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ВСТУП 

 

     Навчальна дисципліна «Історія української культури» дає 
уявлення про роль і значення культури в соціальному житті, 
знайомить з численними пам’ятками української культури, 

досягненнями народної, традиційної та сучасної культури, з 
митцями, що створювали та продовжують натхненно створювати її. 
Історія української культури дає можливість осягнути як єдиний 

комплекс живопис, поезію, релігію, зодчество, музику та інші сфери 

творчості нашого народу, спонукає до осмислення естетичних 
уподобань у конкретний історичний період.    

    Мета навчальної дисципліни «Історія української культури»  – 

вивчення основних періодів розвитку української культури, 

проблеми етногенезу та культурогенезу українського народу, аналіз 
історичної специфіки української національної культурної традиції, 
що постає невід’ємною умовою формування ціннісних орієнтирів та 
гуманізації сучасного українського соціокультурного простору.  
    Завдання навчальної дисципліни полягає в тому, щоб ознайомити 

студентів з основами сучасних підходів до історії української 
культури, особливостями історичного розвитку української 
культури, виявити її зв'язок з соціальними, цивілізаційними, 

побутовими, мистецькими явищами і процесами, навчити студентів 
визначати основні мистецькі стилі та світоглядні домінанти,  вільно 

оперувати  широким фактологічним матеріалом.  

   Міжпредметні зв’язки. Нормативний курс «Історія української 
культури» для студентів НУВГП змістовно зіставляється з циклом 

дисциплін соціогуманітарного циклу: історія України, 

культурологія, філософія, соціологія та ін. 

     Педагогічною метою є формування висококультурних фахівців, 
творчих особистостей, здатних адаптуватись до  суперечливих умов 
глобалізації інформаційного простору сучасного буття, що 

особливо актуально в  умовах зростаючого динамізму економічних і 
соціальних процесів.  Викладачі намагаються створити сприятливі 
умови для інтелектуально-духовного саморозвитку та 
самореалізації та успішної професійної діяльності студентів у 
полікультурному просторі. 
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Опановуючи  нормативну навчальну дисципліну «Історія 
української культури»,  студент має знати: 

→ характерні риси  української культури та культурологічний 

зміст її проблем; 

→ сутність феномену  української культури у взаємозв’язку з 
європейською та світовою культурою; 

→ часові межі становлення та розвитку основних історичних 

етапів української культури;  

→ основних представників, чия творчість збагатила українську 
культуру; 

→ семантику основних  термінів, понять та категорій, їх 

тлумачення; 
уміти: 

→ вільно володіти термінологією та принципами   історичного 

та культурологічного аналізу; 
→ аналізувати основні  хрестоматійні текстові фрагменти; 

→ робити компаративний аналіз різних культурних періодів; 
→ визначати й оцінювати значення культурних подій та 

мистецьких стилів; 
→ використовувати історико-культурологічні знання у своїй 

професійній     діяльності при осмисленні сучасних проблем  

соціокультурного розвитку; 
мати навички: 

→ конспектування лекцій; 

→ конспектування першоджерел; 
→ публічного виступу; 
→ самостійної роботи з вивчення матеріалів дисципліни; 

→ порівняння особливостей різних культурних періодів; 
→ вільного оперування категоріальним апаратом і володіння 

термінологією.  

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДЛЯ  

ПІДГОТОВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

       Семінарські заняття тісно пов'язані з лекціями та іншими 

формами навчальної роботи у вищій школі і сприяють виробленню 

у студентів умінь і навичок самостійно здобувати знання з багатьох 
джерел.   Семінарське заняття – одна з важливих форм аудиторної 
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роботи у вивченні курсу «Історія української культури». Воно може 
мати  елементи таких форм, як розгорнута бесіда, дискусія, захист 
рефератів, «мозковий штурм», «конференція» тощо. 

     Різні форми семінарських занять урізноманітнюють процес 
навчання, викликають бажання виступати, відстоювати свою точку 
зору, уміння регулярно вести записи у своїх конспектах, 

стимулюють до самостійного вивчення навчального матеріалу за 
допомогою підручників, навчальних посібників, сучасної 
додаткової літератури.  

     До кожного семінарського заняття  подано:   

загальну характеристику теми, що допомагає акцентувати  увагу 

на основних питаннях, отримати потрібні поради для засвоєння 
матеріалу, повторити основні положення лекцій, виокремити 

основні завдання; 
завдання з текстовими фрагментами, завдяки яким студенти 

мають змогу ознайомитися з уривками основних хрестоматійних 
матеріалів та наукових статей, вирішити проблемні питання, 
здобути навички вдумливої роботи з друкованими матеріалами, 

аналізувати, зіставляти, порівнювати текстові фрагменти, що 

належать різним авторам та епохам,  визначати суть поставленої 
проблеми,  самостійно аргументувати і переконувати, розвивати 

логічне мислення та ораторські здібності. У текстах здебільшого 
збережено особливості авторського стилю й орфографії; 
основні питання для самоконтролю, які допоможуть перевірити, 

чи засвоїли студенти найважливішу інформацію з певної теми, 

звернути увагу на прогалини та «слабкі місця», які слід 

доопрацювати; 

тестові завдання для самоконтролю, які мають допомогти 

студентам підготуватися до експрес-опитувань на семінарі, до 
розв’язання поставлених запитань та письмових “п’ятихвилинок” і 
зрозуміти, якою мірою засвоєно основні тематичні  питання; 
термінологічний словничок, що є обов’язковим письмовим 

завданням. Студент повинен переписати у зошит для семінарських 
робіт ті терміни, поняття і категорії, які є каркасом засвоюваних 

знань, якщо швидка усна відповідь викликає труднощі;  
рекомендовану літературу до кожної теми. Список літератури 

мінімалізовано із зазначенням сторінок електронних та друкованих 

підручників. Для глибшого вивчення кожної теми слід звернутися 
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до повного списку рекомендованої та спеціальної літератури, яку 
можна знайти у «Планах семінарських робіт»; 

персоналії  – імена  найвидатніших представників, які своєю 

творчістю збагатили скарбницю української культури. Студенти 

повинні підготувати до семінарських занять стислі письмові  
повідомлення про деяких діячів культури, зазначених у списку. 
         Щиро бажаємо вам, шановні студенти, евристичного, творчого 
задоволення від сумлінного вивчення дисципліни «Історія 
української культури»!  

 

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДО НИХ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

Історія української культури від витоків до кінця ХVIII ст. 

 

Тема 1. Давня культура України 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМИ  

       Щоб збагнути суть і закономірності розвитку первісної 
культури, слід засвоїти її періодизацію, а також головні ознаки 

первісної культури, якими є привласнювальний тип господарства, 
синкретизм (нерозчленованість), образно-чуттєве сприйняття світу, 
міфологічна свідомість, релігійні уявлення у формі анімізму, 
тотемізму, фетишизму, магії. 
    У період палеоліту одними з перших були заселені Закарпаття, 
Крим і Середнє Подніпров’я. Велике значення у формуванні 
фундаменту культури українських земель відіграла доба міді 
(енеоліту). У цей період (4 тис. рр. до н. е.) склалися три основних 

культурно-географічних зони: 1) степова; 2) лісова та лісостепова 
культурна зона; 3) правобережна степова зона (трипільська 
культура). Окремо слід зупинитися на трипільській культурі, 
відкритій у 1896 р. археологом Вікентієм Хвойкою біля с. Трипілля 
на Київщині. Потрібно з’ясувати спосіб життя і тип господарства 
трипільців, тип поселень, особливості соціального устрою та 
релігійних уявлень, а також пояснити, чому культуру трипільців 
називають культурою мальованої кераміки. 

