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Консультації по курсу 

відбуваються 

В день проведення лекцій (вул.Університетська, 1, ауд. 436)  

Також можливі он-лайн консультації. Для цього слід писати на 

електронну пошту викладача. 

Сторінка курсу  

Інформація про курс 

 

 

Курс містить необхідний для студентів матеріал про класичну культуру 

греко-римського світу як систему. Після ознайомлення з курсом 

студенти оволодіють категоріальним апаратом сучасного 

антикознавства, лексиконом античної культури. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Історія античної культури» є нормативною навчальною 

дисципліною передбаченою освітньо-професійними програмами 

підготовки фахівців першого рівня (бакалавр) вищої освіти за освітньо-

професійними програмами з спеціальності  латинська-старогрецька, 

грецька мова і література  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

для здобувачів з спеціальності 035. Філологія  

 У межах курсу студенти знайомляться з основними рисами античного 

типу культури, способом життя, ментальністю стародавніх греків і 

римлян.  

Мета та цілі курсу Метою викладання нормативної дисципліни «Історія античної 

культури» є: ознайомлення студентів з суспільно-політичним 

укладом античного суспільства в різні епохи, правом, економікою, 

фінансами, військовою справою, побутом 

Основні цілі курсу:  сформувати у студентів розуміння, що антична 

культура − найвищий ступінь розвитку науки, літератури, 

мистецтва, що досягнуло античне суспільство Греції і Риму. 

 

Література для 

вивчення дисципліни 

 Основна література: 

1. Глущенко Л.М. Історія античної культури: підручник [для 

студентів гуманітарних факультетів] Ч. 1. / Л.М. Глущенко, О.Ю. 

Назаренко, І.А. Романюк. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018 . – 

144 с. 

2. Чумаченко Б. М. Вступ до культурології античності: навч. 

посіб. -  К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009.- 

174 с. 

 
  Допоміжна 

1. Вейн П. Чи вірили греки у свої міфи? – Львів, 2003. 
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2. Вінкельман Й. Про художній ідеал прекрасного. – К., 1990. 

3. Замаровський В. Сім чудес світу. – К., 1979. – 314 с. 

4. Корж Н.Г., Луцька Ф.Й. Із скарбниці античної мудрості. Київ: 

Вища школа 1988. 320 c. 

5. Кун М.А. Легенди і міфи давньої Греції. – К., 2002. – 448 с. 

6. Лісовий І. Античний світ у термінах, іменах і назвах. Київ, 1988. 

200 с. 

7. Парандовський Я. Міфологія. /Переклад з пол. О. Ленік. Київ: 

Молодь, 1997. 296 с. 

8. Словник античної міфології. /Укл. І.Я. Козовик, О.Д. Пономарів. 

Київ: Наук.думка, 1989. 240 c.  

9. Содомора А.О. Жива античність.Львів: Срібне слово. 2003. 184 

с.  

 

Тривалість курсу 90 год.  

Обсяг курсу 3 кредити ECTS. Лекції – 48 год.,  самостійна робота – 42 год. 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

- знати: суть феномену культури, її ролі у людській життєдіяльності; 

основний фактичний матеріал, необхідний для розуміння історії 

культури Стародавньої Греції і Риму; специфіку певного 

історичного періоду, передумов, причин та наслідків певних 

історичних подій, їхнього впливу на формування тогочасного світу; 

вплив певної історичної епохи на  тенденції культури. 

- вміти: охарактеризувати суспільно-політичний уклад та культуру 

античного суспільства різних епох; критично оцінювати роль 

культурних явищ у формуванні суспільно-політичної думки. 

Ключові слова Культорологія, античність, поліс, ментальність, агоністика, лексикон, 

антикознавство, феномен, період, епіграфічні пам’ятки, еладська 

культура, мінойська культура, мікенська культура, архаїчна епоха, 

класична епоха, елліністична епоха, етнос. 

Формат курсу Очний 

 Проведення лекцій  та консультації для кращого розуміння тем 

Теми 1. Предмет і завдання курсу історії античної культури Стародавньої 

Греції і Риму. Спеціальна література з питань культури Стародавньої 

Греції. 

