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ВСТУП 
 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “КУЛЬТУРНИЙ І 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН ЛЬВОВА” складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалавра напряму (спеціальності) “Культурологія”. 

 

Предметом вивчення «Культурний і національний феномен Львова» як навчальної 

дисципліни є феномен міста Львова у історичному вимірі та філософських аспектах. 

Історичні віхи міста, національний склад різних періодів історії міста, персоналістичний 

вимір міста у світовому та національному культурному процесі, мистецький феномен 

міста: здобутки літератури, архітектури, малярства, скульптури. Музейний простір та 

туристичний потенціал міста. 

  

Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна «Культурний і національний феномен 

Львова» викладається на другому курсі культурологічного відділення, отож ґрунтується 

на отриманих знаннях з інших культурологічних дисциплін: „Культурологія. Вступ до 

спеціальності”, «Історія української культури», „Міфологія”. Націлена на формування 

необхідних знань для таких дисциплін: «Архітектурні пам’ятки Львівщини», «Провідні 

тенденції сучасної культури», „Формування нової соціокультурної реальності в Україні” 

та ін. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Львів як історичний та національний феномен. 

2. Львів як мистецький та туристичний феномен. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою навчальної дисципліни «Культурний і національний феномен Львова» є 

розглянути та вивчити культурно-національну специфіку міста Львова впродовж його 

буття в історії культури.  

1.2.  Завдання: розглянути феномен міста Львова в контексті історичної тяглості, виділити 

та проаналізувати головні періоди розвитку міста; дослідити етнонаціональний склад 

населення; окреслити культурні портрети провідних діячів міста різних культурних царин; 

проаналізувати мистецькі здобутки в культурі Львова (архітектуру, літературу, 

образотворче мистецтва і скульптуру, музику і театр); розглянути питання діяльності 

музеїв Львова як осередків культури; показати роль міста як туристичного феномену, 

головні його туристичні локації та перспективи; осмислити проблему «Львів як міф». 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

основні періоди історії міста Львова; специфіку етнонаціонального складу населення 

різних періодів історії міста; головні персоналії Львова світової та української культури; 

найвизначніші архітектурні пам’ятки Львова (час створення, авторство, стиль, особливі 

прикметні риси та ін.), пам’ятки образотворчого мистецтва, твори та постаті літературного 

Львова; музеї Львова та головні аспекти їх сучасної діяльності; фестивалі Львова та їх 

роль в сучасній культурі; туристичні маршрути Львова; головні перспективні напрямки 

розвитку культури міста. 

Вміти : 

окреслювати поняття місто та головні урбаністичні концепції; виділяти головні віхи 

історії Львова; порівнювати національний склад населення різних періодів історії міста; 

аналізувати архітектурні пам’ятки Львова: датування, авторство, стиль, особливості; 

показувати внесок львів’ян в розвиток літератури, малярства, скульптури, музики, театру; 

окреслювати роль і місце Львова в українській та світовій культурі. 

 



 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться  90  години /  3  кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 

Змістовий модуль 1. 

Поняття міста. Львів як місто. Головні віхи історії. Національний склад населення 

різних періодів історії міста. Визначні персоналії Львова та їх внесок у світову та 

українську культуру. 

 

Змістовий модуль 2. 

Мистецькі здобутки Львова. Львів літературний. Архітектурні, малярські та 

скульптурні пам’ятки Львова. Музеї Львова. Львів як туристичний центр та його 

можливості. Львів як міф. Головні перспективи та культурні стратегії розвитку міста.  

 

3. Рекомендована література 

 

Список основної літератури: 

1. Архітектура Львова: час і стилі. ХІІІ-ХХІ ст. / Упор. Ю. Бірюльов. Львів, 2008. 