     Даючи загальну характеристику бронзового й залізного віку, слід 

враховувати те, що цю добу умовно поділяють на три періоди: 
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кіммерійський, сарматський, скіфський. З усіх культур доби заліза 
скіфська культура є однією з найдивовижніших, вона залишила 
велику кількість царських поховань-курганів, виявлено також 

залишки могутніх городищ. Держава скіфів – це величезна 
поліетнічна імперія з центром в Україні. Попри державне 
об’єднання, культура скіфів не була однорідною. Її складали 

племена іранського та угро-фінського походження, що вступали в 
діалог з балтами, греками, праслов’янами. Аналізуючи скіфську 
культуру, слід відзначити релігійні уявлення, тип господарства, 
спосіб життя скіфів. Самобутнім художнім досягненням скіфської 
культури вважають звіриний стиль у декоративно-прикладному 
мистецтві. 
     Значний внесок у культурний полілог, що склався у давні часи на 
теренах України, зробила антична культура. У грецький період 

тривало виникнення полісів у Північному Причорномор’ї, у дельтах 
річок Дністра, Бугу і Дніпра, серед них Тіра, Ольвія, Херсонес, 
Пантікапей, Керкінітида, Феодосія. У римський період відбулося 
проникнення християнства на південь України. В умовах 

утвердження військово-політичної могутності Риму господарство 
України входить до економічної системи античного світу, 
інтенсивно розвивається хліборобство, хатні промисли, ремесла, 
збільшується кількість населення. 
   Формування слов’янської культури відбувається в римський 

період, про що свідчать зарубинецька та черняхівська культури. 

Перші згадки про слов’ян датуються I ст. і належать римським 

історикам. Поляни виступили як консолідувальна сила, що зібрала 
слов’янську спільність навколо Києва. Аналізуючи язичницьку 
слов’янську культуру, слід звернути увагу на соціальний устрій, тип 

поселень, спосіб господарювання та релігійні уявлення слов’ян, а 
також  на високий рівень розвитоку декоративно-прикладного 
мистецтва. 
 

ЗАВДАННЯ З ТЕКСТОВИМИ ФРАГМЕНТАМИ  

� Прокоментуйте фрагмент тексту культурологічного словника. 

Визначте семантику та трансформацію терміна «культура». 

Дайте декілька сучасних визначень цього терміна. 

     Термін "культура" вперше зафіксовано в одному з творів 
знаменитого римського оратора Цицерона (45 р. до н.е.). Первісно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
8

він означав оброблення ґрунту, його "культивування", тобто зміни в 
природі під впливом людини, на відміну від змін, викликаних 
природними причинами. Уже в цьому первісному змісті терміна 
було підкреслено важливу особливість культури – її людський 

фактор, висловлено ідею впливу людини та її діяльності на 
навколишній світ. Як самостійна наукова категорія поняття 
"культура" зафіксовано вперше у працях німецького юриста С. 

Пуфендорфа (1632-1694). Він застосував цей термін для визначення 
різноманітних результатів діяльності людини. 

       У середні віки набуває поширення комплекс значень  згаданого 
слова, згідно з яким культура стала асоціюватися з міським укладом 

життя, а пізніше, в епоху Відродження, — з досконалістю людини. 

Нарешті у XVIII ст. слово "культура" набуло самостійного 
наукового значення (Зотов В.М., Клімачова А.В., Таран В.О. 

Українська та зарубіжна культура. Словник культурологічних 

термінів). 
� Опрацюйте уривки першоджерел. Прокоментуйте, даючи  

визначення та характеристику типу релігійних вірувань скіфів. 
Які ремесла опанували скіфи? 

     Усе найважливіше для життя є у скіфів у достатку. Звичаї ж у 
них такі. Вони шанують тільки таких богів: вище за всіх Естію, 

потім Зевса і Землю, далі Аполлона, Небесну Афродіту, Іріду і 
Арея, а так звані скіфи царські приносять жертви ще й Посейдонові.  
     Військові звичаї у них такі: скіф п'є кров першого забитого ним 

ворога, а голови всіх забитих у бою відносять до царя, бо той, хто 
приніс голови, дістає частину захопленої здобичі. 
    У їх землі ростуть коноплі, дуже схожі на льон, крім висоти і 
товщини; з цього погляду коноплі значно перевищують льон; вони 

ростуть і в дикому стані, і сіються. Фракійці роблять з них 
одяг… Скіфи беруть насіння цих конопель, входять під повсть і 
кидають насіння на розпечене каміння. Від кинутого насіння 
здіймається такий дим і пара, що ніяка грецька парова баня не 
перевершить цієї скіфської. Скіфи захоплюються такою банею і 
виють від утіхи: це заміняє їм обмивання, бо вони зовсім не миють 
собі тіла водою. Жінки їх труть об шорсткий камінь кипарисове, 
кедрове й ліванне дерево, підливаючи до них води, і густою масою, 

що при цьому утворюється, вимазують собі все тіло і обличчя: це 
дає тілу приємний запах, а коли на другий день знімуть мазь, то 
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воно стає чистим і глянцюватим (Геродот.  Повне зібрання творів. 
Мельпомена). 
� Вікентій Хвойка описав у польовому щоденнику перші враження 

від оздобленої кераміки, яку невдовзі назве трипільською. 

Продовжіть розповідь про трипільську культуру. 
       Навесні 1895-го я продовжував розпочаті 1893 року розкопки в 
садибі пана Зіваля на Кирилівській вулиці. При зніманні верхнього 

шару гори, розташованої в садибі, траплялися робітникам товсті 
глиняні черепки. Піднявши один із таких черепків, я  був 
здивований складом глини, з якої він був зроблений, а ще більше 
оригінальністю орнаменту на ньому (Бедрик-Білан Х.,  Гнатюк М. 

та ін. 100 найвідоміших українців).  
� Прочитайте уривок статті, що присвячена вивченню 

античності. Продовжіть розповідь про античну сторінку 
протоукраїнської культури. Якими досягненнями славилися 
античні поліси? 

     У IV ст. до н. е. в Ольвії побував "батько історії" – Геродот. У 

Пантикапеї жив філософ Смікр. Вихідцем з Ольвії був грецький 

філософ Біон, який сказав про одного жадібного афінянина: "He він 

володіє багатством, а багатство володіє ним". У цьому ж місті жив 
філософ Анахарсіс.  
       Найбільше переселенців було з іонійського міста Мілета, хоча 
Надчорномор’я колонізували також вихідці з інших грецьких міст. 
Так з’являються міста-держави: Ольвія (Очаківський р-н 

Миколаївської обл.), Тіра (м. Білгород-Дністровський), Херсонес 
(Севастополь), Пантикапей (Керч), Керкініда (Євпаторія), Теодосія 
(Феодосія) тощо. Грецькі поліси були більш розвинені з погляду 
державності і права порівняно з державами кочовиків, а згодом і 
слов’ян.  

     Грецька колонія складалася з центру — поліса, а також із 
прилеглих землеробських поселень,  розташованих навколо міста, 
селищ, хуторів, окремих садиб. Місто мало чітко сплановану 
забудову. У центрі міста знаходилася головна площа — агора. 
Навколо неї розташовувалися адміністративні споруди, гімнасії, 
крамниці (Наталя  Сон. Поліс на межі цивілізацій). 
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ОСНОВНІ  ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ  

→ Назвіть основні ознаки первісної культури. 

→ У чому полягає значення неолітичної революції? 

→ Як  зображення на скіфській пекторалі розкривають звичаї,    
вірування та побут скіфів? 