2. Крітська культура. Періодизація розвитку крітської культури. Поділ 

крітського суспільства на класи: знать, ремісники, раби. Мистецтво 

Кріту: архітектура, скульптура, живопис. Релігія. Письмо на Кріті. 

3. Культура мікенської епохи. Джерела вивчення мікенської культури: 

мікенські написи, археологічні розкопки. Періодизація розвитку 

мікенської культури. Виникнення центр8алізованої держави. 

Мистецтво, архітектурні пам’ятки в Мікенах, Тірінфі, Орхомені. 

4. Генріх Шліман − дослідник грецької культури. Роль Генріха 

Шлімана в дослідженні Трої. 

5. Культура гомерівської епохи. Літературні пам’ятки “Іліада” і 

“Одіссея”. Економіка, соціально-політичні відносини в Греції 

гомерівської епохи. Житло, одяг, їжа, військова справа, релігія. 



6. Культура архаїчної епохи. Економіка. Виникнення держави-поліса. 

7. Грецька колонізація, її причини і основні напрями. Соціально-

економічні наслідки грецької колонізації: розвиток торгівлі, посилення 

соціальних протиріч і класової боротьби. 

8. Грецька культура класичної епохи. Економіка. Політичний устрій в 

Греції класичної епохи. 

9. Спарта. Суспільний лад. Політичний устрій. 

10. Грецька релігія. 

11. Грецька культура елліністичної епохи. Економіка і суспільно-

політичні відносини в епоху еллінізму. Точні і гуманітарні науки. 

12. Грецьке мистецтво і   його вплив на мистецтво

 народів Північного Причорномор’я. 

13. Італія, давні племена і їх культура. Географія Італії. Природні 

умови. Культура італійських народів. Грецький вплив. Етруски і їх 

культура. 

14. Заснування Риму, топографія. Територіальний ріст римської 

держави. Етнічний склад населення Риму. 

15. Державний устрій стародавнього Риму. Етапи становлення римської 

державності. Соціальна структура римського суспільства.  

16. Рим в царську епоху. Суспільно-політичний устрій. Цар і сенат. 

Реформа Сервія Туллія. 

17. Епоха республіки. Органи державної влади. Народні збори. Сенат. 

Система магістратур. Боротьба плебеїв з патриціями. 

18. Період імперії. Соціальні зміни в імперський період. Римські 

провінції і їх адміністрація. 

19. Історія римської юриспруденції. Римський суд. Особливості 

римського права. Юридичні норми. Закони XII таблиць. Види судових 

процесів. Законодавство в імператорський період. Історичне значення 

римського права. 

20. Військова справа. Загальна характеристика військової справи у 

римлян. Військове мистецтво римлян, тактика.  

21. Монетна система. Загальна характеристика монетної системи. 

Літературні джерела відомостей про монети. 

22. Релігія і міфологія. Відмінні риси давньоримської релігії і 

міфології. Культ предків. Римський пантеон. Еллінізація римської 

релігії. Східні культи. Грецькі колегії. Храми, вівтарі. 



Жертвоприношення. Релігійні свята. 

23. Римська наука. Культурне надбання Стародавнього Риму. 

Античність і середні віки. Античність і сучасність 

24. Вплив античної культури на розвиток культури в Україні. 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в кінці семестру, 

комбінований 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з гуманітарних 

дисциплін, достатніх для сприйняття категоріального апарату 

культурно-історичних явищ епохи  

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, лекції, дискусія 

Необхідне обладнання Вивчення курсу потребує використання загально вживаних програм і 

операційних систем, доступу до мережі Інтранет. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співвідношенням:  

 

• модулі: 30% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 30; 

• самостійна робота: 20 % семестрової оцінки, максимальна кількість      

балів 20; 

• іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50. 

 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт (есе, вирішення тестів). Академічна доброчесність: 

Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані 

джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 

студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 

Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції курсу. Студенти 

мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 

будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків 

визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених 

курсом. Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 



плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до заліку 1. Основні риси грецького полісу. 