2. Грабович Г. Мітологізації Львова: відлуння присутности та відсутности: 

https://krytyka.com/ua/articles/mitolohizatsiyi-lvova-vidlunnya-prysutnosty-ta-vidsutnosty 

3. Ільницький М. Літературний Львів пер. пол. ХХ ст.: 

http://map.lviv.ua/statti/ilnyckij.html 

4. Історія Львова. У трьох томах / Редколегія Я. Ісаєвич, М. Литвин, Ф. Стеблій. Львів: 

Центр Європи, 2006 (2007). 

5. Крип’якевич І. Історичні проходи по Львові. Львів, 1991. 

6. Лозинський Р. Етнічний склад населення Львова. Львів, 2005: 

http://shron1.chtyvo.org.ua/Lozynskyi_Roman/Etnichnyi_sklad_naselennia_Lvova_u_konteksti_

suspilnoho_rozvytku_Halychyny.pdf 

7. Львівська антологія в 3-х томах (Т.1, Т.2) / Упорядник Ю. Винничук. Харків, 2013, 2014. 

8. Шаблій О. Львовознавчі студії: підходи, аспекти та проблеми: 

http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/23118/1/15-56-59.pdf 

 

Список додаткової літератури: 

1. Археологія найдавнішого Львова / М. Бандрівський: 

https://ntsh.org/content/arheologiya-naydavnishogo-lvova 

2. Білецький П. Українське мистецтво др. пол. ХVІІ-ХVІІІ ст. К., 1981. 

3. Білецький С. Розвиток ремесла і промислів у Львові в сер. ХVІІ ст. 

4. Бірюльов Ю. Мистецтво львівської сецесії. Львів, 2005. 

5. Бірюльов Ю. Сецесія у Львові: 

http://ji.lviv.ua/n29texts/biruliov.htm 

6. Вечерський В. Українські дерев’яні храми. К., 2007. 

7. Винничук Ю. Легенди Львова. Львів, 1999. 

8. Витвицький В. Український музичний Львів // ЗНТШ. Т.232. Львів, 1996. 

9. Головата Р. Будинок товариства «Дністер» – як пам’ятка мистецтва та документ історії 

початку ХХ ст.: 

http://er.ucu.edu.ua/bitstream/handle/1/817/6.%20Holovata_The%20Dnister.pdf?sequence=1

&isAllowed=y 

10. Енциклопедія Львова. Т. 1, 2, 3 (Львів, 2007, 2008, 2010). 

11. Запаско Я., Мацюк О. Львівські стародруки. Львів, 1983. 

12. Ісаєвич Я. Українське книговидання. Витоки, розвиток, проблеми. Львів, 2002. 

13. Історія Львова в документах і матеріалах. К., 1986. 

https://krytyka.com/ua/articles/mitolohizatsiyi-lvova-vidlunnya-prysutnosty-ta-vidsutnosty
http://map.lviv.ua/statti/ilnyckij.html
http://shron1.chtyvo.org.ua/Lozynskyi_Roman/Etnichnyi_sklad_naselennia_Lvova_u_konteksti_suspilnoho_rozvytku_Halychyny.pdf
http://shron1.chtyvo.org.ua/Lozynskyi_Roman/Etnichnyi_sklad_naselennia_Lvova_u_konteksti_suspilnoho_rozvytku_Halychyny.pdf
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/23118/1/15-56-59.pdf
https://ntsh.org/content/arheologiya-naydavnishogo-lvova
http://ji.lviv.ua/n29texts/biruliov.htm
http://er.ucu.edu.ua/bitstream/handle/1/817/6.%20Holovata_The%20Dnister.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://er.ucu.edu.ua/bitstream/handle/1/817/6.%20Holovata_The%20Dnister.pdf?sequence=1&isAllowed=y


14. Капраль М. Національні громади Львова ХVІ- ХVІІІ ст. (Соціально-правові взаємини). 

Львів, 2003. 

https://shron1.chtyvo.org.ua/Kapral_Myron/Natsionalni_hromady_Lvova_XVIXVIII_st_sots

ialno-pravovi_vzaiemyny.pdf? 

15. Кулик О. Львівський театр імені М. Заньковецької. К., 1989. 