→ Назвіть найбільші центри античної культури на сучасних 
теренах України та дайте основну характеристику 
звичаєвості, господарства, архітектури, освіти в цих полісах. 

→ Чому трипільську культуру називають «культурою 

мальованої кераміки»? Які риси цієї культури споріднюють 
трипільську з протоукраїнською культурою? 

→ Проаналізуйте язичницьку культуру слов’ян. 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ  

1. Оберіть характерну рису трипільської культури. 

А) Петрогліфічні зображення;  Б) Гончарство без гончарного круга; 

В) Техніка оброблення  каменю; Г) Агоністичний тип культури. 

2. Оберіть термін, що позначає світогляд  політеїзму. 
А) Антропоцентризм;              Б) Антропотеокосмізм;  

В) Теоцентризм;                       Г) Раціоцентризм. 

3. Семантика слова латинського походження  «культура» –  

А) Спосіб поведінки;                       Б) Виховання;  
В) «Оброблення землі»;                  Г) Поклоніння, вшанування. 
4. Найвищим художнім досягнення скіфів є 
А) Звіриний стиль – символічне зображення тварин і птахів;   
Б) Глиняно-керамічні вироби;   В) Зображення ідолів; 
Г) Кістяні голки та шила. 

5.   Віра в існування душ і духів, що нібито керують світом  

відображається в  
А) Анімізмі;       Б) Тотемізмі;        В) Міфології;       Г) Фетишизмі. 
6.   До якого історичного періоду розвитку  належить трипільська 
культура? 

А) Мезоліт;   Б) Енеоліт;   В) Пізній палеоліт;   Г)Ранній палеоліт.  

7. Назвіть хронологічні рамки зарубинецької культури слов’ян. 

А) ІІ ст. до н.е. с. –  ІІ ст. н.е.;          Б) ІV – ІІІ ст. до н.е.; 
В) VІІ – VІІІ ст. н.е.;                           Г) VІІ – ІІІ ст. до н.е. 
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8.   Визначіть, з чим пов’язане свято давніх  слов’ян Купала. 
А) Прихід весни;              Б) Літнє сонцестояння;  
В) Сонцеворот;              Г) Поклоніння богу сонця.  
9.   Оберіть античний поліс, що знаходився на теренах майбутньої  
України.     А) Спарта;    Б) Коринф;    В) Пантікапей;    Г) Фіви.   

  

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИЧОК  

→ Акрополь – центральна, підвищена та укріплена частина 
античного міста. 

→ Антропотеокосмізм – світосприйняття стародавніх слов’ян, тип 

світогляду язичницьких племен, нероздільність людської, 
божественної та природної сфер діяльності, сприйняття світу як 
ніким не створеного. 

→ Артефакт – будь-який продукт культури, створений людиною 

чи суспільством. 

→ Архітектурний ордер – принцип співвідношення елементів 
архітектурної конструкції; в античній традиції – дорійський, 

іонійський та коринфський. 

→ Епос – розповіді про героїчне минуле, епічна творчість має 
античне походження. 

→ Звіриний стиль (зооморфний) – умовна назва стилізованого 
зображення тварин. 

→ Капище – місце, у якому язичники проводили основні обряди 

жертвоприношень. 
→ Культура – творча діяльність людей, різноманітні аспекти цієї 

діяльності, які розкриваються через систему артефактів. 
Поняття культура об'єднує в собі науку і освіту, мистецтво, 

мораль, уклад життя та світогляд. 

→ Магія – (грец. чаклунство) – сукупність обрядів і дій, 

пов’язаних із вірою у здатність людини надприродним шляхом 

впливати на інших людей, тварин та явища природи. 

→ Меандр – геометричний орнамент у вигляді ламаної під прямим 

кутом безперервної лінії або кривої з завитками. 

→ Неолітична революція – перехід від присвоювального до 
відтворювального типу ведення господарства. 
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→ Пектораль – нагрудна прикраса скіфів, яку носили найвищі 
скіфські сановники. Золота пектораль – найвидатніша 
археологічна знахідка, що відноситься до ІVст. до н. е. 

→ Політеїзм – багатобожжя, язичництво, віра в багатьох богів. 
→ Тотемізм –  одна з рис язичництва, сукупність уявлень про 

надприродний зв'язок між людьми та тваринами, птахами, 

звірами. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  

1; 3 (с. 9 – 18); 4; 7 (с. 59 – 87); 9 (с. 28 – 57); 10 (с. 86 – 118);              

11 (с. 121 – 142); 15 (с. 9 – 32).  

 

Тема 2. Культура Київської Русі та Галицько-Волинського 

князівства 

 

 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМИ 

      Вивчення теми слід розпочати із загальної характеристики 

зазначеного періоду, утворення однієї з найбільших держав 
середньовіччя – Київської Русі. Варто відзначити загальні ознаки 

культури Київської Русі: християнський характер; наявність 
дохристиянського язичницького культурного середовища; значний 

вплив візантійських традицій, знань та канонів; переосмислення і 
творче засвоєння досягнень світової культури (патристика, 

апологетика, агіографія, сакральне мистецтво). Високий злет 
культури Київської Русі зумовили суттєві зрушення в різних сферах 
суспільного життя: становлення державності, запровадження 
християнства, відокремлення ремесла від сільського господарства, 
виникнення міст, пожвавлення торгівлі, активізація та розширення 
міжнародних контактів тощо.    

     Виникненню писемності у східних слов’ян сприяло два головних 
чинники: поява держави і проникнення на східноєвропейські 
території християнства. У Київській державі одночасно існувало дві 
мови: у повсякденному вжитку населення користувалося живою 

розмовною мовою (давньоукраїнською, або давньоруською), у 
релігійній сфері використовували старослов’янську 
(церковнослов’янську) мову. Обидві мови були могутнім знаряддям 

духовної культури і об’єднувальним чинником у державі, обидві 
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послугувалися кириличним письмом. На думку більшості вчених, 

писемність у слов’ян існувала ще в дохристиянський період (черти 

і різи). Після введення християнства утверджується кирилична 
система письма, яку створили в 60-х рр. ІХ ст. греко-болгарські 
просвітники Кирило та Мефодій. Слід згадати також про 
«софіївську абетку» (на основі грецької) та глаголицю. 

      Запровадження християнства викликало потребу і в освічених 
священиках, і в книгах, отже, дало могутній поштовх розвитку 

освіти. Далі слід проаналізувати типи шкіл, які були поширені в 
Київській Русі: школи «книжного вчення», школи грамоти, 

монастирські й жіночі школи. Для поглиблення освіти служили 

бібліотеки, найвідомішою серед яких була бібліотека Ярослава 
Мудрого у Софії Київській. Поява і поширення писемності та освіти 

на Русі позитивно вплинули на процеси розвитку тут наукових 

знань з математики, хімії, фізики, географії, астрономії та ін. Поява 
літератури в Київській Русі була важливим явищем культурного 
життя. Тож далі слід схарактеризувати найвизначніші пам’ятки 

давньоруської літератури: «Повість временних літ», «Слово о полку 
Ігоревім», «Києво-Печерський патерик», «Слово про закон і 
благодать», «Повчання Володимира Мономаха», «Руська правда», 

«Галицько-Волинський літопис». 

      Аналізуючи архітектуру Київської Русі, слід окремо 
зупинитися на житлових, культових та оборонних спорудах, 

відзначити вплив візантійської традиції в архітектурі, виникнення 
власних архітектурних шкіл – київської, чернігівської, 
переяславської, галицької, а також назвати найвідоміші 
архітектурні пам’ятки Київської Русі. З культовою архітектурою 

пов’язані такі види мистецтва Київської Русі, як живопис (мозаїки, 

фрески, іконопис, книжкова мініатюра) та різьбярство (рельєфи). 

