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   МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

            

Здобуваючи фах, студенти заочної форми навчання вивчають 

низку гуманітарних предметів, серед яких вагоме місце належить 

історії української культури.  „Історія української культури” є 
нормативною навчальною дисципліною в усіх ВНЗ України. Її 
засвоєння передбачає осмислення майбутніми фахівцями сутності, 
змісту та основних періодів розвитку української культури.   

   Мета навчальної дисципліни – охарактеризувати основні 
етапи і закономірності розвитку культури, її досягнення та вплив на     
формування цивілізованого суспільства, а також показати місце 
української культури у світовому культурному просторі.     

    

                        Основні завдання дисципліни: 

Відповідно до освітньо-професійної програми з навчальної 
дисципліни „Історія української культури” студент повинен знати: 

• визначення поняття культура; 

• історичні умови та етапи розвитку української культури, їх 

основні ознаки; 

• зміст основних архітектурних, образотворчих, літературних 

стилів і напрямів; 

• традиції освіти, науки і книгодрукування в Україні;   
• діяльність та основні досягнення представників української 

культури різних епох; 

• головні культурно-мистецькі пам’ятки історичних періодів; 

• основні тенденції сучасної української культури; 

• місце та значення української культури у світовому 

культурному процесі.     
Відповідно до освітньо-кваліфікаційної програми з навчальної 

дисципліни „Історія української культури” студент повинен уміти: 

• визначати основні особливості української культури та 

закономірності її розвитку; 

• розрізняти твори мистецтва та літератури за епохами і 
напрямами; 

• порівнювати культурні здобутки різних історичних епох; 

• охарактеризувати визначні культурні пам’ятки та діяльність 

видатних митців України; 
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• визначити роль і місце української культури  у світовому 

культурному просторі.  
 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

 „Історія української культури: від витоків до кінця ХVIII ст.” 

 

Тема 1. Давня культура України. 

Вступ. Предмет і завдання курсу. Методологічні основи 

вивчення курсу. Джерела та література.   

Культура первісного суспільства. Зародження мистецтва. 

Мізинська стоянка. Розвиток меандрового геометричного 

орнаменту.Кам’яна могила – визначна пам’ятка духовного життя 

давнього населення України.  

Трипільська культура. Світоглядні уявлення трипільців. Духовне 

життя. Керамічне виробництво. Глиняна пластика. Поява 
шнурового орнаменту у гончарстві. 

Культура кочових народів.  “Звіриний стиль”. Видатні пам’ятки 

скіфських курганів. Релігійні вірування скіфо-сарматських племен. 

Антична культура міст-держав Північного Причорномор’я і 
Криму. Право і законодавство. Писемність, освіта, наука. 
Образотворче мистецтво, скульптура, монументальний і станковий 

живопис. Література і фольклор. Театр і музика. 

Культура давніх слов’ян. Зарубинецька і Черняхівська культури. 

Побут. Типи поселень. Система укріплень. Духовна культура. Мова 
та початки писемності. Календар. Родинно-обрядові пісні. 
“Велесова книга”. Сакральні пам’ятки східних слов’ян. Релігійні 
вірування.   

 

Тема 2. Культура Київської Русі та Галицько-Волинського 

князівства 

Історіографія. Чинники формування культури Київської Русі. 
Міста та їх культура.  

Дохристиянська міфологія слов’ян як складова культури. 

Християнство як чинник нових культурних процесів. Монастирі. 
Богословська культура. Візантійські традиції культури Русі. 
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Мова. Писемність. Освіта і наука. Усна народна творчість. 

Літописання. Література. “Повість минулих літ”, “Слово про закон і 
благодать”, “Повчання”, “Слово о полку Ігоревім” та ін. Право та 
законодавство. “Руська правда”.  

Архітектура. Культові споруди. Десятинна церква, Софіївський,  

Успенський, Михайлівський Золотоверхий собори. 

Монументальний живопис.  Мистецтво мозаїки. Фрески. 

Іконопис – Богородиця заступниця (Оранта), Архангел Михаїл, 

Святий Дмитро, Чудотворна Вишгородська ікона Богородиці, 
Нерукотворний образ Христа. 

Книжкова мініатюра. Художнє ремесло. 

Музична культура. Народна творчість. Церковний спів. 

Культура Галицько-Волинського князівства та її особливості. 
Писемність. Освіта. Книгописання. Бучацьке – ХІІ-ХІІІ ст.,  
Холмське – ХІІІ ст. Євангелія.  Літописання. Галицько-Волинський 

літопис. 

Архітектура та містобудування. Замки. Монументальний 

живопис. Іконостас. Волинська, Дорогобузька і Холмська ікони. 

 

Тема 3.  Українська культура  

у ХIV – першій половині ХVIІ ст. 

 Особливості розвитку культури українського народу у 

складі Литовської держави. Поширення ідей гуманізму. Збільшення 

кількості початкових шкіл і підвищення їх освітнього рівня. 

Навчання українців в університетах Західної Європи. Юрій 

Дрогобич, Себастян Кленович, Павло Русин, Станіслав 

Оріховський-Роксолан. Іконописні школи: волинська, київська, 
львівська. Пересопницьке Євангеліє – визначна пам’ятка 
староукраїнської мови.  

Вплив Люблінської (1569 р.) та Берестейської (1596 р.) уній на 

розвиток української культури. Посилення полонізаційного 

наступу. Ренесансно-реформаційні ідеї в українській культурі. 
Релігійна полеміка між православними і католиками. Герасим та 
Мелетій Смотрицькі, Іван Вишенський, Христофор Філалет, Захарія 

Копистенський. Виникнення та діяльність братств. Львівське та 
Київське братство.  

Розвиток освіти і науки. Типи шкіл. Острог – культурно-освітній 

центр. Костянтин Острозький – культурний та релігійний діяч. 
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Діяльність Івана Федорова, Клірика Острозького, Дем’яна 
Наливайка. Розвиток друкарства. Апостол (1574 р.), Азбука (1578 

р.), Острозька Біблія (1581 р.). Києво-Могилянський колегіум та 
культурно-просвітницька діяльність Петра  Могили. 

Архітектура і   мистецтво.      Ренесансний    стиль у будівництві  
(Будинок Корнякта, Успенська церква, Каплиці Кампіанів та 
Боїмів). Визначні оборонні споруди: замки у Кременці, Луцьку, 

Острозі; монастирі-фортеці в Дермані, Зимному, Межиричі; 
Білгород-Дністровська, Кам’янець - Подільська та Хотинська 
фортеці. Зрубні храми. Іконопис. Федір Сенькович і Микола 
Петрахнович. Портретний живопис, ”Козацькі Покрови”, „Козак 

Мамай”. Народні думи, історичні та ліро-епічні пісні, балади. 

Розвиток хорового співу  кобзарства  

  Козацтво – захисник віри та культури українського народу. 

Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний.   

 

Тема 4. Українська культура 

у другій половині ХVIІ – ХVIІІ ст. 

Особливості духовного розвитку українських земель після 

Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Вплив 

козацького державотворення на формування національної 
свідомості. Внесок різних суспільних верств населення у 

загальнонаціональну культурну скарбницю. Руйнівні і деструктивні 
процеси.   

Розвиток освіти, науки, книгодрукування. Початкові школи. 

Києво-Могилянська академія. Колегіуми у Чернігові, Харкові, 
Переяславі. Греко-католицькі і католицькі навчальні заклади. 

Львівський університет. Друкарні. Видання богословської, світської 
і навчальної літератури.  

Усна народна творчість та література. Народні думи, ліричні та 
історичні пісні. Козацькі літописи. „Хроніка...” Феодосія 

Сафоновича. Історичний твір „Синопсис”. Творчість Л. Барановича,  
І. Гізеля, І. Галятовського, С. Дівовича, , Г. Кониського, Ф. 

Прокоповича, Г. Сковороди, Д. Туптала (Дмитра Ростовського) та 
інших видатних особистостей. Внесок українців у розбудову 

Російської імперії.  
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Музична культура. Шкільні театри, інтермедії, вертеп. 

Глухівська музична школа. Композитори М. Березовський, Д. 

Бортнянський, А. Ведель. 

Визначні архітектурні пам’ятки доби козацького бароко, рококо, 

класицизму. Творчість архітекторів І. Григоровича-Барського, С. 

Ковніра, Я. Погрібняка, В. Растреллі, Й. Шеделя, скульпторів І. 
Пінзеля, С. Шалматова та ін.  

Живопис. Школи іконопису і гравюри. Мистецтво портрета. 
Творчість О. Антропова, В. Боровиковського,  Д. Левицького, А. 

Лосенка, І.Рутковича, Й. Кондзелевича, братів Тарасевичів та інших 

видатних майстрів. 

Матеріальна культура, побут, звичаї. Декоративно-прикладне 
мистецтво.     

 

                           ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

„Історія української культури 

кінця  ХVIII - початку ХХІ ст”. 

 

Тема 5.   Культура України кінця ХVIІІ –  першої 
половини XIX ст. 

Особливості розвитку української культури в складі Російської 
та Австро-Угорської імперій. Періоди культурно-національного 

відродження: фольклорно-етнографічний, культурницький, 

політичний. Романтизм як культурне явище та світоглядна система. 

Освіта. Харківський та Київський університети як осередки 

української культури. Розвиток науки. Поява перших історичних 

праць. “Історія русів”. Д. Бантиш-Каменський, М. Маркевич, М. 

Максимович. Виникнення етнографії. М. Цертелєв. „Опыт собрания 

старинных малороссийских песней” (1819 р.), „Малоросійські пісні” 

(1827 р.), „Збірник українських пісень” (1849 р.) та ін. 

Діалог культур і культурне протистояння імперським утискам. 

