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Без традиції нема культури, 

без культури нема нації
В’ячеслав Липинський

Народне мистецтво України – це пласт української

культури, пов'язаний з відтворенням світосприйняття

українського народу, його психології, етичних настанов і

естетичних прагнень, що охоплює всі види народної творчості,

традиційно притаманні Україні: музику, танці, пісні, фольклор,

декоративно-ужиткове мистецтво, що розвиваються, як

єдиний комплекс, і органічно входять у життя народу

протягом усієї його історії.

Розвиток мистецтва в Україні веде відлік із прадавніх часів

– десь, може, в добі мальованої кераміки неоліту, а може, ще в

давніших періодах кам’яної доби.



За кілька тисячоліть історичного розвитку у первісному

суспільстві зародилися основні види мистецтва: архітектура,

скульптура, живопис, декоративно-ужиткове мистецтво.

Головними видами мистецької діяльності, існуючими на той

час, були орнаментальні декоративні форми. Мистецтво давніх

слов'ян було тісно пов'язано з побутом. Різноманітні предмети

хатнього вжитку, зброї, знарядь праці, одягу, різьблення,

вишивки на тканинах, бронзові і ювелірні вироби оздоблювалися

яскравими своєрідними візерунками. Саме у створенні

орнаментальних декоративних форм, виявлялася невичерпна

фантазія і майстерність слов'янських митців. В їх мистецтві

відбивалося специфічне світосприймання язичників, які

обожнювали сили природи. Створені ними орнаменти й

візерунки, зображення на предметах часто мали певний

символічний зміст.

Мистецтво Київської Русі –

це складова частина світової

культурної спадщини країни.

Руські митці за невеликий

проміжок часу не тільки

опанували найкращі світові

мистецькі традиції, а й внесли

чимало нового, власного у

світову художню культуру.

Всі види мистецтва, створені

в період Київської Русі, мали

релігійний характер.



Мистецтво Київської Русі розвивалося в загальному руслі

середньовічної європейської культури і було нерозривно

пов'язане з церквою і християнською вірою. У той же час

слов'янські майстри мали свої стійкі, вікові традиції

язичницького мистецтва. Тому, сприйнявши багато чого з

Візантії, вони виробили самобутній, неповторний стиль і

створили справжні шедеври архітектури, живопису,

прикладного мистецтва.

Одним з найцікавіших періодів історії архітектури України є

кінець XIV - перша половина XV ст.

В українські міста прибуває багато поселенців, переважно

німців, які збагатили мистецтво, а зокрема архітектуру, новими

стильовими формами. Живописці створювали фрески й вівтарні

композиції, але найяскравіше готичний живопис втілився у

вітражах, які заповнювали величезні отвори стрілчастих та

круглих вікон на горішніх поверхах капел.



Період останньої чверті XVI - першої половини XVII ст.

називається добою Ренесансу або Відродження. В цілому для

архітектури, образотворчого мистецтва доби Ренесансу в Україні є

характерним поширення архітектурних, мистецьких форм

італійського, Північного Ренесансу, сприйняття нових надбань

європейського мистецтва та їх синтез з традиціями мистецтва

Київської Русі та українського народного мистецтва.

Період другої половини XVII - XVIII ст. називають епохою

староукраїнської культури, тобто тієї, що передувала новій,

створеній за останні два століття. Мистецтво цієї доби

розвивається у стилі бароко, який проникає в усі культурні сфери і

досягає розквіту у XVIII ст. як відоме всьому світові “українське

бароко”.

Сучасне українське мистецтво нерозривно пов’язане з західно-

європейським мистецтвом метою та шляхами свого розвитку.

З'явились такі нові

прийоми, як колаж,

фотомонтаж, інсталяція,

перформанс, хепенінг. Значно

ускладнюється і класифікація

мистецтва за жанрами і

стилями, деякі критики та

історики мистецтва

погоджуються, що сучасне

мистецтво характеризується

тим, що жодних категорій в

ньому не існує.



745(075.8)

А 72

Антонович Є. А. Декоративно-

прикладне мистецтво : навч.

посібник / Є. А. Антонович,

М. С. Станкевич, Р. В. Захарчук-

Чугай. – Львів : Світ, 1992. –

272 с.