2. Суть реформи Клісфена. 

3. Особливості реформи Солона. 

4. Політичний устрій Спарти. 

5. Нові види ремесел елліністичного періоду та причини їх 

виникнення. 

6. Основні напрями Великої грецької колонізації та їх причини. 

7. Перші грецькі поселення на півдні України. 

8. Галузі сільського господарства у класичний період та рівень 

їхнього розвитку. 

9. Характер та види торгівлі класичного періоду. 

10. Архітектурний стиль на Криті. 

11. Типи поховальних споруд крито-мікенського періоду. 

12. Типи архітектурних ордерів VII-го ст до н.е. 

13. Архітектура класичного періоду. 

14. Архітектура в епоху еллінізму. 

15. Етруски і Рим. 

16. Історія римської юриспруденції. 

17. Римська наука – культурне надбання стародавнього Риму. 

18. Мистецтво театру в античності. 

19. Римська родина. 

20. Релігія і міфологія. 

21. Римські власні імена. 

22. Римська архітектура. 

23. Римський скульптурний портрет. 

24. Генріх Шліман – дослідник грецької культури. 

25. Б. Мозолевський – дослідник скіфської культури. 

26. Монетна система. Система мір і ваг. 

27. Явище афінського театру Діоніса. 

28. Поліс – ключ до розуміння культурної специфіки античного 

світу. 

29. Афіни і Спарта – поліси-антиподи. 

30. Сучасне і класичне розуміння мистецтва. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 



завершенню курсу. 
 

СХЕМА КУРСУ 
 

Тиж. / 

дата / 

год.- 

Тема, план, короткі 

тези 

Форма 

діяльності 

(заняття) 

(лекція, 

самостій-

на, 

дискусія, 

групова 

робота)  

Література. Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, 

год 

Термін 

викона

ння 

 
1 

тиждень: 

8.02 -

12.02 

Предмет і завдання 

курсу історії античної 

культури Стародавньої 

Греції і Риму. 

Спеціальна література з 

питань культури 

Стародавньої Греції. 

Крітська культура. 

Періодизація розвитку 

крітської культури. 

Поділ крітського 

суспільства на класи: 

знать, ремісники, раби. 

Мистецтво Кріту: 

архітектура, 

скульптура, живопис. 

Релігія. Письмо на 

Кріті. 

 

лекція / 

самостійна 

робота 

1. Глущенко Л.М. 

Історія античної культури: 

підручник [для студентів 

гуманітарних факультетів] 

Ч. 1. / Л.М. Глущенко, О.Ю. 

Назаренко, І.А. Романюк. – 

Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018 . – 144 с. 

2. Чумаченко Б. М. 

Вступ до культурології 

античності: навч. посіб. -  

К.: Вид. дім «Києво-

Могилянська академія», 

2009.- 174 с. 

3. Содомора А.О. 

Жива античність. Львів: 

Срібне слово. 2003. 184 с. 

4/3 8.02 -

12.02 

 
2 

тиждень: 

15.02 – 

19.02 

Культура мікенської 

епохи. Джерела 

вивчення мікенської 

культури: мікенські 

написи, археологічні 

розкопки. Періодизація 

розвитку мікенської 

культури. Виникнення 

централізованої 

держави. Мистецтво, 

архітектурні пам’ятки в 

Мікенах, Тірінфі, 

Орхомені. 

лекція / 

самостійна 

робота 

1. Глущенко Л.М. 

Історія античної культури: 

підручник [для студентів 

гуманітарних факультетів] 

Ч. 1. / Л.М. Глущенко, О.Ю. 

Назаренко, І.А. Романюк. – 

Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018 . – 144 с. 

2. Чумаченко Б. М. 

Вступ до культурології 

античності: навч. посіб. -  

К.: Вид. дім «Києво-

Могилянська акдемія», 

2009.- 174 с. 