Перемишльський культурно-освітній осередок. Діяльність „Руської 
трійці”. Альманах „Русалка Дністровая”. ”Кирило-Мефодіївське 
товариство”. Т. Шевченко в контексті національної культури.   

Художня література періоду романтизму. І. Котляревський, П. 

Гулак-Артемовський, Г. Квітка-Основ’яненко, Є. Гребінка, П. 

Куліш, М. Гоголь.  Музика. Театральне мистецтво. Домашні театри. 

Архітектура. А.Меленський, В.Беретті, А.Боффо.  Палацово-
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паркова архітектура: палац К. Розумовського в Батурині, палац 

Галагана на Чернігівщині, Софіївський парк в Умані. Живопис. 

Творчість художників Т. Шевченка, В. Тропініна, І. Сошенка та ін. 

Скульптура.  

 

Тема 6. Українська культура  

у другій половині XIX – на початку ХХ ст. 

Українська культура другої половини XIX ст. Інтелектуальний і 
культурний рух 1850 – 1870-х рр.; журнал “Основа”. Хлопомани і 
громадівці. Валуєвський циркуляр. Емський указ і його наслідки. 

Культурно-наукова діяльність М. Драгоманова. Народництво. 

Національно-культурний рух у західноукраїнських землях. 

„Просвіти”. Виникнення та функціонування НТШ.  Діяльність 

М. Грушевського,  І. Франка, В. Гнатюка та ін.  

Освіта. Виникнення недільних шкіл, класичних та жіночих 

гімназій, училищ професійної освіти. Відкриття Новоросійського та 
Чернівецького університетів. Київський політехнічний та Хар – 

ківський технологічний університети. Розвиток науки. Київська 
громада. Наукова діяльність О. Потебні, Д. Багалія, В. Антоновича, 

Д. Яворницького.  

Українська періодична преса та її роль у розвитку й поширенні 
національної та світової культури (“Світ”, “Діло”, “Батьківщина”, 

“Зоря”, “Життє і слово”, “Літературно-науковий вісник” та ін.). 

Література та особливості її розвитку. П. Куліш, Марко Вовчок, 

І. Нечуй-Левицький, Панас Мирний, Леся Українка, І. Франко, 

Ю. Федькович, В. Стефаник, О. Кобилянська, М.Коцюбинський. 

Драматургія. М. Кропивницький, М. Старицький, І. Карпенко-

Карий, Б. Грінченко. 

Театральна культура. Фольклорно-етнографічний театр. 

Театральні трупи. Український професійний театр. М. 

Заньковецька, М. Садовський, П. Саксаганський та ін.  

Музична культура. Розквіт хорової культури, пісні-романсу, 

інструментальної музики. Творчість С. Гулака-Артемовського, 

П. Ніщинського, П. Сокальського, М. Лисенка. Композитори 

Галичини: М. Вербицький, С. Воробкевич, А. Вахнянин.  

Скульптура. Л. Позен, П. Забіла, М. Микешин. Архітектура. 

Еклектизм – головний напрям в архітектурі. Оперні театри в Києві, 
Одесі, Львові. Володимирський собор. Живопис. Творчість 
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художників С. Васильківського, К, Трутовського, М. Пимоненка, 
В.Орловського,  М. Мурашка, І. Труша, М.Ярошенка. 

   

Тема 7. Розвиток української культури  

в 1920 – 1940 рр. 

Історичні умови розвитку культури в період національної 
революції 1917-1920 рр.  Розвиток освіти. Київський та Кам’янець-

Подільський університети. Академія наук. Діяльність 

В. Вернадського, Д. Багалія, А. Кримського, С. Смаль-Стоцького, С. 

Єфремова та ін.  Українізація в УСРР та її наслідки.  

Література. Творчість Остапа Вишні, Олександра Олеся, 

В. Сосюри, О. Довженка, П. Тичини, М. Рильського, М. Зерова, 

М. Хвильового, М. Драй-Хмари, Г. Косинки, М. Куліша. 

Літературні об’єднання: „ВАПЛІТЕ”, „Гарт”, „Плуг”, „Авангард” та 
ін.   

Музична культура. Українська державна (республіканська) 

капела. Хорова капела „Думка”. Творчість композиторів М. 

Леонтовича, Я. Степового, Л. Ревуцького, Б. Лятошинського, П. 

Козицького.  

Архітектура. Коструктивізм та соцреалізм. Образотворче 
мистецтво. Українська академія мистецтв. Творчість художників М. 

Бойчука, М. Жука, В. і Ф. Кричевських, О.Богомазова, О. Мурашко, 

Г. Нарбута, С. Їжакевича. Скульптура.  

Театральне мистецтво. Театр „Березіль” Л. Курбаса. 
Кіномистецтво. О. Довженко: „Звенигора”, „Арсенал”, ”Земля”.  

Релігійне життя. Створення УАПЦ. Митрополит В. Липківський.   

Особливості розвитку культури в 30-рр. ХХ ст. Репресії. 
„Розстріляне відродження”. 

Розвиток української культури у Західній Україні під владою 

Польщі, Румунії та Чехословаччини. Празька поетична школа.  

Культура української діаспори. Освіта. Наука. Український 

Вільний Університет, Український науковий інститут у Варшаві та 
Берліні, Українська Могилянсько-Мазепинська академія. 

Відновлення діяльності НТШ у Німеччині. Творчість Д. Дорошенка, 
І. Огієнка, Б. Крупницького, І. Борщака та ін.     

Культурне життя у роки Другої світової війни та в післявоєнний 

період.  
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Тема 8. Українська культура  

у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. 

 Історичні умови розвитку культури. Науково-технічний прогрес 
та глобалізаційні процеси.  Розвиток освіти та науки. 

Література. Творчість В. Стуса, О. Гончара, Р. Іваничука, 

О. Бердника. Діяльність і творчість шістдесятників. “Клуб творчої 
молоді”. В. Симоненко, М. Вінграновський, Л. Костенко, Б. 

Олійник, І. Драч, І. Світличний, І. Дзюба, Є. Сверстюк, А. Горська 
та ін. Так звана “боротьба з формалізмом і абстракціонізмом” у 

літературі й мистецтві. Політичні репресії 1972 року та наступних 

років в УРСР та занепад національної культури. Посилення  

русифікації. “Самвидав” як феномен культури. Культура 

української діаспори. Діяльність НТШ, УВАН, УІТ, КІУС, УНІГУ. 

Творчий доробок О. Оглоблина, Л. Винара, О. Пріцака та ін.  

Кінематограф в Україні. С. Параджанов, Ю. Іллєнко, 

І. Миколайчук. 

“Перебудова” і культурне життя в Україні. Історичні зміни в 

офіційному статусі української мови. Повернення забутої і 
“репресованої” спадщини. Виникнення умов для мистецького 

плюралізму й творчих експериментів. Авангард у культурі. Поп-арт 
і молодіжна субкультура.  

Культурні процеси в суверенній Україні. Основні тенденції 
розвитку сучасної української культури. Освіта. Демократизація 

навчально-виховного процесу. Навчальні заклади нового типу: 

ліцеї, гімназії. Відкриття нових ВНЗ. Гуманізація освіти. Державна 
мовна політика.  

Досягнення в літературі і мистецтві. Відновлення та будівництво 

храмів. Відродження традицій сакрального мистецтва в архітектурі і 
живописі, розвиток духовного хорового співу. Проблема підняття 

престижу української культури, входження її у світовий культурний 

простір, розширення й інтенсифікації міжнародних культурних 

зв’язків. 
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ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ  

КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 

 Курс «Історія української культури» для студентів заочної 
форми навчання включає два розділи: «Історія української культури 

з найдавніших часів до середини XVII ст.» та «Історія української 
культури із середини XVII ст. до сучасної доби». Зважаючи на це, в 

процесі вивчення предмету і підготовки до іспиту, студенти 

зобов’язані виконати контрольну роботу, в якій перше і друге 
питання співвідносяться з темами відповідних розділів. 

 Усі питання контрольних робіт відповідають програмі курсу. До 

кожного з них додаються методичні вказівки, які конкретизують 

сутність заданої теми і допомагають знайти відповіді у спеціальній 

та навчальній літературі. З метою полегшення підготовки до 

екзамену наводиться перелік питань до підсумкового контролю. 

 У процесі виконання контрольної роботи потрібно 

дотримуватися наступних вимог: 
1. Варіант контрольної роботи вибирається за останньою 

цифрою залікової книжки або студентського квитка. 
Наприклад, номер залікової книжки 134714. У цьому 

випадку тема Вашої роботи буде за номером 4, 14 або 24. 

Зверніть увагу на те, що Ви обираєте лише один варіант із 
трьох запропонованих на Ваш вибір. 

2. Титульна сторінка обов’язково має містити назву 

дисципліни, номер залікової книжки, прізвище, ім’я, по 

батькові студента, групу, спеціальність, курс. 

3. На початку контрольної роботи потрібно вказати номер 

варіанту, а також переписати питання. 

4. Зміст тексту подається у довільній формі, своїми словами, 

на основі опрацьованої літератури. При цитуванні 
обов’язково вказати джерело і сторінку, на якій знаходиться 

дана цитата. 

5. Загальний обсяг роботи – 10-12 сторінок друкованого тексту 

А-4. Текст може бути і рукописний (в цьому випадку 

використовуйте звичайний учнівський зошит). 
6. Наприкінці контрольної роботи обов’язковим є список 

літератури, який повинен включати не лише підручники і 
посібники, але й монографії та статті. 
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7. Контрольні роботи здаються на кафедру, де в журналі 
обліку фіксується дата подання робіт. Викладачі кафедри 

перевіряють їх у семиденний термін і у разі необхівдності 
доопрацювання повертають студентам. 