У книзі розглядаються питання теорії та історії декоративно-

прикладного мистецтва України. Аналізуються його основні види

(ткацтво, килимарство, вишивка, художнє деревообробництво, кераміка

тощо) як своєрідний світ національної краси і духовності. Основні

теоретичні аспекти, питання історії та композиції, подані в книзі, дають

змогу глибше зрозуміти орнаментально-пластичні народні образи, котрі

випливають із глибин людського життя. Це перше видання такого плану,

що ґрунтується на нових засадах висвітлення питань художньо-духовної

культури українського народу.

Для студентів художньо-графічних факультетів, учнів педагогічних

училищ, всіх, хто цікавиться українським декоративно-прикладним

мистецтвом.



7.072.2(09)(477)(075.8)

А 72

Антонович Є. А. Нариси з історії

українського мистецтвознавства :

навч. посібник / Є. А. Антонович,

І. М. Удріс. – Київ ; Кривий Ріг :

КДПУ, 2004. – 274 с.

У книзі розглядаються особливості розвитку

наукового мистецтвознавства в Україні ХІХ - початку

ХХ ст. На основі аналізу праць вітчизняних науковців

цього періоду простежується процес формування

концепції історії національного мистецтва в

українському мистецтвознавстві часів становлення

науки.

Для студентів гуманітарних факультетів, аспірантів.



793.3

В 19

Василенко К. Ю. Українські

народні танці для дітей

/ К. Ю. Василенко. – Київ :

Музична Україна, 1985. – 80 с.

До збірки увійшли найбільш популярні українські

народні танці для дітей різного віку. До всіх танців дані

схеми, а також народні мелодії в обробці українських

композиторів.

Видання розраховане на вчителів ритміки і музики,

керівників студій народного танцю, студентів і

викладачів інститутів культури і широке коло

любителів хореографічного мистецтва.



75

Д 13

Давиденко Л. Ф. Живопис та

графіка / Л. Ф. Давиденко. –

Кривий Ріг : Мінерал, 2006. – 76 с.

В альбомі представлено живопис та графіку

криворізького художника, члена Національної спілки

художників України Леоніда Давиденка. Показана

широка палітра можливостей художника, уміння

реалізовувати задумане на полотні.



В альбомі знаного криворізького митця, члена

Національної спілки художників України Леоніда

Давиденка представлена широка палітра його

естетичних уподобань, можливостей, умінь

реалізовувати задумане на папері, тонкощів набутої

виконавської техніки. Переважна більшість творів, які

увійшли до альбому – графіка. Однак це тільки мала

частка творчого доробку майстра.

76(477)

Д 13

Давиденко Л. Ф. Шедеври

української графіки

/ Л. Ф. Давиденко. –

Кривий Ріг : Діоніс, 2009. –

128 с.



745/749(477)(075.8)

З-38

Захарчук-Чугай Р. В. Українське 

народне декоративне мистецтво : 

навч. посібник / Р. В. Захарчук-

Чугай, Є. А. Антонович. – Київ : 

Знання, 2012. – 342 с. 

Чи знаєте ви історію українського народного декоративного

мистецтва? Звідки пішли його витоки і в чому виявляється його

самобутність? Які особливості розвитку українського народного

мистецтва за кордоном? На ці та інші питання дасть відповідь дана

книга. У цьому виданні також проаналізовано основні вироби

народного декоративного мистецтва (художні тканини, килими, одяг,

вишивку, в’язання тощо) як невід’ємної складової національної

духовно-мистецької культури українського народу.

Для студентів і викладачів мистецьких, педагогічних, гуманітарних

факультетів ВНЗ, учнів художніх педагогічних училищ, професійно-

технічних навчальних закладів художнього профілю.



745/749(477)

К 21

Кара-Васильєва Т. В. Декоративне

мистецтво України ХХ ст. У

пошуках “Великого стилю”

/ Т. В. Кара-Васильєва, З. А. Чегусова.

– Київ : Либідь, 2005. – 280 с.

Згідно сучасній концепції розвитку декоративного

мистецтва ХХ ст. розкривається складна й розмаїта

панорама художнього життя в Україні: зміни напрямів і

стилів, взаємовпливи народного та професійного

мистецтва, творення нових ідей – від авангарду на

початку століття до пошуків стилю сучасних митців.