2/2 15.02 – 

19.02 

3 

тиждень: 

22.02 – 

26.02 

Генріх Шліман − 

дослідник грецької 

культури. Роль Генріха 

Шлімана в дослідженні 

Трої. 

Культура гомерівської 

епохи. Літературні 

пам’ятки “Іліада” і 

“Одіссея”. Економіка, 

соціально-політичні 

відносини в Греції 

гомерівської епохи. 

Житло, одяг, їжа, 

військова справа, 

релігія. 

лекція / 

самостійна 

робота  

1. Глущенко Л.М. 

Історія античної культури: 

підручник [для студентів 

гуманітарних факультетів] 

Ч. 1. / Л.М. Глущенко, О.Ю. 

Назаренко, І.А. Романюк. – 

Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018 . – 144 с. 

2. Чумаченко Б. М. 

Вступ до культурології 

античності: навч. посіб. -  

К.: Вид. дім «Києво-

Могилянська академія», 

2009.- 174 с. 

4/3 22.02 – 

26.02 

4 

тиждень: 

Культура архаїчної 

епохи. Економіка. 
лекція / 1. Глущенко Л.М. 

Історія античної культури: 
2/2 1.03 – 

5.03 



1.03 – 

5.03 
Виникнення держави-

поліса. 
самостійна 

робота 

підручник [для студентів 

гуманітарних факультетів] 

Ч. 1. / Л.М. Глущенко, О.Ю. 

Назаренко, І.А. Романюк. – 

Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018 . – 144 с. 

2. Чумаченко Б. М. 

Вступ до культурології 

античності: навч. посіб. -  

К.: Вид. дім «Києво-

Могилянська академія», 

2009.- 174 с. 

5 

тиждень:  

8.03 – 

12.03 

Грецька колонізація, її 

причини і основні 

напрями. Соціально-

економічні наслідки 

грецької колонізації: 

розвиток торгівлі, 

посилення соціальних 

протиріч і класової 

боротьби. 

Грецька культура 

класичної епохи. 

Економіка. Політичний 

устрій в Греції 

класичної епохи. 

лекція / 

самостійна 

робота 

1. Глущенко Л.М. 

Історія античної культури: 

підручник [для студентів 

гуманітарних факультетів] 

Ч. 1. / Л.М. Глущенко, О.Ю. 

Назаренко, І.А. Романюк. – 

Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018 . – 144 с. 

2. Чумаченко Б. М. 

Вступ до культурології 

античності: навч. посіб. -  

К.: Вид. дім «Києво-

Могилянська академія», 

2009.- 174 с. 

4/3 8.03 – 

12.03 

6 

тиждень: 

15.03 – 

19.03 

Спарта. Суспільний 

лад. Політичний устрій. 

 

лекція / 

самостійна 

робота 

1. Глущенко Л.М. 

Історія античної культури: 

підручник [для студентів 

гуманітарних факультетів] 

Ч. 1. / Л.М. Глущенко, О.Ю. 

Назаренко, І.А. Романюк. – 

Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018 . – 144 с. 

2. Чумаченко Б. М. 

Вступ до культурології 

античності: навч. посіб. -  

К.: Вид. дім «Києво-

Могилянська академія», 

2009.- 174 с. 

2/2 15.03 – 

19.03 

7 

тиждень:  

22.03 – 

26.03 

Грецька релігія. 

Грецька культура 

елліністичної епохи. 

Економіка і суспільно-

політичні відносини в 

епоху еллінізму. Точні і 

гуманітарні науки. 

лекція / 

самостійна 

робота 

1. Глущенко Л.М. 

Історія античної культури: 

підручник [для студентів 

гуманітарних факультетів] 

Ч. 1. / Л.М. Глущенко, О.Ю. 

Назаренко, І.А. Романюк. – 

Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018 . – 144 с. 

2. Чумаченко Б. М. 

Вступ до культурології 

античності: навч. посіб. -  

К.: Вид. дім «Києво-

Могилянська академія», 

2009.- 174 с. 

3. Парандовський Я. 

Міфологія. /Переклад з пол. 