Кафедра українознавства, педагогіки і психології запрошує 
студентів для роботи над вивченням курсу «Історія української 
культури» в методичний кабінет (навчальний корпус № 7, ауд. 773) 

 

 

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  
ДО ЇХ ВИКОНАННЯ 

 

Варіант 1 

1. Найдавніші форми культури на українських землях. 

2. Музичне мистецтво України у 2-й половині XVII-XVIII ст. 
 

 Рекомендації до виконання: 

1. Розкриваючи перше питання, необхідно дати характеристику 

таких історичних періодів, як палеоліт (≈ 1млн.-11 тис.рр. до н.е.), 
мезоліт (10 – 6 тис.рр. до н.е.), неоліт (6 – 4 тис.рр.до н.е.); 

визначити у яких регіонах сучасної України у ці давні часи існували 

поселення. Надалі з’ясувати які види пам’яток залишили по собі 
давні культури і простежити їх еволюцію, зокрема, розвиток 

суспільних відносин, розповісти про особливості релігійних 

уявлень. Описати стоянки первісних людей, такі як, наприклад, 

Мізинська і Межирічська, а також таку видатну пам’ятку як 

«Кам’яна Могила». Дати відповідь на запитання, де знайдено 

«палеолітичний оркестр». 

2. Висвітлення другого питання вимагає від студента розуміння 

особливостей даної доби, коли існувала Гетьманська козацька 
держава. Адже поява в багатьох містах України професійних цехів 

музикантів була пов’язана з гетьманськими універсалами, котрі 
запроваджували ці організації та сприяли розвитку музичної справи. 

Професіоналізацію музичного мистецтва потрібно співвіднести зі 
становленням фахової освіти (теоретичні праці М.Діленського) та 
функціонуванням музичної школи у Глухові. Також необхідно 

подати характеристику напрямів розвитку української музики в їх 
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жанровому розмаїтті: народна, культова, батальна тощо. Напишіть 

про творчість видатних композиторів, таких як Д.Бортнянський, 

М.Березовський, А.Ведель. 

 

Варіант 2 

1. Трипільська культура. 

2. Становлення нової української літератури наприкінці XVIII 

– у першій половині ХІХ ст. 
 

 Рекомендації до виконання: 

1. Розпочніть висвітлення першого питання з визначення місця та 
часу існування трипільської культури. Коли вона досягла 
найвищого рівня розвитку? Назвіть основні види занять та знаряддя 

праці трипільців. Дайте коротку характеристику ремесел. Опишіть 

житло трипільців та зверніть увагу на його особливості. Чому цю 

культуру називають «культурою мальованої кераміки»? Які типи 

посуду виготовляли трипільці та що вони зображали? Дайте 
відповідь на запитання, чи володіли вони письмом. Напишіть, які 
версії існують щодо причин зникнення цієї культури. 

2. Період становлення нової української культури співвідноситься 

з початком національного відродження в Україні, і, зокрема, з 
виходом у світ у 1798 р. «Енеїди» І.Котляревського – художнього 

твору, який вперше було написано народною українською мовою. 

Поява цієї поеми надихнула цілу генерацію талановитих 

українських письменників і поетів: Г.Квітку-Основ’янена, 

Є.Гребінку, П.Гулака-Артемовського та інших. Особливе місце 
належить Т.Шевченку, оскільки вихід у світ «Кобзаря» (1840 р.) 

започаткував новий, наступний етап у розвитку літератури і 
послужив могутнім поштовхом у справі українського національного 

відродження. Таким чином, даючи відповідь на друге питання, 

необхідно з’ясувати історико-культурні обставини, особливості 
розвитку суспільної думки у цей період, тобто передумови, котрі 
сприяли формуванню такого явища як українська література. Також 

слід звернути увагу на ідейний зміст, тематику й сюжети творів, що 

зробили українську літературу першорядним чинником в процесі 
становлення національної культури. 
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Варіант 3 

1. Культура кочових народів. 

2. Освіта в Україні у ХІХ-на початку ХХ ст. 
 

Рекомендації до виконання: 

1. Розгляд першого питання розпочніть з визначення кочових 

племен, місця і термінів їх перебування на теренах України. 

Особливу увагу зверніть на релігійні уявлення та курганні 
поховання кочівників. Бажано скористатися при цьому твором 

давньогрецького історика Геродота. Охарактеризуйте пам’ятки 

матеріальної культури. Опишіть найголовніші витвори мистецтва 
скіфів, такі як, наприклад «Скіфська пектораль», «Золотий гребінь» 

та інші. Визначіть особливості образотворчого мистецтва сарматів, 

у першу чергу – ювелірного. Дайте визначення таких термінів, як 

«фалар» і «поліхромний стиль». 

2. Висвітлюючи друге питання, перш за все, визначіть типи 

навчальних закладів, зміст і терміни навчання у школах. Якою 

мовою проводилося навчання? У чому полягала відмінність між 

класичними і реальними гімназіями? Знайдіть інформацію про 

кількість шкіл в Україні у різні періоди ХІХ ст. Чим пояснити 

загальне падіння рівня грамотності порівняно з добою гетьманської 
автономії? Визначіть вищі навчальні заклади, зокрема – технічні 
університети. Дайте характеристику системи навчання у них, 

назвіть найвидатніших вчених у різних галузях науки. 

 

Варіант 4 

1. Культура античних міст Північного Причорномор’я. 

2. Літературна і художня спадщина Тараса Шевченка. 
 

Рекомендації до виконання: 

1. Античні міста засновані у VII-V ст. до н.е. під час грецької 
колонізації. Північне Причорномор’я приваблювало переселенців 

родючими землями, великою кількістю риби, можливістю вести 

широку торгівлю. Остання відіграла в економічному житті греків 

велику роль. Вони підтримували тісні торгівельні й культурні 
зв’язки не лише з містами Греції та Малої Азії, але також з 
племенами, які проживали на теренах України: скіфами, сарматами, 
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синдами тощо. Античні міста (Пантікапей, Ольвія, Херсонес) 
сприяли розвитку мистецтва, котрому були притаманні як риси 

культури античного світу, так і місцева своєрідність. У ньому 

знайшло свій відбиток життя сусідніх народів, їх релігійні уявлення, 

звичаї і традиції, про що свідчать пам’ятки матеріальної культури. 

Опишіть залишки споруд, які дійшли до нашого часу (базиліки, 

театри, стадіони тощо), а також витвори образотворчого мистецтва 
(фрески, мозаїки, зображення на посуді). 
2. Відповідаючи на друге питання, зверніть увагу, що саме з 
творчістю Т.Шевченка пов’язаний новий етап у розвитку 

української культури. Адже завдяки його творчості був 

стверджений критичний реалізм в літературі, започаткований її 
революційно-демократичний характер. Важко переоцінити роль 

«Кобзаря» - невеликої за обсягом книги, що побачила світ у 1840 р. 

Поезію Т.Шевченка характеризує тісний зв’язок з усною народною 

творчістю. Його творча спадщина складається з великої кількості 
віршів, балад,поем, прозових творів (серед них драма «Назар 

Стодоля»). Окрім літературної спадщини Т.Шевченко залишив по 

собі й живописні роботи, більшість з яких присвячена побутовій 

тематиці, зображенню життя українського села. Окрему сторінку 

представляє портретний живопис. Дослідники художньої творчості 
Т.Шевченка прийшли до висновку, що має місце недооцінка його 

саме як художника, оскільки і в цій царині він проявив не меншу 

геніальність, ніж поет. Опишіть такі, наприклад, картини як 

«Катерина», «На цвинтарі», «Діти Рєпніна», а також автопортрети. 

 

Варіант 5 

1. Культура давніх слов’ян. 

2. Кирило-Мефодіївське братство та його роль у національно-

культурному відродженні України. 

 

Рекомендації до виконання: 

1. Відповідаючи на перше питання, перш за все, слід звернути 

увагу на особливості релігійних уявлень слов’ян, котрі були тісно 

пов’язані з навколишнім світом. Назвіть богів, яким поклонялися 

слов’яни і хто з них «виконував» які функції. Напишіть про 

значення культу предків, землеробський культ та про наявність 

релігійного календаря, що охоплював увесь господарський цикл. 
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Важливо також визначити особливості їх міфології, в першу чергу, 

міфів про створення світу та походження людини. Що можна 
сказати про жертвоприношення та обряди слов’ян? Які свята вони 

відзначали? Напишіть про пам’ятки мистецтва, які дійшли до 

нашого часу, такі, наприклад, як Мартинівський чи Глодоський 

скарби, Збруцький ідол та інші. 
2. Кирило-Мефодіївське братство було створено на 
народницькому етапі національно-культурного відродження 

України (1846 р.). Визначіть засновників цієї організації та кількість 

членів братства. Яке відношення до цього товариства мав 

Т.Шевченко і чи можна вважати його одним із засновників? 

Кирило-мефодіївці створили ідеологію україно-слов’янського 

відродження і на певний час стали в центрі національно-

культурного руху. Які завдання щодо розвитку культури, освіти, 

православної християнської віри окреслені в програмних 

документах братства? Напишіть про обставини і причини 

припинення його діяльності. 
 

Варіант 6 

1. Культура дохристиянської Русі. 
2. Романтичний (дворянський) період національно-

культурного відродження в Україні (кінець XVIII - 40 рр. 

ХІХ ст.) 
 