Мозаїчні зображення викладали з різнокольорової смальти на 
підлозі та стінах. Технологія виготовлення її була дуже складною і 
дорогою, тому поширенішим був фресковий розпис, який 

виконували мінеральними фарбами по сирій штукатурці. Слід 

відзначити також високий рівень декоративно-прикладного та 

ювелірного мистецтва Київської Русі, що пояснюється розвитком 

ремесел, торгівлі. Поширеним видом ужиткового мистецтва було 

кування та карбування золота, срібла, міді та ін. металів. Із 
ковальства виділилася зброярська справа, яка досягла в Київській 
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Русі високого рівня розвитку. Варто також з’ясувати особливості 
трьох музичних культур Київської Русі – народної, професійної 
(інструментальної) і церковної музики (церковних співів). 
     Галицько-Волинське князівство перебувало під впливом різних 
культурних традицій – Київської Русі і Візантії, Західної і 
Центральної Європи та азійського Сходу. Міста Володимир і Галич 
відігравали провідну роль у культурному житті країни, тож 

заслуговує на увагу культова архітектура цих міст, яка 
характеризувалася синтезом київсько-візантійського та 

романського стилів. Варто проаналізувати також оборонні споруди 

Луцька, Острога, Кременця, Білгорода-Дністровського, Холма, 
Львова; відзначити особливості розвитку живопису, декоративно-

прикладного мистецтва та найвизначнішої літературної пам’ятки  – 

«Галицько-Волинського літопису». 

 

ЗАВДАННЯ З ТЕКСТОВИМИ ФРАГМЕНТАМИ  

� Прочитайте фрагменти тексту. Визначіть першоджерело. 

Прокоментуйте, висловіть думку щодо окреслених проблем. 

Законспектуйте основні етапи встановлення християнства на 

Русі. 
     «Бачите гори оці? Яка на горах цих возсія благодать Божа, і  має 
бути город великий, і багато церков Бог воздвигне». І зійшов на 
гори ці, і благословив їх, і хрест поставив, помолився Богу, і  зійшов 
з гори тої, де опісля постав Київ, і пішов по Дніпру горі. І прийшов 
до словен, де нині Новгород.  

      …І коли сказав це, [філософ] показав [Володимиру] запону, на 
якій було намальовано судилище Господнє; показав же йому 
праведників справа, які в радощах прямують у рай, а зліва — 

грішників, що йдуть на муки. Володимир, зітхнувши, сказав: 
«Добре цим, справа, горе ж цим, зліва». Він же сказав: «Коли хочеш 

одесную стать, то охрестися». Володимир же поклав у серце своє 
[бажання] і сказав: «Почекаю ще трохи». Хотів розвідати про всі 
віри. Володимир дав філософу дари великі і відпустив з честю 

великою. 

   …І прийшли ми  в Греки, і водили нас туди, де служать Богові 
своєму, і не знали, чи ми на небесах були, чи на землі: нема-бо на 
землі такого видовища чи краси такої, щоб зуміли порівнять із нею. 
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Знаємо тільки, що там Бог із людьми пробуває і служба їхня лучча, 
аніж в усіх інших народів. …Бояри порадились і сказали: «Якби 

поганий був закон грецький, то не прийняла б хрещення баба твоя 
Ольга, а була вона наймудріша із всіх людей». Порадившись, 
Володимир спитав: «То де приймемо хрещення?» Вони ж відповіли: 

«Де тобі любо».  

  …І сказали філософи: «Є муж у Солуні на ймення Лев, і є у нього 
сини, що знають мову словенську, і мудрі два сини у нього, і 
філософи». Почув це цар, послав за ними в Солунь до Лева, кажучи: 

«Пошли до нас синів своїх Мефодія і Костянтина». І упросив їх цар, 

і послав їх у словінську землю… Оці прибулі почали складати 

письмена азбуковні словенські і переклали «Апостол» і 
«Євангеліє», і раді були словіни, що почули велич Божу своєю 

мовою…  

� Які моральні максими, окрім тих, що згадуються в цьому 
уривку, закликає  виконувати Володимир Мономах? Які риси 

притаманні всій давньоукраїнській літературі? 

Законспектуйте тези першоджерела. 

    Якщо інших молитов не умієте ви мовити, то «господи, помилуй» 

благайте безперестану потай,— бо ся молитва єсть ліпша од усіх. 

[Молітеся краще], ніж думати нісенітницю, їздячи. Усього ж паче 
— убогих не забувайте, але, наскільки є змога, по силі годуйте і 
подавайте сироті, і за вдовицю вступітесь самі, а не давайте 
сильним погубити людину. Ні правого, ні винного не вбивайте, не 
повелівайте вбити його; якщо [хто] буде достоїн [навіть] смерті, то 
не погубляйте ніякої душі християнської. Єпископів, і попів, і 
ігуменів [поважайте], з любов’ю приймайте од них благословення і 
не одсторонюйтеся од них, а по силі любіте і подбайте [про них], 

щоб дістати через їх молитву [милість] од Бога. Паче всього — 

гордості не майте в серці і в умі. А скажімо: «Смертні ми єсмо, нині 
— живі, а завтра — у гробі. Се все, що ти нам, [Боже], дав єси,— не 
наше, а твоє, [його] нам поручив ти єси на небагато днів». Старих 

шануй, як отця, а молодих — як братів. У домі своїм не лінуйтеся, а 
за всім дивіться. Лжі бережися, і п’янства, і блуду, бо в сьому душа 
погибає і тіло (Повчання Володимира Мономаха дітям). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
16

� Прочитайте  уривок  Патерика.  Які християнські чесноти 

возвеличує агіографічна література? Підготуйте інші 
розповіді Патерика. 

      Було двоє духовних братів: Євагрій – диякон, Тит же – піп. 

Мали любов велику і нелицемірну між собою. Диявол же, котрий 

ненавидить добро, котрий завше рикає, немов лев, шукаючи кого 
проковтнути, сотворив між ними ворожнечу. І таку ненависть вклав 
їм [у серця], що і в обличчя один одного не хотіли бачити. 

Неодноразово братія молила їх: хай помиряться між собою. Вони ж 

і чути не хотіли. Євагрій же причащався, гніваючись. На це озброїв 
їх враг. Одного разу Тит розхворівся вельми й уже не чаючи 

видужати, лежачи, почав плакатися за своєю втратою. І послав із 
молінням до диякона, кажучи: "Прости мене, брате, Бога ради, що 
гнівався на тебе". Цей же жорстокими словами проклинав його. 
Старці ж ті, бачачи, що Тит помирає, потягли Євагрія насильно, аби 

попрощався з братом. Хворий же, побачивши брата, трохи 

припіднявшись, впав ниць під ноги його, зі сльозами говорячи: 

"Прости мене, отче, і благослови!" Той же, немилостивий і лютий, 

відмовився перед всіма нами, сказавши: "Ніколи з ним не помирюся 
– ні в цьому віці, ні в майбутньому"; вирвався з рук старців тих, і 
раптом упав. І хотіли ми підняти його, і побачили, що він помер. 

Хворий же швидко встав, ніби ніколи не хворів. Ми ж вжахнулися 
раптовій смерті того й швидкому зціленню цього і, багато 
плакавши, поховали Євагрія. Запитали ж Тита, як це сотворилося. 
Тит же оповів нам: "Бачив, – каже, – янголів, котрі відступили від 

мене і плакалися за душею моєю. Біси ж раділи через гнів мій. І тоді 
почав молити брата, аби простив мене. Коли ж його привели до 
мене, побачив янгола немилостивого, який тримав полум'яний спис, 
і коли не простив мене, ударив його, і впав [він] мертвим. Мені ж 

подав [янгол] руку і підняв мене". 