О. Ленік. Київ: Молодь, 

1997. 296 с. 

4. Словник античної 

міфології. /Укл. І.Я. 

Козовик, О.Д. Пономарів. 

Київ: Наук.думка, 1989. 240 

 

4/3 22.03 – 

26.03 

8 

тиждень: 

Грецьке мистецтво і   

його вплив на 
лекція / 1. Глущенко Л.М. 

Історія античної культури: 
2/2 29.03 – 

2.04 



29.03 – 

2.04 
мистецтво народів 

Північного 

Причорномор’я. 

самостійна 

робота 

підручник [для студентів 

гуманітарних факультетів] 

Ч. 1. / Л.М. Глущенко, О.Ю. 

Назаренко, І.А. Романюк. – 

Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018 . – 144 с. 

2. Чумаченко Б. М. 

Вступ до культурології 

античності: навч. посіб. -  

К.: Вид. дім «Києво-

Могилянська академія», 

2009.- 174 с. 
9 

тиждень: 

5.04 – 

9.04 

Італія, давні племена і 

їх культура. Географія 

Італії. Природні умови. 

Культура італійських 

народів. Грецький 

вплив. Етруски і їх 

культура. 

Заснування Риму, 

топографія. 

Територіальний ріст 

римської держави. 

Етнічний склад 

населення Риму. 

 

лекція / 

самостійна 

робота 

1. Глущенко Л.М. 

Історія античної культури: 

підручник [для студентів 

гуманітарних факультетів] 

Ч. 1. / Л.М. Глущенко, О.Ю. 

Назаренко, І.А. Романюк. – 

Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018 . – 144 с. 

2. Чумаченко Б. М. 

Вступ до культурології 

античності: навч. посіб. -  

К.: Вид. дім «Києво-

Могилянська академія», 

2009.- 174 с. 

3. Лісовий І. 

Античний світ у термінах, 

іменах і назвах. Київ, 1988. 

200 с. 

4/3 5.04 – 

9.04 

10 

тиждень: 

12.04 – 

16.04 

Державний устрій 

стародавнього Риму. 

Етапи становлення 

римської державності. 

Соціальна структура 

римського суспільства.  

 

лекція / 

самостійна 

робота 

1. Глущенко Л.М. 

Історія античної культури: 

підручник [для студентів 

гуманітарних факультетів] 

Ч. 1. / Л.М. Глущенко, О.Ю. 

Назаренко, І.А. Романюк. – 

Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018 . – 144 с. 

2. Чумаченко Б. М. 

Вступ до культурології 

античності: навч. посіб. -  

К.: Вид. дім «Києво-

Могилянська академія», 

2009.- 174 с. 

2/2 12.04 – 

16.04 

11 

тиждень: 

19.04 – 

23.04 

Рим в царську епоху. 

Суспільно-політичний 

устрій. Цар і сенат. 

Реформа Сервія Туллія. 

Епоха республіки. 

Органи державної 

влади. Народні збори. 

Сенат. Система 

магістратур. Боротьба 

плебеїв з патриціями. 

 

лекція / 

самостійна 

робота  

1. Глущенко Л.М. 

Історія античної культури: 

підручник [для студентів 

гуманітарних факультетів] 

Ч. 1. / Л.М. Глущенко, О.Ю. 

Назаренко, І.А. Романюк. – 

Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018 . – 144 с. 

2. Чумаченко Б. М. 

Вступ до культурології 

античності: навч. посіб. -  

К.: Вид. дім «Києво-

Могилянська академія», 

2009.- 174 с. 

4/3 

 

19.04 – 

23.04 

12 

тиждень: 

26.04 – 

30.04 

Період імперії. 

Соціальні зміни в 

імперський період. 

Римські провінції і їх 

адміністрація. 

 

лекція / 

самостійна 

робота 

1. Глущенко Л.М. 

Історія античної культури: 

підручник [для студентів 

гуманітарних факультетів] 

Ч. 1. / Л.М. Глущенко, О.Ю. 