Рекомендації до виконання: 

1. У ІХ – Х ст. у Східній Європі сформувалася ранньофеодальна 
держава – Київська Русь. Політичне об’єднання східнослов’янських 

племен сприяло їх етнічній консолідації і формуванню 

давньоруської культури. У цей час  виникають міста як центри 

ремесла і торгівлі. Посилення влади київських князів викликало 

зміни і в духовній сфері. У 980 р. Володимир Великий проводить 

першу релігійну реформу і визначає коло богів, яким мали 

поклонятися усі русичі. Скарбницею духовної культури була усна 

народна творчість, наповнена ідеями любові до рідної землі, 
справедливості і милосердя. Існували різні обряди, пов’язані з 
трудовою діяльністю і побутом слов’ян. Високого рівня досягли 

дерев’яна архітектура, ювелірне мистецтво. 
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2. Наприкінці XVIII – на початку ХІХ ст. в Україні розпочинається 

національне відродження. Суть цього процесу полягає у 

відновленні різних сфер (національної, духовної, мовної тощо) 

буття народу, посилюється активність національної еліти. Серед 

останньої значна частина вихідців із знатних козацьких родин. Вони 

ведуть боротьбу за свої станові інтереси, відновлення гетьманської 
держави та козацького війська. Посилюється інтерес до пошуку і 
вивчення історичних документів, фольклорних пам’яток, 

етнографічних експонатів. Дайте характеристику історичних творів 

(В.Рубан, Д.Бантиш-Каменський, «Історія Русів»). Назвіть збірники 

українських пісень (М.Цертелєв, М.Максимович). Кого називають 

родоначальником української літератури? 

 

Варіант 7 

1. Усна народна творчість та її роль в розвитку культури 

українського народу. 

2. Університети як осередки української культури у ХІХ ст. 
 

Рекомендації до виконання: 

1. Висвітлюючи це питання, необхідно простежити еволюцію 

фольклорних традицій, що мали початок в дохристиянську добу. До 

найдавніших форм усної народної творчості слід віднести казки, 

прислів’я, приказки, пісні, билини. Вони зберегли і донесли до 

нашого часу світ уявлень предків, їх мудрі думки. Особливе місце 
серед давніх фольклорних творів займають билини, в яких 

відобразились історичні події давньоруського періоду. З появою 

козацтва виникає  визначне явище української поезії – дума, яка 
висвітлює події козацької доби, зокрема, козацько-селянські 
повстання, національно-визвольну війну під проводом 

Б.Хмельницького. В думах змальовуються суспільні й побутові 
явища, що були характерними для цієї епохи. Думи, як і  пісні, 
покладалися на музику, їх виконавцями, а часто й авторами, були 

кобзарі – народні співаки-бандуристи. Наведіть конкретні назви 

пісень і дум, які були найбільш поширені у тогочасному 

суспільстві. 
2. Перші університети на українських землях, що були в складі 
Російської імперії, виникають лише в ХІХ ст. Визначіть, коли і де 
були засновані вищі навчальні заклади, як класичні, так і технічні, 
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учительські тощо. Серед них особлива роль належить Київському та 
Харківському університетам. Адже саме вони стали визначними 

інтелектуальними центрами з високим рівнем освітньої та наукової 
діяльності. Незважаючи на загальну русифікацію освіти, в цих 

університетах проводиться активна робота з вивчення і дослідження 

української історії, етнографії, проблем мовознавства. В 

періодичних виданнях цих закладів друкуються праці українських 

науковців і літераторів. Університетська спільнота стає осередком 

формування національної ідеї, вона організовується в гуртки та 

громади, що займаються національно-просвітницькою діяльністю. 

Напишіть про діячів, пов’язаних з університетськими колами, 

з’ясуйте роль, яку вони відіграли в розвитку української культури. 

 

Варіант 8 

1. Запровадження християнства і його вплив на розвиток 

культури Київської Русі. 
2. Громадівський рух в Україні у 2-й половині ХІХ ст. 
 

Рекомендації до виконання: 

1. Розпочніть з попередників Володимира Великого, які набагато 

раніше стали християнами і сприяли розповсюдженню нової віри у 

давньоруських землях. Як відбувався процес християнізації в межах 

всієї Київської Русі? Чому Володимир обрав «грецьку віру»? 

Запровадження християнства, перш за все, сприяло зміцненню 

давньоруської державності, утвердженню церковнослов’янської 
мови і поширенню писемності. Це в свою чергу, обумовило 

розвиток освітньої і книжної справи: при церквах та княжих дворах 

засновувалися школи й бібліотеки, при монастирях створювалися 

книгописні майстерні (скрипторії). Зближення з християнською 

Візантією сприяло поширенню в Київській Русі  кам’яного 

будівництва, розвитку монументального живопису (фреска, 
мозаїка), іконопису, музичного мистецтва. Зверніть увагу, що з 
часом християнство на Русі втрачало чисто візантійську форму, 

вбираючи в себе елементи місцевих слов’янських звичаїв, ритуалів, 

естетичних вимог. Це знайшло відображення в архітектурі та 
образотворчому мистецтві. Знайдіть відповідь на запитання, хто з 
представників руського народу вперше був обраний Київським 

митрополитом? 
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2. Назвіть засновників першої громади. Де і коли вона виникла? 

Напишіть про поширення громадського руху на теренах України. 

Громади – напівлегальні об’єднання української інтелігенції, 
діяльність яких мала культурницьке і суспільно-політичне 
спрямування. Головна мета – сприяти розвитку народної освіти, 

поширенню національної ідеї, формуванню національної 
свідомості. Практична діяльність громадівців полягала в заснуванні 
недільних шкіл з українською мовою навчання, виданні популярних 

брошур, укладанні словників, вивченні та популяризації духовної 
спадщини українського народу. У Петербурзі видавався часопис 
«Основа». Царський уряд, занепокоєний діяльністю громад, 

ліквідував недільні школи (1862 р.), заборонив видання популярної 
та релігійної літератури українською мовою (Валуєвський 

циркуляр), здійснив арешти найактивніших громадівців, 

загальмувавши на певний час культурницько-національний рух. 

Громади відновили активність в 70-х рр. ХІХ ст. у різних містах 

України та за її межами. У Києві поряд із так званою старою 

громадою утворилася «молода» громада. В урядових колах 

громадівців називали «українофілами» з певним негативним 

відтінком. Згодом так себе стали називати і самі діячі, котрих 

цікавили проблеми української історії, культури, мови, літератури, 

етнографії. Назвіть найбільш відомих діячів громадського руху. 

Чому частина громадівців і, зокрема, М.Драгоманов, змушені були 

проживати в еміграції? Напишіть про журнал «Громада». 

 

Варіант 9 

1. Архітектура в Київській Русі. 
2. Творча спадщина І.Франка. 

 

Рекомендації до виконання: 

1. Перш за все, потрібно дати характеристику давньоруського 

міста, звернути увагу на існування київського дитинця, в першу 

чергу -  «Міста Володимира» та «Міста Ярослава». Чи існувало 

кам’яне будівництво до запровадження християнства? 

Охарактеризуйте стиль та специфіку архітектури культових споруд. 

Особливе місце тут належить Десятинній церкві, побудованій за 
князювання Володимира Великого. Прослідкуйте подальшу історію 

цієї церкви. Чи дійшла вона до нашого часу? Напишіть про 
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найвеличнішу споруду Київської Русі – Софіївський собор. 

Відшукайте інформацію про її засновника і терміни будівництва, 

які суперечать тому, що стверджувалося раніше. Зверніть увагу на 

особливість кладки культових споруд, що були побудовані 
наприкінці Х-ХІІ ст. Яке покриття мали куполи Десятинної церкви 

та собору св.Софії та який собор на Русі вперше мав золоті куполи? 

Напишіть які ще видатні архітектурні пам’ятки належать цьому 

періоду. 

2. І.Франко – видатний український письменник, поет, перекладач, 

громадський і культурний діяч. Його світогляд спирався на засади 

гуманізму й демократизму, він був прибічником ідеї політичної 
незалежності України. У доробку І.Франка численні переклади 

найкращих творів світової художньої спадщини, наукові праці з 
історії і теорії літератури. Він активно займався видавничою 

справою. Талант його також проявився в низці оповідань і повістей, 

серед яких чільне місце займають твори, написані на побутову та 

історичну тематику («Борислав сміється», «Захар Беркут»). 

І.Франко прославився і як видатний поет. Адже йому належать такі 
збірки як «З вершин і низин», «Мій ізмарагд», твори політичної 
лірики («Вічний революціонер», «Каменярі»). Вершиною поезії 
вважається поема «Мойсей». Наприкінці ХІХ ст. І.Франко написав 

кілька драматичних творів, серед яких найвідомішим стала 
соціальна драма «Украдене щастя». Таким чином, розкриваючи 

дане питання, слід всебічно охарактеризувати творчу і громадську 

діяльність І.Франка, визначити його роль у формуванні 
національної культури. 

 

Варіант 10 

1. Образотворче мистецтво Київської Русі. 
2. Розвиток української літератури у 2-й половині ХІХ  

– на початку ХХ ст. 
 

Рекомендації до виконання: 

1. Відповідаючи на перше питання слід звернути особливу увагу 

на появу та подальший розвиток нових видів образотворчого 

мистецтва: іконопису, фрески, мозаїки. Напишіть про найголовніші 
чудотворні ікони та їх подальшу долю. Чому дві з них, а саме – 

Вишгородська та Белзька – знаходяться за межами України і 
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отримали інші назви? Що сталося з головною іконою Успенського 

собору Києво-Печерської Лаври? Дайте визначення таким поняттям 

як «фрески» та «мозаїка». Зверніть увагу на надзвичайно багату 

палітру кольорів і відтінків в середині Софіївського собору. 

Опишіть зображення Оранти, Христа-Вседержителя, Євангелістів 

тощо. Чи зустрічаються у церквах і соборах зображення світського 

характеру? Напишіть про художні мініатюри в давньоруських 

книгах (наприклад, «Остромирове Євангеліє», «Ізборник 

Святослава»). 