   Ми ж, це почувши, побоялися Бога, Котрий сказав: "Прощайте – і 
проститься вам" (Патерик Києво-Печерський). 

 

ОСНОВНІ  ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ  

→ Визначте основні ознаки культури Київської Русі. 
→ Схарактекризуйте  мовну ситуацію та поширення 

писемності в Київській Русі? Розкрийте особливості 
«софіївської абетки», кирилиці та глаголиці. 
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→ Які кардинальні зміни відбуваються  у культурі Київської 
Русі після запровадження християнства? 

→ Які кам’яні архітектурні споруди з’явилися в Х–ХІІІ ст. у 

Києві,  Чернігові, Овручі, Вишгороді? Які з них збереглися 
до наших днів? 

→ Окресліть особливості перекладної та оригінальної 
літератури Київської Русі та Галицько-Волинського 
князівства. 

→ Яким чином розвивалися освіта, наукові знання та 
література Київської Русі? 

→ Проаналізуйте архітектуру та пов’язані з нею види 

мистецтва Київської Русі. 
→ У чому полягає особливість культури Галицько-

Волинського князівства? 

→ Як теоцентричний світогляд впливав на формування 
сакральної культури? 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ  

1. Котрий  з  храмів  Київської Русі  був першим хронологічно? 

А) Софія Київська;                Б) Десятинна церква; 

В) Успенський собор Києво-Печерської лаври; 

Г) Надбрамна Благовіщенська церква над Золотими воротами. 

2. Котрий  з  храмів  Київської Русі  є найдавнішою пам’яткою  

архітектури, що збереглася до наших днів? А) Спаський собор у 
Чернігові;   Б) Собор Михайлівського Золотоверхого монастиря;   
В) Софіївський собор у Києві;   Г) Десятинна церква.  

3. Чому систему будування храмів у Київській Русі називають 
хрестовокупольною? А) Хрест увінчує баню собору; Б) Головний 

об’єм споруди у плані утворює хрест; В) Це – візантійський 

термін, який підкреслює, що над хрестом повинна здійматися 
небесна баня, тобто вживається виключно символічно; Г) Тому, 
що у храмах мали бути і хрести,  і куполи. 

4. Хто з князівського роду першим прийняв християнство? 

А) Княгиня Ольга;                 Б) Князь Володимир Святославович; 
В) Князі Аскольд та Дір;      Г) Князь Святослав. 
5. З якого твору наведена нижче цитата? «І прийшли ми в Греки. І 
повели нас, де вони служать Богові своєму, і не знали ми, чи ми на 
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небі були чи на землі. Бо нема на землі такого видовища і такої 
краси…»   А) Літопис Самовидця;   Б) Києво- Печерський Патерик; 
                   В) Повість временних літ; Г) Ізборник Святослава. 

6.  Яка з визначних агіографічних  пам’яток  літератури була 
створена у ХІІІ ст.? А) Слово про закон і благодать;   Б) Ізборник 
Святослава; В) Повість временних літ;  Г) Києво-Печерський 

Патерик. 
7. Який з видів монументального мистецтва Київської Русі  був 
найпоширенішим? А) Фресковий живопис; Б) Мистецтво мозаїки;  

В) Станковий живопис.  
8. Який артефакт сакрального мистецтва  є  «своєрідним містком, за 
допомогою якого здійснюється зв'язок між світом земним,  

фізичним і потойбічним, духовним;  вікном з дольного у горній 

світ»? 

А) Ікона ;    Б) Агіографічна творчість;   В) Патристичні  джерела. 

9. Як називається центральна мозаїка, що займає верхню частину 
головної апсиди Софіївського храму? 

А) Спас Нерукотворний; Б) Богоматір Оранта; В) Христос 
Пантократор. 

 

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИЧОК  

→ Агіографія – літературний жанр, опис житій святих, осіб, що 
були канонізовані християнською церквою, зараховані до лику 
святих. Житійна література містить біографічні  дані про них та 
розповіді  про цікаві фрагменти їх життя. 

→ Аскетизм – моральне вчення, яке пропагує крайнє обмеження 
потреб людини. Протилежне гедонізмові. 

→ Берестяні грамоти – давньоукраїнські тексти, розміщені на 
корі берези. За змістом це світські документи, доручення, 
чолобитні тощо. 

→ Доместики – церковні співці і регенти, які засвоювали мелодію 

без нотної грамоти, з голосу. 
→ Євангеліє (від грецьк. – блага звістка) – частина Біблії, чотири 

пов’язані спільною темою релігійні твори, що становлять 
основну частину Нового Заповіту. Містять життєпис Ісуса 
Христа та основні положення християнського віровчення. 
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→ Зернь – дрібні золоті або срібні кульки, які в ювелірних виробах 
напаюють на орнамент із філіграні; ювелірна техніка 
напаювання дрібних кульок. 

→ Ізборники – пам’ятки писемності Київської Русі, збірники,  що 
містять списки і уривки перекладеної з грецької на 
церковнослов’янську мову літератури.  Ізборники  стали  

прототипами сучасних хрестоматій та енциклопедій. 

→ Ікона – живописне або мозаїчне зображення сакрального світу, 
образів  Ісуса Христа,  Богородиці, святих та євангельських 
подій. Ікона є своєрідним містком, за допомогою якого 
здійснюється зв'язок між світом земним, фізичним і 
потойбічним, духовним;  вікном з дольного у горній світ. 

→ Іконостас – перегородка з іконами у два - п’ять ярусів, що 
відокремлює основний простір православного храму від вівтаря. 

→ Інкрустація (лат. incrusto – покриваю, викладаю) – декорування 
виробів і будинків (інтер’єру, фасаду тощо) різними 

візерунками і зображеннями зі шматочків мармуру, металу, 
кераміки, дерева, перламутру та ін. 

→ Ірмос – церковна пісня, гімн. 

→ Канон (грец. правило, норма) – твердо встановлене, 
загальноприйняте правило,  непорушна норма. 

→ Монастир – релігійна установа,  громада ченців або черниць, 
які живуть за єдиними правилами – уставом. Найбільші 
монастирі називаються Лаврами. 

→ Монотеїзм – віра в єдиного Бога. Монотеїстичними є три 

світових релігії: християнство, іудаїзм, іслам. 

→ Оранта – іконографічний образ Богородиці з піднятими у 
молитві до Сина руками, яка молиться за християн. 

→ Православ’я – тип християнства східного, візантійського взірця, 
для якого характерними є визнання рішень семи вселенських 
соборів та принципу соборності як гармонійної цілісності 
людини, світу, церкви на противагу західній орієнтації на 
юридичну норму. 

→ Сакральне мистецтво – мистецтво, що безпосередньо пов’язане 
з церквою: церковний спів, символічна храмова архітектура, 
гомілетика – мистецтво церковної проповіді і т. ін. 
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→ Скрипторій – місце зберігання та переписування книг у 

Київській Русі, прототип сучасних бібліотек. 
→ Теоцентризм – тип світогляду, для якого найвищою цінністю є 

Бог у його християнському розумінні. Всі проблеми, пов’язані з 
людиною, вирішуються представниками цього світогляду через 
призму  релігійного світосприйняття і патристичної традиції.  

 

ПЕРСОНАЛІЇ  
Володимир Великий, княгиня Ольга, Нестор Літописець, Антоній 

та Феодосій Києво-Печерські, Алімпій Іконописець, митрополит 

Іларіон, лікар Агапіт, Ярослав Мудрий, Святослав Ярославович, 
Володимир Мономах, князі  Данило, Роман, Любарт.  