16. Кучерявий В. Сади і парки Львова. Львів, 2008. 

17. Лемко І. Легенди старого Львова. Львів, 2008. 

18. Лемко І. Люди твого міста:  

http://tvoemisto.tv/exclusive/lyudy_tvogo_mista_ilko_lemko_64441.html 

19. Легенди старого Львова: 

https://www.youtube.com/watch?v=tggDZBIG5XM 

20. Лильо І.М., Лильо-Откович З.М. Прогулянка Львовом. Путівник. К., 2005. 

21. Лильо І. Люди твого міста: 

http://tvoemisto.tv/exclusive/lyudy_tvogo_mista_igor_lylo_68189.html 

22. Мовна М. Сучасні путівники Львовом: типологія і зміст: 

https://nz.lviv.ua/archiv/2013-1/18.pdf 

23. Могитич Р. Планування структура львівського середмістя і проблеми його датування // 

ЗНТШ. Т.227. 

24. Мельник Б. Вулицями старовинного Львова. Львів, 2002. 

25. Нога О. Світ львівського спорту 1900-1939. Львів, 2005. 

26. Овсійчук В. Українське мистецтво др. пол. ХVІ- пер. пол. ХVІІ ст. К., 1985. 

27. Петегирич В. Середньовічний Львів, відкритий археологами // Дзвін. 1995. №4. С.130-

135.  

28. Проскуряков В., Ямаш Ю. Львівські театри: час і архітектура. Львів, 1997. 

29. Прибєга Л. В. Дерев'яні храми українських Карпат / Л. Прибєга. К., 2007. 

30. Проскуряков В., Ямаш Ю. Львівські театри: час і архітектура. Львів, 1997. 

31. Рожко М. Тустань – давньоруська наскельна фортеця. К., 1996. 

32. Содомора А., Домбровський М. Anno domini. Року Божого: Латинські написи Львова. 

Львів,2008. 

33. Шишка О. Наше місто – Львів. Ч. 2. Львів, 2005. 

  

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання    залік 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання    

Засоби діагностики успішності навчання студентів передбачають контроль знань 

(проміжний і підсумковий). Засоби поточного контролю: 

- Виступ з основного питання. 

- Усна наукова доповідь. 

- Доповнення, запитання до виступаючого, рецензія на виступ. 

- Участь у дискусіях. 

-  Участь у інтерактивних формах організації заняття. 

- Аналіз джерельної і монографічної літератури. 

- Письмові завдання (тестові, контрольні, творчі роботи тощо). 

- Реферат, есе (письмові роботи, оформлені відповідно до вимог). 

Контрольні заходи модульного контролю проводяться під час семінарських занять 

в академічній групі відповідно до розкладу занять. Контрольні заходи модульного 

контролю проводяться у комбінованій формі: у вигляді тестування та письмових 

контрольних робіт. В окремих випадках можна застосовувати й інші форми модульного 

контролю: письмові завдання, усні колоквіуми та ін.  

Обов’язковим видом роботи студента є самостійна робота, перевірка якої 

проводиться під час проведення проміжного і підсумкового контролю. Вид контрольного 

https://shron1.chtyvo.org.ua/Kapral_Myron/Natsionalni_hromady_Lvova_XVIXVIII_st_sotsialno-pravovi_vzaiemyny.pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Kapral_Myron/Natsionalni_hromady_Lvova_XVIXVIII_st_sotsialno-pravovi_vzaiemyny.pdf
http://tvoemisto.tv/exclusive/lyudy_tvogo_mista_ilko_lemko_64441.html
https://www.youtube.com/watch?v=tggDZBIG5XM
http://tvoemisto.tv/exclusive/lyudy_tvogo_mista_igor_lylo_68189.html
https://nz.lviv.ua/archiv/2013-1/18.pdf


заходу та методика урахування складових модульного контролю при визначенні оцінки за 

ЗМ розробляється викладачем і затверджується кафедрою. 

 

 

 