2. Українська література вказаного періоду представлена такими 

письменниками, як П.Куліш (створив перший історичний роман 

«Чорна рада»), М.Вовчок, І.Франко, І.Нечуй-Левицький, твори яких 

відрізнялися демократизмом, глибоким інтересом до національної 
тематики. Також варто виокремити видатних письменників і поетів, 

творчість яких припала на кінець ХІХ – початок ХХ ст. 
(М.Коцюбинський, В.Винниченко, Л.Українка), виділити 

специфічні риси та соціал-демократичні настрої, які відповідали 

вимогам часу. Виберіть, на Ваш розсуд, окремі твори і 
проаналізуйте їх. 

 

Варіант 11 

1. Писемність та освіта в Київській Русі. 
2. Образотворче мистецтво у 2-й половині ХІХ ст. 
 

Рекомендації до виконання: 

1. Зверніть увагу, що ще до запровадження християнства на Русі 
існувала писемність. Особливий інтерес становить так звана 
«Софійська грамота», котра складалась із 27 букв і відображає, на 
думку дослідників, один із перехідних етапів східнослов’янської 
писемності, коли до грецького алфавіту почали додавати букви для 

передачі фонетичних особливостей слов’янської мови. Після 

запровадження християнства остаточно утверджується кирилична 
система. Дайте відповідь на запитання, хто такі Кирило і Мефодій 

та скільки букв містить кирилична абетка. Вкажіть види матеріалу, 

який використовувався для письма. Піклування про освіту взяли на 
себе держава і церква. Але існувало і приватне навчання. Визначіть, 

коли і де вперше була заснована школа на Русі і хто відкрив першу 

школу для дівчат. 
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2. На розвиток образотворчого мистецтва другої половини ХХ ст. 
величезний вплив здійснив Т.Шевченко, який утвердив реалізм і 
демократизм в живописі. Безпосередніми продовжувачами 

демократичних традицій Т.Шевченка у живописі були 

К.Трутовський, Л.Жемчужников, І.Соколов. Видатним майстром 

побутового жанру був М.Пимоненко. Зверніть увагу на значення 

руху «передвижників», до якого належали М.Ге, І.Рєпін, 

М.Ярошенко та ін. Дайте коротку характеристику їх творчості та 
опишіть окремі картини. Наприкінці ХІХ ст. провідне місце в 

образотворчому мистецтві займає українська національна школа 
пейзажного живопису (В.Орловський, С.Святославський, 

С.Васильківський  та ін.). Щодо скульптури, то в цей період були 

створені монументальні пам’ятники Володимиру Великому (Клодт і 
Демут-Малиновський) і Б.Хмельницькому (М.Микешин) у Києві, 
І.Котляревському і М.Гоголю в Полтаві (Л.Позен). Останній 

створив також низку композицій на теми з життя українського села 
та історії («Кобзар», «Запорожець у розвідці» та ін.) 

 

Варіант 12 

1. Давньоруська література. 

2. Образотворче мистецтво у другій половині XVII – 

XVIII ст. 
 

Рекомендації до виконання: 

1. Хоча власна писемність існувала в руських землях ще до 

запровадження християнства, пам’ятки її не збереглися до наших 

днів. На дохристиянське походження претендує лише один твір під 

назвою «Велесова книга», але більшість дослідників дає негативну 

відповідь щодо автентичності. Всі ж відомі нам твори 

давньоруського періоду написані кирилицею. До наших днів 

дійшло з ХІ близько 30 рукописів, з ХІІ ст. – понад 60 творів. 

Всього ж, за підрахунками вчених, книжковий фонд  Київської Русі 
становив щонайменше 130-140 тис. томів. Опишіть процес 
створення книг, відшукайте інформацію про бібліотеку Ярослава 
Мудрого і дайте відповідь на запитання,  хто такий Микола 
Святоша. Визначте, які твори належать до перекладної, а які до 

оригінальної літератури. Який напрямок переважав? Напишіть про 

давньоруські літописи. При цьому зверніть увагу на існування 
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найдавніших з них, котрі не збереглися, але були використані 
Нестором-літописцем та ін. 

2. Висвітлюючи друге питання, потрібно показати, що в 

образотворчому мистецтві спостерігався перехід від середньовічних 

канонів до реалістичних форм з виразними демократичними 

елементами, відзначити посилення світського мистецтва, 

відокремлення від іконопису портретного, історичного та 
батального жанрів. Також зверніть увагу на появу у храмовому 

живописі ктиторського портрету (наприклад, вівтар Успенського 

собору Києво-Печерської Лаври), а у світському мистецтві – 

парсунного портрету. Напишіть про зміни, які відбулися в 

іконостасах (наприклад, Богородчанський та Жовківський). Чи 

присутні на іконах реальні особи? Зупиніться на творчості найбільш 

відомих майстрів Наддніпрянської  (В.Боровиковський, 

Д.Левицький, А.Лосенко) та Західної України (І.Руткович, 

Й.Кондзелевич, В.Петранович). Дайте характеристику картинам 

«Козак Мамай». Щодо скульптури, то тут слід відзначити такого 

видатного митця як Й.Пінзель, який прикрасив своїми творіннями 

собор св. Юра у Львові. Йому ж належать скульптури 

«Жертвоприношення Авраама», «Ангел», Розп’яття» та ін. 

 

Варіант 13 

1. Розвиток друкарства в Україні у XVI – XVIII cт. 
2. Український кінематограф. 

 

Рекомендації до виконання: 

1. Розпочніть розгляд першого питання з версій щодо 

попередників І.Федорова (зокрема, друкарні С.Дропана). Де і коли 

були надруковані перші книги слов’янською мовою? Далі 
детальніше зупиніться на діяльності І.Федорова. Особливу увагу 

зверніть на період його перебування в Україні та вихід у світ таких  

книг, як «Апостол» і «Острозька Біблія». Які ще книги були 

надруковані цим друкарем у Львові та Острозі? Слід розповісти і 
про інші друкарні, що створювалися при православних братствах і 
монастирях. Дайте відповідь на запитання, чому у XVIII ст. 
відбувся спад в діяльності друкарень, а деякі з них взагалі 
припинили своє існування (наприклад, друкарня в Чернігові). 
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2. Висвітлюючи друге питання, потрібно написати про початок 

українського кінематографу, виникнення кіностудій. Потім 

зупиніться на діяльності І.Кавалерідзе і, особливо – О.Довженка. 

Охарактеризуйте їхні фільми і зазначте, які з них отримали світове 
визнання. Потім перейдіть до висвітлення українського кіно другої 
половини ХХ ст., коли на екрани вийшло кілька фільмів 

надзвичайно високого рівня і новизни в кіномистецтві. Потрібно 

написати про творчість таких видатних митців як С.Параджанов, 

І.Миколайчук, Л.Биков, Ю.Іллєнко. Зверніть увагу на перешкоди, 

які заважали їм повністю розкрити творчий потенціал. 

 

Варіант 14 

1. Архітектура і містобудування доби Ренесансу. 

2. Творчість Л.Українки 

 

Рекомендації до виконання: 

1. Слід розпочати з планування міст, назвати об’єкти, що 

знаходилися в центрі на конкретних прикладах. Потім дати загальну 

характеристику споруд доби Відродження, показати особливості їх 

архітектурного стилю. Зверніть увагу, в якому саме регіоні Україні 
найбільше пам’яток періоду Ренесансу. Далі опишіть найвизначніші 
споруди (Успенська церква у Львові і Вежа Корнякта, Каплиці 
Боїмів і Кампіанів), назвіть архітекторів, які створили окремі 
об’єкти чи цілі архітектурні ансамблі (наприклад, у Жовкві). 
2. Леся українка – видатна українська поетеса та драматург. 
Стильовою домінантою її творчості є неоромантизм. Також їй 

притаманна поетика символізму, що найяскравіше відобразилось у 

знаменитому вірші «Contra Spem Spero». Л.Українка – автор 

поетичних збірок «На крилах пісень», «Думи і мрії», «Відгуки», в 

яких вона подарувала світові прекрасні зразки громадянської та 
інтимної лірики, представлені у різних жанрових формах. Їй 

належить і всесвітньо відома драма-феєрія «Лісова пісня» - гімн 

єднання людини і природи, розповідь про поривання людини до 

щастя. Окреме місце в творчості поетеси займає історична драма 
«Бояриня», присвячена подіям доби Руїни, взаєминам України та 
Росії за часів гетьмана П.Дорошенка. Різноманітна тематика творів 

Л.Українки, її громадянські та етичні погляди, високий рівень 
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володіння поетичними формами, багатство мови – це те, що 

повинно складати основу відповіді на це питання. 

 

 

Варіант 15 

1. Культура Галицько-Волинської Русі. 
2. Театр і музика у ХІХ – на початку ХХ ст. 

 

Рекомендації до виконання: 

1. При висвітленні першого питання потрібно зробити акцент на 
особливостях розвитку архітектури, живопису та художніх ремесел. 

Продемонструйте це на конкретних об’єктах (наприклад, 

Успенський собор у Галичі, фортифікаційні споруди у Холмі, 
чудотворна ікона у Белзі тощо). Зверніть увагу , що ці землі були 

багаті на білий камінь, а також – зелений та рожевий вапняк, котрі 
широко використовувалися у будівництві. Лише тут споруди 

прикрашалися «римським склом» (вітражами). В архітектурі з кінця 

ХІ ст. спостерігався значний вплив романських традицій 

(наприклад, церква св. Пантелеймона у Галичі). Крім того, у 

Галичині знайдені кам’яні і кістяні іконки, а також тут відливалися 

олов’яні та бронзові ікони і хрестики. У всій давньоруській землі 
були відомі галицькі кахлі. Слід розповісти про літературні 
пам’ятки, в першу чергу, Галицько-Волинський літопис і 
наголосити на його особливостях. 