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  

3 (с. 18– 33);  5;  8 (с. 88 – 149);  10 (с. 121 – 157);  11 (с. 197 – 207);   

14 (с. 32 – 70); 15 (с. 24 – 36). 

 

Тема 3. Українська культура у ХІV – першій пол. ХVІІ ст. 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМИ  

     Слід з’ясувати зміст понять «Ренесанс», «Реформація», 

«гуманізм». Варто вказати на те, що в різних народів ці явища 
проявилися нерівномірно і мали свої відмінності. Українська 
культура XVI – першої половини XVII ст. також переживала етап 

свого Відродження. Характерними його ознаками були поширення 
ідей гуманізму, яскраво виражений антропоцентризм ренесансного 

мислення, що утверджувало велич і винятковість земної людини, 

пробуджувало інтерес до людських цінностей. Проникнення і 
розвиток ренесансно-гуманістичних ідей в Україні пов’язані з 
діяльністю цілої плеяди вчених, філософів, культурних діячів, 
митців, людей європейської освіти: Ю.Дрогобича, П.Русина з 
Кросно, С. Оріховського та ін. Одначе, як вказує на це Вадим 

Скуратівський, вітчизняна культура разюче відрізнялася в цей 

період від своєї західноєвропейської сучасниці. Тип світогляду  
кращих її представників називаємо теоантропоцентризмом, адже 
проблеми, пов’язані з людиною,  оцінювали і вирішували через  
релігійну призму.   
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     Православні братства як світські навколоцерковні організації 
здійснили значний внесок у розвиток освіти. Братські школи 

сприяли демократизації освіти, оскільки вони були 

загальнодоступними. У кінці XVI ст. в Україні виникає новий тип 

школи – греко-слов’яно-латинська, у якій давньоруські культурно-

освітні традиції поєднувалися з досягненнями європейської школи і 
науки того часу. Першою навчальною установою такого типу стала 
Острозька греко-слов’яно-латинська колегія, заснована близько 
1576 р. князем К.Острозьким. Це був справжній культурно- освітній 

центр, де разом з колегією діяли літературно-науковий гурток, 
бібліотека та друкарня. Першою метою цього закладу було  

готувати освічених захисників «отцівської» православної віри.                  

      Книгодрукування на українських землях розпочинається 1574 

року львівським виданням «Апостола», яке здійснив І.Федоров. 
Справжньою культурною подією того часу стала поява рукописного 
перекладу Святого Писання староукраїнською літературною мовою 

– Пересопницького Євангелія (1556-1561), а також друк Острозької 
Біблії церковнослов’янською мовою (1581р.). 

       Потрібно взяти до уваги  складну конфесійну ситуацію в 
Україні кінця XVI ст – поч. XVII ст. Полеміка між католиками та 
православними досягла своєї кульмінації у період підготовки і 
укладення Брестської унії 1596 р. Полемічна література  стала 
оригінальним явищем української культури, що вплинула на 
подальший розвиток красного письменства та філософської думки. 

    Слід підкреслити, що архітектура XVI – XVII ст. розвивалася 
переважно на традиціях давньоруської епохи, водночас 
використовуючи досягнення західноєвропейських стилів: 
романського, готичного та ренесансу. Пам’ятки того періоду 
можна поділити на дві групи: оборонні споруди та культові. З 

другої половини XVI ст. церковне і світське будівництво зазнає 
впливів ренесансного стилю, який був дуже поширений у Львові. 
Високого рівня розвитку в Україні досяг як релігійний (ікони, 

фрески), так і світський живопис. 
   Феномен українського козацтва як осередку ствердження ідей 

демократичності і побратимства, захисту волі і православної віри 

слід розкрити у взаємозв’язку з політичною та історичною 

ситуацією на наших землях. Козацтво створило багатогранну, 
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самобутню культуру, мало великий вплив на духовні процеси 

української культури. 

 

ЗАВДАННЯ З ТЕКСТОВИМИ ФРАГМЕНТАМИ  

� Проаналізуйте полемічну літературу на прикладі уривку із 
«Книжки»  Івана Вишенського. Яка проблема найбільше 
непокоїть автора? 

        Посылаю вам термину о лжи, которая над истиною у вашей 

земли царствует, и Бог от всех сторон  и частий християнства 
хулится,  духи ж лукавий поднебеснии (к ним же нам брань, по 
Павлу)  в християнстве нашем владеют, отнюду же за неверие и 

бесплодие наше попущени есмо в запустение з нашею 

православною верою. И если ся не почуете и не справите, 
знаючи да знаете, яко и в конец благочестие наше запустеет, 
оставшии ж в безвЂрии вси погибнут. …Скажите ми, о 
премудрии, от ваших хитростей и художеств граматычных, 

диалектичных, риторичных и философских, яким способом 

Христос простаком, ему послЂдующим, отверзе ум разумЂти 

писание?  (І. Вишенський. Книжка). 
� Прочитайте уривок дослідження В.Німчука щодо початку 

полеміки. Що єднало літературу Київської Русі та полемічну 
творчість Клірика Острозького, Василя Суразького, Герасима 

Смотрицького? Які тенденції полемічної літератури були 

новими? 

 … Острозьке видання «Букваря» було доповнене новим твором — 

«Сказанієм, како состави ст̃ыи Кирил философ азъбуку по языку 
словенську…». Чорноризець Храбр захищає у ньому 

старослов'янську писемність від нападок ворогів, прагне довести, 

що вона має такі ж підстави бути у вжитку, як і давньоєврейська, 
грецька й латинська. В умовах XVI ст., коли посилився шляхетсько-

католицький натиск на українську і білоруську культури, 

«Сказаніє...» звучало актуально. Не виключено, що надрукування 
його було першою реакцією на книгу єзуїта П. Скарги «О jedności 

kościoła bożego...» (Вільно, 1577 p.), автор якої, крім іншого, всіляко 
прагнув принизити слов'янороську мову — одне із знарядь 
культури східних слов'ян…  Публікація зазначеного трактату була 
своєрідним початком друкованої полеміки (В. Німчук. Острозьке 
видання «Букваря»). 
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� Порівняйте уривок з «Напучення королю Сігізмунду» та 

«Заповіт синові» Станіслава Оріховського з уривками 

полемічних творів. Чому твори Оріховського вважають 
прикладом літератури гуманістичного та 

антропоцентричного змісту? 

1.  Те, що дбайливо вибране з надр самої королеви філософії і до 
тебе надіслане (без чого ніхто не зможе стати добрим лицарем і 
мудрим королем) з приємністю від мене, твого зразкового 
підданого, прийми! Не тому, що моє, а тому, що справді преславне і 
майже королівським здається: воно вельми гідне того, щоб його 
спізнав король. Та послухаймо вже зразкового підданого, що бажає 
говорити з тобою (С. Оріховський. Напучення королю Сігізмунду). 
2.   Любий сину! … Я волів би краще тебе не мати, якби ти не став 
рівнею предкам своїм. Бо всяк, хто відступить назад від своїх 
предків, якби навіть народився на небі або під землею, ніколи не 
буде мати у Бога ласки, а від людей хвали. Намагайся, отож, якщо 
хочеш зрівнятися зі мною або й перевершити (чого я тобі зичу!), 
щоб за моїм прикладом був у Польщі людиною доброю і 
цнотливою. Чую, як по смерті хвалять у Польщі моє життя і справи 

(С. Оріховський. Заповіт синові). 
� Проаналізуйте уривок барокової панегіричної поезії Павла 

Русина із Кросна (переклад з латини) та уривок поетичної 
спадщини із Загорівського збірника. Порівняйте ціннісні 
орієнтири двох авторів та їх світоглядні позиції. 