Для мистецтвознавців, істориків, працівників музеїв,

студентів та учнів творчих навчальних закладів, усіх, хто

цікавиться українським декоративним мистецтвом.



792(477)

К 67

Корнієнко Н. М. Український

театр у переддень третього

тисячоліття. Пошук (Картини

світу. Ціннісні орієнтації. Мова.

Прогноз) / Н. М. Корнієнко. –

Київ : Факт, 2000. – 160 с.

У книзі вперше в теоретичному аспекті проаналізовано

широкий театральний масив вистав, котрі у своїй сукупності

можна визначити як пошуковий український театр кінця

ХХ ст. Автор пропонує дослідження на перетині

мистецтвознавства, соціальної психології театру,

культурології, елементів фізико-математичних і

синергетичних підходів. Цим нова робота Н. М. Корнієнко

споріднена з її попередньою монографією “Лесь Курбас:

репетиція майбутнього”. Контекст європейської сучасної

думки прокладає новий шлях українській театральній науці.



7.031(477)(075.8)

К 78

Крвавич Д. П. Українське

мистецтво : у 3 ч. : навч. посіб.

для студ. ВНЗ / Д. П. Крвавич,

В. А. Овсійчук, С. О. Черепанова. –

Львів : Світ, 2003.

У книзі в контексті

полікультурного діалогу розглянуто

розвиток українського мистецтва XVI – XX ст.

Висвітлено світоглядно-естетичні засади

трансформації мистецьких стилів; ренесансне

мистецтво, бароко, рококо, класицизм і романтизм, феномен

авангарду, творчість митців українського зарубіжжя.

Для студентів педагогічних, художніх, інших вищих

закладів освіти гуманітарного і технічного профілю,

викладачів, науковців.



75(477)

Л 57

Лильо-Откович З.

Український пейзажний

живопис ХІХ - початку

ХХ ст. : [Альбом]

/ З. Лильо-Откович. –

Київ : Балтія-Друк,

2007. – 120 с.

В альбомі представлено більше 70 творів українських

художників пейзажного жанру XIX - початку XX ст.

Репродукції супроводжено коментарями на двох мовах:

українською та англійською. Видання присвячене

пейзажному жанру і є першим в історії вітчизняного

мистецтвознавства.



745/749(477)(084)

М 89

Музей українського народного

декоративного мистецтва = Museum

of Ukrainian foik dekorative art :

[Альбом] / упоряд. : Л. С. Білоус,

І. І. Бекетова, А. В. Гассанова. –

Київ : Мистецтво, 2009. – 352 с.

Музей українського народного декоративного мистецтва – один з

найвідоміших музеїв України, який у своїй роботі використовує передові

досягнення вітчизняного і світового музейного досвіду. Історія формування

музейного зібрання почалася ще в 1899 р. у складі першого

загальнодоступного київського музею – Міського музею старожитностей і

мистецтв. В альбомі представлено всі види народного декоративного

мистецтва різних регіонів України – килимарство, ткацтво, вишивку,

кераміку, вибійку, скло, фарфор, фаянс, народний іконопис та інші з

колекції музею, що становить понад 77 тисяч творів XV - початку XXI ст.

Серед раритетів музейного зібрання – дерев’яний різьблений хрест у срібній

оправі 1570 р., глиняні кахлі XV - XVIII ст., козацькі люльки та порохівниці

XVIII - XIX ст. тощо. В альбомі репрезентовано також творчість Катерини

Білокур і Марії Примаченко.



745(075.8)

Т 47

Тищенко О. Р. Історія

декоративно-прикладного

мистецтва України (ХІІІ -

ХVIII ст.) : навч. посібник

/ О. Р. Тищенко. – Київ :

Либідь, 1992. – 192 с.

У широкому ареалі стильових проявів конкретно-

історичного часу в книзі розкриваються основні тенденції

розвитку декоративно-прикладного мистецтва. Детально

проаналізовано численні твори мистецтва з музеїв і

приватних зібрань. Світ речей через авторське

світовідчуття постає поетично інтерпретованим,

наближеним до людини.

Для студентів вузів мистецтв та культури.



75(084)(477)

У 45

Український живопис ХІХ -

початку ХХ ст. з колекції

Національного художнього

музею України [Альбом укр. та

англ. мовами]. – Хмельницький :

Галерея, 2006. – 304 с.