2. Розкриваючи друге питання, слід відзначити виникнення 

професійного театру на початку ХІХ ст. у Києві, Полтаві, Харкові 
та інших містах. Покажіть роль І.Котляревського, який 

започаткував нову українську драматургію. Напишіть про внесок у 

розвиток українського театру таких драматургів, як І.Карпенко-

Карий, М.Кропивницький, М.Садовський, П.Саксаганський та 
видатних акторів М.Щепкіна і М.Заньковецьку. Дайте відповідь на 
запитання, що собою являв «театр корифеїв». Щодо розвитку 

музичного мистецтва, напишіть про появу на початок ХІХ ст. 
перших симфонічних творів («Українська симфонія», «Козачок»). 

На західноукраїнських землях музичний репертуар поповнюється 

творами М.Вербицького і серед них національний гімн «Ще не 

вмерла Україна». У 1863 р. С.Гулак-Артемовський створює першу 

українську оперу «Запорожець за Дунаєм». Акцентуйте увагу на 
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творчості М.Лисенка, який був найпомітнішою постаттю в 

музичному житті України цієї доби. Напишіть про музичний цикл 

«Музика до «Кобзаря» Т.Шевченка». Які опери М.Лисенка 
збагатили скарбницю вітчизняної музики? Зазначте, що початок ХХ 

ст. характеризується надзвичайним інтересом переважно до музики 

вокальної, особливо хорової, яка спирається на народну музику 

(К.Стеценко, М.Леонтович, Я.Степовий). 

 

Варіант 16 

1. Полемічна література у другій половині XVI – 

першій половині XVII ст. 
2. Архітектура у першій  половині ХІХ ст. 

 

Рекомендації до виконання: 

1. Розпочніть з виникнення полемічного жанру, пов’язаного з 
виходом у світ твору П.Скарги «Про єдність церкви». Покажіть 

вплив Берестейської унії на посилення боротьби між 

представниками католицького та православного таборів, що 

знайшло відображення і в літературі. Назвіть твори, написані в різні 
роки даного періоду. Покажіть роль Острозької школи в розвитку 

полемічної літератури (Г.Смотрицький, В.Суразький, клірик 

Острозький).Особливу увагу зверніть на творчість Х.Філалета і 
І.Вишенського, охарактеризуйте «Апокризис» та «Послання». 

2. Визначте та розкрийте зміст архітектурних стилів, які 
переважали в даний період. Зверніть увагу, що творчий розвиток 

традицій національної архітектури в Україні був загальмований 

офіційними розпорядженнями з боку російської влади, 

нав’язуванням візантійсько-московського стилю. Напишіть про 

найбільш відомих архітекторів, які працювали на Україні 
(В.Беретті, Л.Руска, Ф.Боффо). Серед українських архітекторів 

виділіть таких як А.Меленський, П.Дубровський, П.Ярославський. 

Приведіть приклади палацово-паркових ансамблів, де 
прослідковуються романтичні тенденції (Софіївський парк в Умані, 
архітектурний комплекс у Качанівці, палац Галаганів у 

Сокиринцях). 

 

Варіант 17 

1. Українські православні братства. 
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2. Архітектура у другій половині ХІХ ст. 
 

 

 

Рекомендації до виконання: 

1. Висвітлюючи перше питання, напишіть про передумови 

створення православних братств. Підкресліть при цьому роль 

міщанства, яке перебрало на себе провідну роль в обороні 
православної віри, звичаїв і традицій українського народу, 

української мови тощо. Покажіть еволюцію братств, які поступово 

перетворилися з церковних об’єднань на потужні культурні і освітні 
осередки, зі школами і друкарнями. Виділіть найголовніші з них, 

назвіть найбільш активних представників цих організацій. Слід 

також розповісти про роль козацтва, особливо за гетьманування 

П.Конашевича-Сагайдачного. Розкрийте зміст терміну 

«ставропігія» та назвіть братства, які отримали таке право. 

2. Зверніть увагу на зміни, що відбулися з середини ХІХ ст., коли 

зникає стильова єдність і виникають комбінації різноманітних 

архітектурних стилів минулого. Розкрийте зміст терміну 

«еклектизм». Розкажіть про такі видатні споруди, як 

Володимирський собор у Києві (І.Штром, О.Беретті, А.Прахов), 

Одеський та Львівський оперні театри (Гельмер і Фельнер), 

будинок Галицького сейму (нині університет ім.І.Франка – 

Ю.Гохбергер), Благовіщенська та Трьохсвятительська церкви у 

Харкові (М.Ловцов). Серед різноманітних мистецьких напрямів 

виділіть віденський неоренесанс і необароко, які набули значного 

поширення, особливо в таких містах, як Львів, Одеса, Чернівці. 
 

Варіант 18 

1. Острозька слов’яно-греко-латинська академія. 

2. Образотворче мистецтво у 20-30-х рр. ХХ ст. 
 

Рекомендації до виконання: 

1. Розпочніть з короткої характеристики шкільної справи на 
українських землях, переважна частина яких входила до Речі 
Посполитої. Вкажіть на існування єзуїтських шкіл і необхідність 

національних закладів вищого типу. Розкажіть про заснування 

Острозької колегії, яка послужила основою для перетворення міста 
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в науково-освітній та видавничий центр України. Як була 
організована система навчання і хто викладав у цьому закладі? Хто 

з випускників прославився своєю діяльністю? Назвіть найбільш 

відомі твори, написані представниками академії, а також книги, 

надруковані в Острозі. Поясніть, коли і чому відбувся занепад цього 

навчального закладу. Завершіть відповідь на перше питання 

інформацією про відродження академії в умовах, коли Україна 
стала незалежною державою. 

2. Висвітлюючи друге питання, розпочніть із заснування у 

листопаді 1917 р. Української Академії Мистецтв, яку очолив 

видатний художник Г.Нарбут і під керівництвом якого отримали 

розвиток чимало новаторських напрямків в українському 

образотворчому мистецтві, були створені самобутні художні школи. 

Розкажіть про основоположника монументального напрямку 

М.Бойчука,послідовників якого називали «бойчукістами». 

Напишіть про творчість Ф.Кричевського – автора триптиху 

«Життя», в якому він зробив своєрідний філософський підсумок 

своїх життєвих спостережень. Йому ж належить 150 портретів 

діячів української культури. О.Кульчицька створила галерею 

портретів поетів і письменників (серед них І.Франко, Л.Українка, 
О.Кобилянська та ін.). Серед художників-авангардистів, які 
працювали у галузі пейзажу, слід виділити творчість 

Г.Світлицького та М.Бурачека. Постімпресіоністичною манерою 

збагатив українське образотворче мистецтво О.Богомазов, котрий 

намагався повернути живописові пластичну матеріальність, 

втрачену у роки домінування імпресіонізму. 

 

Варіант 19 

1. Образотворче мистецтво доби Відродження. 

2. Українські «шістдесятники» та їх внесок у розвиток 

культури. 

 

Рекомендації до виконання: 

1. Розпочніть з аналізу ікон,  де образ людини набув у другій 

половині ХVІ ст. більшої життєвої активності й міцнішого зв’язку з 
реальними людьми. Взірцем втілення нового розуміння людини є 
«Христос-Пантократор» майстра Дмитра. Найпоширенішим типом 

ікони залишалася «Богоматір Одигітрія», що втілювала образ 
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матері, близькій простій людині своєю щирістю, людяністю та 
простонародним виглядом. Зверніть увагу, що прообразом служила 
проста жінка з селянським гожим обличчям, в якій втілювався 

народний ідеал краси. Напишіть про особливості ікони 

«Благовіщеня» майстра Федуська із Самбора. Вкажіть на зміни, які 
відбулися при створені іконостасів, зробивши акцент на 3-х 

найголовніших (П’ятницький та Успенський у Львові, 
Святодухівський у Рогатині). Зазначте, що наприкінці XVI ст. 
провідне місце в українському живописі займає портрет. Першими 

проявами цього жанру були надгробні зображення. 

Охарактеризуйте світські портрети, зокрема – парадні, де 
підкреслювалось суспільне становище людини. Також зверніть 

увагу на появу історичного жанру. Напишіть про творчість 

найвидатніших художників доби Ренесансу – Ф.Сеньковича і 
М.Петрахновича. 

2. Відповідаючи на друге питання, напишіть про передумови 

виникнення шістдесятників. Акцентуйте увагу на тому, що на 
громадське життя України помітно вплинуло нове покоління 

митців, які виступали проти фальші, лакування у відображенні 
дійсності, відстоювали національно-культурне відродження 

України (І.Драч, Л.Костенко, В.Симоненко та ін.). Вони прагнули 

зламати літературні шаблони, знайти нові творчі форми у різних 

жанрах мистецтва, відійти від догматичного зображення світу. 

Проаналізуйте творчість І.Дзюби, Б.Олійника, В.Стуса та інших. 

Зверніть увагу на таке явище як «самвидав», що було важливим 

інструментом в опозиційному тогочасному русі. 
 

Варіант 20 

1. Літописи й історична література козацької доби. 

2. Архітектура у ХХ ст. 
 

Рекомендації до виконання: 

1. Розкриваючи перше питання потрібно розпочати з аналізу 

«Літопису Самовидця», назвати версії щодо авторства цього твору. 

Наступним об’єктом уваги повинні бути Літописи Григорія 

Граб’янки та Самійла Величка. Зверніть при цьому увагу, що 

перший з них полемізує з польськими авторами, а другий – робить 

посилання на іноземні твори. Напишіть як відобразились концепції 
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автономізму в козацьких літописах. Після цього дайте 
характеристику історичних творів. Розпочніть з «Хроніки» 

Ф.Сафоновича, де використана широка джерельна база, зокрема – 

польські хроніки. Потім перейдіть до «Синопсису» (1674 р.),  який 

став першим друкованим систематизованим посібником з 
вітчизняної історії. Підкресліть значення твору невідомого автора 
«Історія Русів», який вважають першою політичною історією 

України. 