Рад я праці твоїй, найдорожчий мій Іоане, 
Рад я, що горнешся так до велемудрих богинь. 
Рад я, що в пробах пера ти віршем своїм медоплинним 

Просиш тих муз осяйних дати натхнення тобі (П. Русин). 

Вера єсть дар Божій и людей спасаєт, 
але злая єресь души погубляєт.  
Вера праведников на суде  
Божіим со святыми ставит (Загорівський збірник). 
 

ОСНОВНІ  ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ  

→ Яким був національний варіант Ренесансу і Реформації в 
українській культурі? Хто такі українські гуманісти епохи 

Відродження? 
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→ Що ви знаєте про  братства як осередки національно-релігійного 
та культурно-освітнього життя? 

→ Які культурно-освітні центри цієї доби ви знаєте?  

→ Розкажіть про виникнення українського друкарства.  
→ У чому полягає особливість Пересопницького Євангелія? 

→ Що таке полемічна література? Кого ви знаєте з її 
представників? 

→ У чому полягають особливості архітектури та образотворчого 
мистецтва доби,  яку вивчаємо? 

→ Розкрийте феномен козацької культури. 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ  

1. Оберіть найвидатнішого представника полемічної творчості. 
А) Памво Беринда;                               Б) Іван Вишенський;  

В) Василь-Костянтин Острозький;  Г) Клірик Острозький. 

2. Який тип світогляду домінував у ХІV-ХVІІ ст. на наших теренах? 

А) Антропоцентризм;       Б) Теоцентризм;      В) Наукоцентризм; 

Г) Теоантропоцентризм. 

3. Визначте рік  заснування  Острозької греко-слов’ яно-латинської 
академії.      А) 1620;       Б)1581;      В) 1596;        Г) 1576.  

4. Який полемічний твір належить перу Василя Суразького? 

А) Про єдину істинну православну віру; Б) Лист з гори Афонської до 

всіх у Лядській землі проживаючих; В) «Пчела»;  Г) Часослов. 
5. Який друкований твір був найпершим кириличним виданням на 
теренах сучасної України?      А) «Апостол»;     Б) Острозька Біблія; 
В) Пересопницьке Євангеліє;   Г) «Граматика...». 

6. Оберіть імена меценатів перших освітньо-культурних закладів 
вищого типу на  теренах України. 

А) Гальшка Гулевичівна, В.-К. Острозький; 

Б) К. Лукаріс, Ф. Скорина, Т.Михайлович; 
В) Г. Смотрицький,  Клірик Острозький. 

 

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИЧОК  

→ Антропоцентризм –   рнесансний тип світогляду, відповідно до 

якого людина є центром Всесвіту і метою всіх подій.  
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→ Балада – ліро-епічний пісенний твір з гостро драматичним 

сюжетом, що виражає трагічні конфлікти в особистому чи 

суспільному житті людей.  

→ Братства православні – організації міщан, створені з метою 

захищати позиції православ’я від унії, експансії католицизму та 
протестантизму. 

→ Готика – західноєвропейський  пізньосередньовічний 

художній стиль, що особливістю має гострі стрімкі кути, які 
нагадують зовнішньо шатра готських племен, а філософська 
особливість готики – намагання дотягнутися до горнього світу. 
Готичні собори прикрашені багатими вітражами  і 
декоративною ліпниною.  

→ Гедонізм – етичне вчення, що проголошує метою життя 
людини насолоду. Протилежне аскетизмові. 

→ Гуманізм – ідейний напрям у культурі Відродження, визнання 
людини найвищою цінністю у світі; риса світогляду, яка в 
розумінні людини не опирається на національні чи релігійні 
доктрини, а виходить з так званих «вічних цінностей» та 
«природних прав» і налаштовує людину на утвердження себе 
«тут» і «зараз». 

→ Квадривіум – освітній цикл навчальних дисциплін у 
середньовічних закладах, що складався із чотирьох дисциплін – 

арифметики, геометрії, астрономії і музики та вивчався після 
тривіуму (граматика, риторика й діалектика). 

→ Котрреформація – боротьба з реформаційними процесами,  

особливо широко розповсюджена в католицьких країнах. 

→ Реформація – широкий релігійно-політичний рух,  що виник у 
Німеччині у ХVІ ст., спрямований проти папства та 
католицизму. 

→ Кант – (лат. cantus – спів, пісня) – жанр поезії, віршований 

твір; спів, поширений в Україні у ХVІ – ХVІІІ ст. 
→ Ставропігія – право прямого підпорядкування православних 

братств, монастирів чи інших православних общин одразу 
патріарху, оминаючи єпископа. 

→ Теоантропоцентризм – тип світогляду, для якого найвищою 

цінністю є Бог у його християнському розумінні та людина як 
образ і подоба Божа. Всі проблеми, пов’язані з людиною, 
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вирішуються представниками цього світогляду через призму  

релігійного світосприйняття і патристичної традиції. 
 

ПЕРСОНАЛІЇ  
Князь Василь-Костянтин Острозький, Гальшка (Єлизавета) 

Гулевичівна, Іван Федоров, Іван Вишенський, Герасим 

Смотрицький, Клірик Острозький, Христофор Філалет, Василь 
Суразький, Дем’ян Наливайко, Кирило Лукаріс, Мелетій 

Смотрицький, Петро Могила, Павло Русин, Станіслав Оріховський, 

Юрій Дрогобич. 
 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  

3 (с.33–55);  5;  7 (с.150 – 214);  10 (с.158 – 180);  11 (с.197–207);  

14 (с.70–106);  15 (с. 36–49). 

 

Тема 4. Українська культура у другій половині XVII–XVIII ст. 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМИ  

      Більшість сучасних дослідників вважають бароко новою епохою 

європейської культури, що прийшла після кризи Відродження. 
Бароко охопило всі сфери духовного життя суспільства. Серед 

країн православно-слов’янського регіону бароко найраніше почало 
розвиватися і набуло найвищого розвитку саме в Україні, де воно 
проіснувало близько двохсот років і знаменувало розквіт культури, 

передусім літератури, архітектури, освіти. Це зумовили такі 
чинники: 1) саме бароко виявилося найбільш суголосним емоційній, 

романтичній, схильній до врівноваження різних начал, людській 

душі; 2) у цей час в Україні було відроджено державність, що 
всіляко сприяло розвиткові культури. 

     Розвиток культури цього часу спричинений насамперед 

досягненнями в розвитку національної системи освіти, що досягла в 
Гетьманщині високого рівня. Вона складалася з початкової, 
середньої та вищої ланки. Центром вітчизняної освіти, науки і 
культури, духовним центром України майже упродовж двох сторіч 
була Києво-Могилянська академія, заснована у 1632 році 
митрополитом Петром Могилою. 

     Чимало було проявів бароко в духовній культурі. Література 
цього періоду відрізняється багатством тематики і жанрів. 
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Найвищого розквіту сягнула барокова поезія (полемічні, морально-

дидактичні, філософські, сатирично-гумористичні вірші, 
панегірики, епіграми). Основним осередком барокової поезії стала 
Києво-Могилянська академія. На 70-ті рр. ХVІ – першу половину 
ХVІІІ ст. припадає розквіт шкільної драми. Значної популярності 
набули інтермедії – короткі одноактні вистави, які виконували між 

частинами шкільної драми. Динамічна і драматична за своїм 

характером барокова культура особливо сприяла розвитку старих і 
виникненню нових музичних жанрів. Провідним жанром став 
хоровий, так званий партесний (хоральний) концерт. Музичною 

столицею Лівобережжя і місцем підготовки музикантів для всієї 
імперії став Глухів – гетьманська резиденція ХVІІІ ст. Тут у 1738 р. 