Альбом презентує вибрані твори з колекції

Національного художнього музею України. Вони яскраво

віддзеркалюють й ті засадничі процеси, що були

притаманні культурі XIX - початку XX ст., й характер

самого зібрання, яке за своєю художньою вагомістю є

найзначнішим в Україні.



75(084)(477)

У 45

Український іконопис ХІІ –

ХІХ ст. з колекції НХМУ [Альбом

укр. та англ. мовами] / упоряд. :

Ю. І. Литвинець. – Хмельницький :

Галерея, 2005. – 256 с.

Перше із трьох видань, покликаних якомога предметніше

висвітлити золоту дещицю багатющої скарбниці Національного

художнього музею України. Альбом іконопису – це й данина пам’яті

Лариси Членової, багаторічного наукового працівника НХМУ, людини,

котра все своє життя присвятила музею, дослідженню й збиранню

безцінних творів сакрального мистецтва України. Її експедиційні

поїздки збагатили музейну колекцію ікони такими визначними

шедеврами, як “Великомучениці Катерина і Варвара”,

“Великомучениці Анастасія та Іулянія”, скульптури Петра і Павла

з Підгайців.



7.03(477)

У 52

Уманцев Ф. С. Мистецтво

давньої України : історичний

нарис / Ф. С. Уманцев. – Київ :

Либідь, 2002. – 328 с.

У книзі розглядаються закономірності розвитку

українського мистецтва в період від XIII ст. до середини

XVIII ст. Характеризуються такі його види, як архітектура,

скульптура, настінний розпис, іконопис, портретний

живопис, графіка, народна картина. Висвітлюються процеси

формування національних традицій і становлення стилю

українського (козацького) бароко.

Для мистецтвознавців, а також широкого кола читачів, які

цікавляться українським мистецтвом.



75(084)(477)

Ш 38

Шедеври українського

живопису : [Альбом] / авт.-

упоряд. : Д. О. Горбачов. – Київ :

Мистецтво, 2008. – 608 с.

У альбомі репродукуються твори українського живопису ХІ - середини

ХХ ст. від Алімпія Печерського до Казимира Малевича, які зберігаються

переважно в музеях України. Автор подає нову мистецтвознавчу

концепцію еволюції українського живопису. Великий часовий діапазон дає

можливість проілюструвати різні жанри живопису, висвітлити процеси

формування і розвитку основних художніх стилів на теренах України в

розділах “Візантійсько-руський стиль”, “Православна готика”, “Ренесанс”,

“Бароко”, “Рококо”, “Просвітництво”, “Бідермагер”, “Романтизм і

неоромантизм”, “Реалізм і пленеризм”, “Постімпресіонізм”, “Сецесія”,

“Авангард”, “Бойчукізм”, “Новий реалізм”, “Народне мистецтво”. Видання

стане вичерпним джерелом пізнання культурної спадщини українського

народу і спробою вписати українське мистецтво у світовий культурний

процес.



7.01(С2)

Щ 61

Щербаківський В. М. Українське

мистецтво : вибрані неопубліковані

праці / В. М. Щербаківський. – Київ :

Либідь, 1995. – 288 с.

У збірнику вперше публікуються унікальні праці видатного

українського вченого, в яких у широкому світовому контексті

аналізуються різні види і форми народного та професійного

мистецтва України з найдавніших часів до ХІХ ст. Автор розглядає

прадавню символіку української хати, писанок, церковної

архітектури, одягу тощо. Оригінальна загальна концепція й сьогодні

може вважатися новим словом у дослідженні духовного життя

українців.

Для вчених-істориків, етнологів, мистецтвознавців; студентів та

учнів шкіл, коледжів, ліцеїв; усіх, хто цікавиться духовною історією

України.



784.4

Я 76

Яропуд З. П. Українські народні

пісні в обробці для хору без

супроводу (українська пісенно-

фольклорна спадщина) : навч.-

метод. посібник / З. П. Яропуд. –

Вінниця : Розвиток, 2004. – 44 с.

До репертуару книги увійшли хорові обробки

народних пісень, що можуть бути використані для

роботи у хорових класах і класах диригування на

музично-педагогічних факультетах педвузів та на

хорових відділеннях мистецьких закладів.

Книга розрахована на вчителів шкіл різного типу

навчання та широкого кола шанувальників хорового

мистецтва.