2. Розпочніть з розкриття терміну «модерн», адже саме цей 

стиль набув поширення в архітектурі на початку ХХ ст. Наведіть 

приклади найкращих споруд (наприклад, Бесарабський ринок у 

Києві та ін.). Зверніть увагу на спроби поєднати принципи модерну 

з прийомами народної  архітектури і прикладного мистецтва. У 

цьому стилі українського модерну споруджено будинок 

Полтавського земства (Ф.Кричевський) і будинок художнього 

училища в Харкові (К.Жуков). Напишіть про таких видатних 

архітекторів як В.Городецький («Будинок з химерами», 

«Нікольський костел»), П.Альошин (Будинок вчителя), О.Кобелєв 

(Національний банк України, залізничні вокзали в Козятині і 
Сарнах). Далі перейдіть до архітектури радянської доби, коли 

спочатку поширення набув конструктивізм (Будинок Держпрому у 

Харкові), а з початком 30-х рр. утвердився соцреалізм, який був 

нав’язаний органами радянської влади і відхід від якого 

переслідувався. Напишіть про такі споруди, як «Будинок Верховної 
Ради», приміщення НКВС (нині – Кабінет Міністрів), «Дніпробуд» 

та ін. Розкажіть про появу нових архітектурних об’єктів у 

післявоєнний період (Палац спорту і палац «Україна» у Києві, 
національна бібліотека ім. В.Вернадського та ін.). Зверніть увагу на 

перехід від будівництва «хрущовок» у містах до 9-ти поверхових 

житлових будинків, а наприкінці ХХ ст. – до появи цілих т.зв. 

висотних мікрорайонів. 

 

 

Варіант 21 

1. Фортифікаційна архітектура у ХІІІ – ХVІ ст. 
2. Творчість Катерини Білокур. 

 

Рекомендації до виконання: 
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1. Розпочніть відповідь на перше питання з визначення причин, які 
вимагали від мешканців населених пунктів, в першу чергу міст, 
пильної уваги до проблем оборони. Підкресліть, що в оборонну 

систему стратегічно важливих міст входили фортеця і замок, а в 

основі архітектури залишалися давні руські традиції, збагачені 
впливом Західної Європи. Адже для надійного захисту від 

артилерії,могутніх стінобитних машин потрібні були не лише рів і 
частокіл, а високі товсті мури та бойові башти. При цьому 

враховувалися природні умови, пагорби, круті скелясті береги 

річок, острови, оточені водою тощо. Напишіть про потужні фортеці 
в Україні: Білгород-Дністровську, Кам’янець-Подільську, 

Хотинську. Також потрібно дати характеристику замків у Луцьку, 

Кременці, Бучачі. Зверніть увагу, що для цілей оборони 

пристосовувалися монастирі, церкви, костьоли, синагоги. Вони 

мали масивні стіни з високо розміщеними вікнами, бійниці, вежі з 
амбразурами. Яскравим прикладом таких споруд є Богоявленська 
церква в Острозі, яка включена в оборонні мури. Такий же 
оборонний характер мали Успенська церква в Зимному на Волині та 
П’ятницька церква у Львові.  

2. Творчість К.Білокур – унікальне явище в історії українського 

живопису. Напишіть про обставини, в яких розпочинала малювати 

ця жінка, відношення до її захоплення родини. Зверніть увагу на 

роль в житті художниці видатної співачки О.Петрусенко. Дайте 
характеристику картин К.Білокур, на яких в першу чергу зображені 
квіти. Але серед її полотен є і портрети (в тому числі – 

автопортрети), а також пейзажі, присвячені рідному селу, де все 

життя прожила художниця. Розкажіть про виставку її картин в 

Парижі і оцінку творчості К.Білокур з боку П.Пікассо. Напишіть 

про створення музею-садиби Катерини Білокур. 

 

 

Варіант 22 

1. Культурно-просвітницька діяльність П.Могили. 

2. Театр Леся Курбаса. 

 

Рекомендації до виконання: 

1. Коротко охарактеризуйте постать П.Могили – визначного 

церковного і культурного діяча. Зазначте високий рівень освіти, яку 
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він отримав спочатку у Львівській братській школі, а потім у 

європейських університетах. Зверніть увагу на внесок П.Могили у 

розвиток національної освіти, зокрема відкриття Лаврської школи, а 
потім – Києво-Могилянської колегії, яка була проголошена 
правонаступницею школи Ярослава Мудрого; заснування колегій у 

Вінниці і Кременці. Також напишіть про видавничу діяльність, адже 
за його керівництва Києво-Печерською лаврою лише за п’ять з 
половиною років з її друкарні вийшло 15 назв видань. Самому 

П.Могилі належить біля 20 творів, серед них «Требник» - 

найдокладніший збірник богослужінь, де окрім викладу молитв і 
обрядів додано пояснення. Також заслуговує на увагу його участь у 

реставрації Софіївського собору та споруд Києво-Печерської Лаври, 

розкопках на місці Десятинної церкви тощо. 

2. Розпочніть із створення «Молодого театру», у виставах якого 

Л.Курбас прагнув використати останні досягнення 

західноєвропейської театральної культури і де мало місце глибоке 
проникнення у суть людської психіки. Далі напишіть про 

заснування і діяльність унікального мистецького об’єднання 

«Березіль» - так званого «театру дій», який спирався на активну 

позицію глядача і де використовувалися прийоми умовності, 
гротеску, соціальної символіки. Підкресліть, що саме завдяки 

новаторській діяльності Л.Курбаса як режисера, український театр 

вийшов за межі «місцевого колориту» і досяг європейського рівня. 

Назвіть найвидатніших акторів які зросли на сцені «Березіль». 

Також зверніть увагу на створення першої школи нових режисерів 

для українських театрів. Напишіть про трагічну долю Л.Курбаса та 
інших діячів і акторів театру. 

 

Варіант 23 

1. Архітектура доби бароко. 

2. Творчість Ліни Костенко. 

 

Рекомендації до виконання: 

1. Висвітлюючи перше питання розкрийте значення терміну 

«бароко» і покажіть особливості цього архітектурного стилю на 
українських землях. Дайте відповідь на запитання, чому цей період 

називають добою козацького бароко. Охарактеризуйте 

найвизначніші культові (дзвіниці Києво-Печерської Лаври та 
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Софіївського монастиря – архітектор Й.Шедель, Андріївська церква 
– Б.Растреллі та інші), а також світські споруди (переважно будинки 

Генеральної та полкових канцелярій, приватні будинки 

представників  козацької старшини). Напишіть про таких видатних 

українських архітекторів, як І.Григорович-Барський та С.Ковнір. 

Заслуговує на увагу Троїцька дерев’яна церква у 

Новобогородицьку, побудована без єдиного цвяха народним 

майстром Я.Погребняком. Відзначте виникнення наприкінці ХVІІ 
ст., не без впливу гетьмана І.Мазепи,  окремого різновиду 

барокового церковного будівництва, який мав втілювати ідею 

величі Гетьманської держави (наприклад, перебудована 
Богоявленська церква у Києві). 
2. Розпочніть з характеристики поетичних збірок, опублікованих 

наприкінці 50-х – на початку 60-х рр. Зверніть увагу на 

приналежність поетеси до «шістдесятників» і заборону з боку влади 

друкувати її твори протягом досить тривалого часу. Проаналізуйте 

історичні твори Л.Костенко, зробивши наголос на романах «Маруся 

Чурай» і «Берестечко», які є найкоштовнішими перлинами 

української поезії. Зазначте, що в «Думі про трьох братів 

неазовських» феномен відступництва-зрадництва постає у 

масштабах національної трагедії та історії українського народу. 

Напишіть про вихід в світ прозового роману «Записки українського 

самашедшого», який викликав великий ажіотаж в суспільстві, і 
поетичної збірки «Річка Геракліта», куди ввійшли раніше написані 
вірші та 50 нових поезій. Зверніть увагу на активну громадянську 

позицію поетеси в сучасних умовах. 

 

Варіант 24 

1. Поширення гуманістичних ідей в Україні у ХV – 

XVI ст. 
2. Відродження на західноукраїнських землях. 

 

Рекомендації до виконання: 

1. Розпочніть з визначення терміну «гуманізм», поширення ідей 

якого пов’язують з добою Передвідродження в Україні. Назвіть 

чинники, котрі сприяли цьому процесу. Зверніть увагу на те, що 

велика кількість українців навчалася у європейських університетах, 

в тому числі – італійських, де Відродження і гуманізм були 
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нерозривно зв’язані. Після навчання переважна частина 
випускників поверталася в Україну, приносячи не лише суто 

спеціальні знання, але й нові, гуманістичні ідеї, стиль мислення і 
життя. Охарактеризуйте діяльність таких видатних діячів, як 

Ю.Дрогобич, П.Русин, С.Оріховський-Роксолан. Завдяки їм у 

духовній культурі України поширювалися ідеї громадянського 

гуманізму: патріотизм, національна самосвідомість, служіння 

своєму народові, справедливість, політичні свободи. Покажіть їх 

внесок не лише в українську, але й в Європейську культуру. 

2. Зверніть увагу, що національне відродження у Наддніпрянській 

Україні, котре розпочалося на початку ХІХ ст., мало значний вплив 

на пробудження національної свідомості українців у Галичині, яка 
знаходилася у складі Австро-Угорської імперії. При цьому 

найактивніша роль належала греко-католицькому духовенству. 

