми 1. Усне опитування з теми «Витоки української 

культури». Обговорення проблемного запитання «Чи здійснили 

дослов`янські народи помітний вплив на культуру українського 

народу?» 

3 

Тест Теми 1 2 

Підготовка до практичного заняття з теми 1, виконання есе з 

проблемного питання «Чи здійснили дослов`янські народи помітний 

вплив на культуру українського народу?».  

2 

Практичне заняття Теми 2. Усне опитування з теми «Культура Київської 

Русі». Демонстрація презентацій (формат Power Point) з теми «Основні 

архітектурні споруди візантійського стилю в Україні» (різні, за вибором). 

3 

Тест Теми 2 2 

Підготовка до практичного заняття з теми 2 (опрацювання 

рекомендованої літератури), підготовка презентації на тему «Основні 

архітектурні споруди візантійського стилю в Україні». 

2 

Практичне заняття Теми 3. Усне опитування з теми «Українська 

культура литовсько-польської доби». Захист рефератів (формат Power 

Point) з тем: «Острозький колегіум, як культурний осередок України 

наприкінці XVI ст.», «Полемічна література в Україні» 

3 

Тест Теми 3 2 

Підготовка до практичного заняття з теми 3 (опрацювання 

рекомендованої літератури), підготовка рефератів (формат Power Point)  

з тем: «Острозький колегіум, як культурний осередок України 

наприкінці XVI ст.», «Полемічна література в Україні». 

3 

Практичне заняття з Теми 4. Усне опитування з теми «Культура бароко 

в Україні». Захист реферату (формат Power Point)  з теми: «Шкільна 

драма, як форма українського мистецтва барокової доби» 

3 

Тест Теми 4 2 

Підготовка до практичного заняття з теми 4, опрацювання 

рекомендованої літератури, підготовка матеріалу для реферату 

«Шкільна драма, як форма українського мистецтва барокової доби». 

3 

Тест ЗМ 1 5 

Змістовий модуль 2 35 

Практичне заняття Теми 5. Усне опитування з теми «Українське 

національно-культурне Відродження (кінець XVIII – початок ХХ ст.).». 

Презентація графічних робіт (А3, pdf ) з питання «Пам`ятки архітектури 

класіцизму в Україні» 

 

3 
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Тест Теми 5 2 

Підготовка до практичного заняття з теми 5, опрацювання 

рекомендованої літератури,  підготовка графічного завдання з питання 

«Пам`ятки архітектури класіцизму в Україні» 

2 

Практичне заняття Теми 6. Усне опитування з теми «Українська 

культура у добу національної революції (1917-1921 рр.)». 

Презентація/захист рефератів з тем (формат Power Point) «Заснування 

української академії наук», «Українська література доби національно-

української революції». 

3 

Тест з Теми 6 2 

Підготовка до практичного заняття з теми 6, опрацювання 

рекомендованої літератури, підготовка рефератів з тем (формат Power 

Point) «Заснування української академії наук», «Українська література 

доби національно-української революції». 

2 

Практичне заняття з Теми 7. Усне опитування з теми «Українська 

культура у ХХ ст.», захист рефератів з тем (формат Power Point): 

«Живопис соцреалізму в Україні», «Творчість Ліни Костенко» 

3 

Тест Теми 7 2 

Підготовка до практичного заняття з теми 7, опрацювання 

рекомендованої літератури, підготовка рефератів з тем (формат Power 

Point): «Живопис соцреалізму в Україні», «Творчість Ліни Костенко» 

3 

Практичні заняття Теми 8. Усне опитування з теми «Українська культура 

в умовах нової соціальної реальності». Демонастрація презентацій на тему 

«Ситуація постмодерну в культурі сучасної України». 

3 

Тест Теми 8 2 

Підготовка до практичного заняття з теми 8, опрацювання 

рекомендованої літератури, підготовка презентацій з теми «Ситуація 

постмодерну в культурі сучасної України». 

3 

Тест ЗМ 2 5 

 

Підсумковий контроль – екзамен / диф. залік 30 

Теоретичне питання 1 10 

Теоретичне питання 2 10 

Теоретичне питання 3 10 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ  100 
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Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену,  диф. заліку для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 

незадовільно 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

 

10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

 

Методичне забезпечення 

 

1. Курс дистанційного навчання з дисципліни «Історія української культури» для 

всіх спеціальностей Університету. – Режим доступу: 

https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=1465 

 

2. Рябченко О.Л., Бєліков Ю.А.,  Бурмака В.П., Жванко Л.М.,  Жигло В.В., Лисенк

о М.С., Рассоха І.М.,  Стрілець Ю.І., Фесенко Г.Г.,  Яцюк М.В.  Історія української 

культури: конспект лекцій (для студентів денної та заочної форм навчання і 

слухачів другої вищої освіти всіх спеціальностей)  – Харків, ХНУМГ – 2014. - – 

Режим доступу: https://eprints.kname.edu.ua/35464/ 

 

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

 

1. В.А. Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А. Режко Історія світової та 

української культури. Підручник. К.: «Літера» ЛТД, 2005. - 464 с. – Режим доступу:   

http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-

detail.pl?biblionumber=38229&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%86%D1%81

%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D

0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0

%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8 

2. В.М. Шейко, В.Я. Білоцерківський Історія української культури. 

Навчальний посібник. К.: «Знання», 2010. - 271 с. – Режим доступу:  

http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-

detail.pl?biblionumber=46089&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%86%D1%81

https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=1465
https://eprints.kname.edu.ua/35464/
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=38229&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=38229&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=38229&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=38229&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=38229&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=46089&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=46089&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
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%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D

0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0

%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8 

3. М.В. Кордон Історія української культури. Навчальний посібник. Львів: 

«Магнолія 2006», 2011. - 336 с. – Режим доступу:  http://koha.kname.edu.ua/cgi-

bin/koha/opac-

detail.pl?biblionumber=78846&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%86%D1%81%D1

%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%

D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BA%D1

%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8 

4. Історія української та зарубіжної культури. Навчальний посібник / за ред. 

С.М. Клапчука. К.: «Знання-Прес», 2007. – 358 с. – Режим доступу: 

http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-

detail.pl?biblionumber=45757&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%86%D1%81

%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D

0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0

%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8 

5. Лекції з історії світової та вітчизняної культури. Навчальний посібник / за 

ред. А. Яртися. Львів: «Світ», 2005. – 568 с. – Режим доступу: 

http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-

detail.pl?biblionumber=710&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%86%D1%81%D

1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%

B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%B

A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8 

 

 

Обладнання, устаткування, програмні продукти 

Освітній компонент не потребує спеціального обладнання та устаткування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=46089&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=46089&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=46089&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=78846&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=78846&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=78846&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=78846&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=78846&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=78846&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=45757&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=45757&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=45757&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=45757&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=45757&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=710&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=710&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=710&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=710&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=710&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8