Назаренко, І.А. Романюк. – 

Львів: ЛНУ імені Івана 

2/2 26.04 – 

30.04 



Франка, 2018 . – 144 с. 

2. Чумаченко Б. М. 

Вступ до культурології 

античності: навч. посіб. -  

К.: Вид. дім «Києво-

Могилянська академія», 

2009.- 174 с. 
13 

тиждень: 

3.05 – 

7.05 

Історія римської 

юриспруденції. 

Римський суд. 

Особливості римського 

права. Юридичні 

норми. Закони XII 

таблиць. Види судових 

процесів. 

Законодавство в 

імператорський період. 

Історичне значення 

римського права. 

Військова справа. 

Загальна 

характеристика 

військової справи у 

римлян. Військове 

мистецтво римлян, 

тактика.  

 

лекція / 

самостійна 

робота 

1. Глущенко Л.М. 

Історія античної культури: 

підручник [для студентів 

гуманітарних факультетів] 

Ч. 1. / Л.М. Глущенко, О.Ю. 

Назаренко, І.А. Романюк. – 

Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018 . – 144 с. 

2. Чумаченко Б. М. 

Вступ до культурології 

античності: навч. посіб. -  

К.: Вид. дім «Києво-

Могилянська академія», 

2009.- 174 с. 

4/2 3.05 – 

7.05 

14 

тиждень: 

10.05 – 

14.05 

Монетна система. 

Загальна 

характеристика 

монетної системи. 

Літературні джерела 

відомостей про монети. 

 

лекція / 

самостійна 

робота 

1. Глущенко Л.М. 

Історія античної культури: 

підручник [для студентів 

гуманітарних факультетів] 

Ч. 1. / Л.М. Глущенко, О.Ю. 

Назаренко, І.А. Романюк. – 

Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018 . – 144 с. 

2. Чумаченко Б. М. 

Вступ до культурології 

античності: навч. посіб. -  

К.: Вид. дім «Києво-

Могилянська академія», 

2009.- 174 с. 

2/3 10.05 – 

14.05 

 15 

тиждень: 

17.05 – 

21.05 

Релігія і міфологія. 

Відмінні риси 

давньоримської релігії і 

міфології. Культ 

предків. Римський 

пантеон. Еллінізація 

римської релігії. Східні 

культи. Грецькі колегії. 

Храми, вівтарі. 

Релігійні свята Римська 

наука. Культурне 

надбання 

Стародавнього Риму. 

Античність і середні 

віки. Античність і 

сучасність. 

лекція / 

самостійна 

робота 

1. Глущенко Л.М. 

Історія античної культури: 

підручник [для студентів 

гуманітарних факультетів] 

Ч. 1. / Л.М. Глущенко, О.Ю. 

Назаренко, І.А. Романюк. – 

Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018 . – 144 с. 

2. Чумаченко Б. М. 

Вступ до культурології 

античності: навч. посіб. -  

К.: Вид. дім «Києво-

Могилянська академія», 

2009.- 174 с. 

3. Парандовський Я. 

Міфологія. /Переклад з пол. 

О. Ленік. Київ: Молодь, 

1997. 296 с. 

4. Словник античної 

міфології. /Укл. І.Я. 

Козовик, О.Д. Пономарів. 

Київ: Наук.думка, 1989. 240 

c. 

4/3 17.05 – 

21.05 

 16 Вплив античної лекція / 1. Глущенко Л.М. 2/4 24.05 – 



тиждень: 

24.05 – 

28.05 

культури на розвиток 

культури в Україні. 
самостійна 

робота 

Історія античної культури: 

підручник [для студентів 

гуманітарних факультетів] 

Ч. 1. / Л.М. Глущенко, О.Ю. 

Назаренко, І.А. Романюк. – 

Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018 . – 144 с. 

2. Чумаченко Б. М. 

Вступ до культурології 

античності: навч. посіб. -  

К.: Вид. дім «Києво-

Могилянська академія», 

2009.- 174 с. 

3. Содомора А.О. 

Жива античність. Львів: 

Срібне слово. 2003. 184 с. 

28.05 

 

 