Напишіть про створення у Львові, який у 20-30-х рр. став центром 

відродження, угрупування «Руська трійця» та проаналізуйте твори, 

підготовлені її представниками. Охарактеризуйте діяльність 

Головної Руської Ради, яка створила освітнє товариство «Галицько-

руська матиця», відкрила просвітницький інститут «Народний дім», 

започаткувала видання української газети «Зоря Галицька», а також 

сприяла іншим заходам, спрямованим на розвиток й утвердження 

національної культури. Чільне місце в цьому процесі належало 

товариству «Просвіта» та науковому товариству ім. Т.Шевченка. 

Підкресліть роль таких видатних діячів доби духовного 

відродження на західноукраїнських землях, як І.Франко і 
М.Грушевський. 

 

Варіант 25 

1. Пам’ятки Зарубинецької та Черняхівської культури. 

2. Розвиток культури в період української революції 
1917-1920 рр. 

 

Рекомендації до виконання: 

1. Відповідаючи на це питання, потрібно звернутися до проблеми 

етнічної інтерпретації Зарубинецької культури і визначення земель, 

де вона розповсюджувалася. Також підкреслити, що ця 

археологічна культура (ІІ ст. до н.е. – ІІ ст. н.е.) виникла і отримала 
подальший розвиток на фоні міграційних процесів і являє собою 
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яскраве історичне явище залізного віку на території України. Дайте 
опис зарубинецьких поселень і поховань, характеристику побуту, 

суспільних відносин, особливостей вірувань. Щодо наступної за 
часом Черняхівської культури (ІІ-V ст.н.е.), то потрібно 

представити концепції (антська, готська) її етнічної приналежності, 
порівняти поселення і поховання черняхівців із зарубинецькими, 

охарактеризувати рівень землеробських і ремісничих навичок, 

духовні та мистецькі надбання. Навести приклади культурних 

пам’яток, зокрема предметів кераміки і металевих прикрас 
(сережки, колти, намисто тощо). 

2. Потрібно показати суперечливий і складний характер процесів, 

що відбувалися в цей період. З одного боку, зроблено значні кроки 

до становлення державних форм організації культурної справи, 

розвитку освіти, в тому  числі народного шкільництва, піднесення 

національно-культурного життя. Відкривалися українські гімназії та 
університети, відбувалася українізація шкіл. Відновили діяльність 

«Просвіти». Було надруковано кілька мільйонів підручників 

українською мовою. Засновано такі загальнокультурні заклади та 
установи, як Українська академія мистецтв, Державний український 

архів, Українська Академія Наук та інші. Зверніть також увагу на 

утворення Української автокефальної православної церкви. З 

другого боку, кровопролитні воєнні дії, кількаразова зміна влади 

гальмували розвиток української культури. Зокрема, під час 
денікінщини проводилися антиукраїнські акції: закривали 

українські школи, припинили діяльність декілька мистецьких 

закладів, заборонялося друкування українською мовою. До того ж 

велика кількість визначних пам’яток культури була втрачена у вирії 
війни, знищена або вивезена за кордон. 

 

Варіант 26 

1. Софіївський собор – визначна пам’ятка 
давньоруської культури. 

2. Києво-Могилянська академія у ХVII – XVIII ст. 
 

Рекомендації до виконання: 

1. Відповідь розпочніть з визначення часу будівництва та 
засновників собору, враховуючи появу в останні роки нової 
інформації. Зверніть увагу на те, що собор св. Софії, як головний 
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храм давньоруської держави, відігравав роль не лише духовного, а й 

політичного та культурного центру. Опишіть зовнішній вигляд цієї 
величної споруди, вкажіть матеріал і особливості кладки, а також 

покриття куполів. Потім перейдіть до інтер’єру, акцентуючи увагу 

на мозаїках і фресках. Виділіть найвизначніші зображення на 
центральному куполі та апсиді. Підкресліть, що палітра мозаїк 

налічує 177 відтінків кольорів. Напишіть про світські композиції, 
яким в Софії відведено значне місце. Також важливе значення 

мають написи та малюнки (графіті) на стінах, залишені 
священиками та відвідувачами собору і які свідчать про високий 

рівень писемності в Київській Русі. До того ж – це цінні знахідки 

давньоруської писемності, оскільки найдавніші з них виконані не 
кирилицею, а глаголицею. 

2. Напишіть про створення Київського колегіуму, який є одним з 
перших вищих навчальних закладів у Східній Європі. 
Охарактеризуйте систему навчання: термін і кількість класів, 

предмети, які вивчалися у цьому закладі. Підкресліть всестановий 

характер освіти. Визначте роль П.Могили, який заклав підвалини 

колегіуму, та І.Мазепи, на прохання якого цей заклад отримав 

офіційно статус академії. Зверніть увагу на зміни, які відбулися у 

першій половині ХVІІІ ст., коли було запроваджено вивчення нових 

предметів, зокрема таких іноземних мов, як німецька, 
староєврейська, французька. Важливим було й те, що Києво-

Могилянська академія отримала право відкривати школи нижчого 

типу і здійснювати керівництво ними (наприклад, навчальні заклади 

у Кременці, Вінниці, Гощі). За її зразком були створені колегії у 

Чернігові, Харкові, Переяславі. Назвіть найвідоміших викладачів та 
випускників академії. Дайте відповідь на запитання, чому і коли 

відбувся занепад цього освітнього і наукового центру України та 
перетворення його на духовний заклад. 

 

 

ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

1. Основні етапи становлення української культури. 

2. Культура первісного суспільства – доба палеоліту, мезоліту, 

неоліту. 

3. Трипільська культура. 
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4. Культура давніх кочових народів. 

5. Антична культура міст-держав Північного Причорномор’я і 
Криму. 

6. Язичницька культура давніх східних слов’ян 

7. Запровадження християнства та його вплив на давньоруську 

культуру. 

8. Розвиток писемності, освіти, літератури в Київській Русі. 
9. Архітектура Київської Русі. Культові споруди. 

10. Монументальний живопис Русі. Мозаїка. Фрески. 

11. Розвиток іконопису у Х-ХІІ ст. Київська школа. 

12. Музична культура та народна творчість Київської Русі. 
13. Культура Галицько-Волинського князівства та її 

особливості. 
14. Поширення гуманістичних ідей в духовній культурі України 

доби Ренесансу. 

15. Пересопницьке Євангеліє – визначна пам’ятка 
староукраїнської мови. 

16. Українські православні братства та їх діяльність у XVI -

XVII ст. 
17. Розвиток освіти і науки в Україні у XVI - першій половині 

XVII ст. 
18. Книгодрукування у XVI-XVII ст. Острозька Біблія. 

19. Полемічна література XVI-XVII ст. 
20. Архітектура і образотворче мистецтво у XVI - першій 

половині XVII ст. 
21. Народна творчість та музика у XVI - першій половині XVII 

ст. 
22. Козацтво – захисник віри та культури українського народу. 

Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний. 

23. Києво-Могилянська академія – визначний центр освіти і 
науки в Україні. 

24. Гетьман Іван Мазепа та його роль у розвитку української 
культури. 

25. Усна народна творчість та література у другій половині 
XVIІ-XVIIІ ст. Козацькі літописи 

26. Музична і театральна культура у другій половині XVIІ-
XVIIІ ст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 38

27. Архітектурні пам’ятки доби козацького бароко, рококо, 

класицизму. 

28. Образотворче мистецтво у другій половині XVIІ-XVIIІ ст. 
29. Національно-культурне відродження наприкінці XVIIІ – 

першій половині ХІХ ст. 
30. Література, музика, театр наприкінці XVIII – першій 

половині ХІХ ст. 
31. Архітектура у першій половині ХІХ ст. 
32. Образотворче мистецтво у першій половині ХІХ ст. 
33. Національно-культурницька діяльність Кирило 

Мефодіївського братства. 

34. Розвиток культури у західноукраїнських землях у ХІХ ст. 
«Просвіти», НТШ. 

35. Українські громади та їх роль у розвитку української 
культури у другій половині ХІХ ст. 

36. Наступ російського царизму на українську культуру у 

другій половині ХІХ ст. 
37. Театральна культура у 2-й половині ХІХ–на початку ХХ ст. 
38. Микола Лисенко – класик українського музичного 

мистецтва. 

39. Музична культура у другій половині ХІХ–на початку ХХ ст. 
40. Українська архітектура у другій половині ХІХ – на початку 

ХХ ст. 
41. Скульптура та живопис у другій половині  ХІХ – на початку 

ХХ ст. 
42. Українська література у другій половині ХІХ – на початку 

ХХ ст. 
43. Розвиток української культури у 1917-1920 рр. 

44. Політика українізації та її вплив на українську культуру. 

45. Українська література у 20 -  30-х рр. ХХ ст. 
46. Образотворче мистецтво. Школа українських 

монументалістів М. Бойчука. 

47. Театральне мистецтво. Театр «Березіль» Л.Курбаса. 

48. Українське кіномистецтво у 20-30-х рр. ХХст.  
49. «Розстріляне відродження» та його наслідки для української 

культури. 

50. Українська культура в Західній Україні у 1920-1930-х рр. 

51. Олександр Довженко – кінорежисер, драматург, письменник 
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52. Культура української діаспори.  

53. Культурне життя у роки Другої світової війни та в  

післявоєнний період. 

54. Розвиток освіти, науки та мистецтва в післявоєнний період. 

55. Творчість шістдесятників. Шістдесятники у літературі та 
мистецтві. 

56. Кінематограф в Україні. С.Параджанов, Ю.Іллєнко, 

І.Миколайчук. 

57. Українська культура у другій половині 1960 – першій 

половині 1980-х рр. Посилення русифікації. 
58. «Самвидав» як феномен культури. 

59. Живопис, скульптура, графіка у 1960-х – 1980-х рр. 

60. Ліна Костенко – класик сучасної української літератури. 

61. Музична культура і український театр у 1960-х – 1980-х рр. 

62. Культура в часи перебудови та становлення незалежної 
української держави.  
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