було створено спеціальну музичну школу, яка підготувала велику 
кількість музикантів, серед яких всесвітньовідомі композитори 

Д. Бортнянський, М. Березовський, А. Ведель. 
     Архітектура цього періоду розвивалася на ґрунті вітчизняної 
традиції та увібрала в себе барокові риси. Стиль бароко з 
характерним для нього пафосом боротьби і перемоги, пластичною 

експресією і багатством форм, гармонійністю і пишністю, 

декоративними можливостями якнайкраще відповідав піднесенню 

національної свідомості. Українську архітектуру цієї доби 

називають козацьким бароко, що підкреслює своєрідність її 
мистецьких форм і національний колорит. Великим меценатом 

українського мистецтва, зокрема барокової архітектури, був Іван 

Мазепа. 
   Наприкінці ХVІІ ст. бароко поширюється і в образотворчому 
мистецтві, де помітне місце займає іконопис, гравіювання, 
світський живопис. Світський портрет представлений у трьох 

композиційних варіантах – погрудному, поясному та на повний 

зріст відповідно до типів соціального поділу суспільства 
(міщанство, духовенство, шляхта, козацтво). 

    Шляхом зіставлення слід вказати на особливості українського 
бароко порівняно з європейським. Глибинна специфіка 
українського бароко полягає у його прямій і безпосередній 

пов’язаності із середньовічною культурою Київської Русі. Про це 
свідчить перевага духовних тем і мотивів у бароковій культурі, та й 

творцями його були переважно духовні особи. Іншою особливістю 

українського бароко було те, що притаманна бароко трагічність 
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світосприйняття витісняється на задній план, а провідне місце 
займає героїко-романтична проблема та життєствердне сприйняття 
дійсності. 
 

ЗАВДАННЯ З ТЕКСТОВИМИ ФРАГМЕНТАМИ  

� Прочитайте характеристику, яку дає Дмитро Чижевський 

творчості Григорія Сковороди. Поясніть, у чому полягає 
«філософічність», особливість творчості цього мислителя?  

     Може, ні про одного філософа у світі не висловлено таких 
розбіжних думок, як про Сковороду. Сковороду вихваляли як 
творця оригінальних думок та робили цілком несамостійним 

мисленником, що лише повторює чужі ідеї та слова. На думку 

одних, він є цілком несистематичний, та навіть хаотичний 

письменник, інші вважають його за теоретика та «вченого», що 

«розвязував» наукові питання. Так саме різно оцінювали й 

релігійність Сковороди: він був містик – твердили одні (причому 
саме слово «містика» різні досліджувачі розуміли різно), він  не був 
містик – твердять інші з такою самою певністю. Так само стоїть 
справа і з особистим характером Сковороди: він наскрізь 
емоціональний духовий тип, він раціоналіст – такі розбіжні думки 

дослідників і в цій точці!   
     Що можна зробити з цим хаосом думок? Як з’ясувати його 
глибокий вплив на сучасників та той факт, що українська духова 
історія все, як зачарована, повертається до «Сковородинства»? 

(Д. Чижевський. Історія української філософії). 
� З’ясуйте просвітницькі тенденції з уривка, що належить 

Стефану Яворському. Що ви знаєте про цього автора? Чим 

його позиція відрізнялася від позиції західноєвропейського 

просвітництва? 

Ви ж, мої книги, писання мої і дім  мій, — прощайте! 
Праці  відданої  плід — бібліотеко,  прощай! 

Братіє,   старці  і  всі  пожильці  землі, — прощавайте... 
Земле  —  гостино   моя,  мати моя, — прощавай! 

В ніжні обійми прийми смертельне своє порождіння; 
Наша  душа — небесам, кості належать тобі (С. Яворський). 

 

� Прочитайте уривок тексту  пісні Семена Климовського  «Їхав 
козак за Дунай».   Хто  з    композиторів  світового  рівня  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
29

здійснював  обробку  цієї  пісні? Що    ви знаєте про долю цієї 
пісні та про долю її автора? 

Їхав козак за Дунай, сказав: — дівчино, прощай! 

Ти, конику вороненький, неси да гуляй. 

Постій,  постій,  козаче,  твоя  дівчина плаче; 
З ким ти мене покидаєш —  тільки подумай! 

Білих ручок не ламай, ясних очок не стирай, 

Мене  з  війни зо славою к собі дожидай (С. Климовський). 

 

ОСНОВНІ ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ  

→ У чому полягає специфіка розвитку освіти і науки  цього 

періоду?  

→ Що означає вислів «Золота доба» Києво-Могилянської академії? 

→ Як розвивалися література, усна народна творчість, музика і 
театр епохи бароко? 

→ Що ви знаєте про творчість М. Березовського, А. Веделя, 
Д. Бортнянського? 

→ Які барокові риси знайшли відображення в архітектурі й 

живописі України? 

→ Які  школи іконопису вам відомі? 

→ Якими роботами представлений український портретний 

живопис? 

→ У чому своєрідність українського бароко?  

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ  

1.  Визначте  рік  заснування  Києво-Могилянського колегіуму. 
А) 1632;                  Б) 1608;                 В) 1634;                 Г) 1576.  

2. Який із художніх стилів своєю основою мав гедоністичні  
уподобання? А) Класицизм;  Б) Бароко;  В) Рококо;  Г) Романтизм. 

3.  Визначіть українського композитора ХVІІІ ст., ім’я якого було 

занесено на “Золоту дошку” Болонської академії.  А) М. Лисенко;  

Б) А. Ведель;           В) М. Березовський;          Г) Д. Бортнянський.  

4.  Хто з представників української філософської думки  створив 
перший авторський курс викладання  історії зарубіжної філософії? 

А) Ф.Прокопович;           Б) П. Юркевич;  
В) Г. Сковорода;             Г) С. Яворський. 
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5.  Що таке інтермедії? 

А) Вид театрального лялькового мистецтва;  Б) Короткі п’єси, які 
виконували між актами драми; В) Християнські повчальні п’єси;  

Г) Музичний супровід вистав. 
6. Кого Микола Гоголь називає «охоронцями бойової слави, 

поетами та літописцями» нашого народу? А) Представників 
княжого роду; Б) Козаків; В) Гуманістів; Г) Полемістів. 
7. Який із напрямів у мистецтві виражає антитезу світла і тіні, 
мінору та мажору, тимчасовості та безкінечності? 

А) Класицизм;  Б) Бароко;  В) Рококо;  Г) Романтизм.  

8. З яким періодом розвитку культури України  пов’язане 
виникнення у   музичному  мистецтві  партесного співу? 

А) Київська Русь; Б) Польсько-Литовська доба; В) Новий час. 
9.  Хто з представників української філософської думки,  окрім 

гуманістичної спрямованості та просвітницьких  ідей, у своїй 

творчості звертався і до сатири? А) Ф.Прокопович;  Б) П. Юркевич; 
В) Г. Сковорода; Г) С. Яворський. 

 

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИЧОК  

→ Бароко – художній напрям, що виникає в Італії у добу 

Відродження і поширюється на європейські терени, для якого 
характерними є підкреслена грандіозність, динамічність, 
використання антитез: світло і тінь, мінор і мажор і т. ін.;  певна 
театралізованість, підпорядкування деталей єдиній композиції. 
Бароко підкреслює внутрішню суперечливість людини. 

→ Вертеп – ляльковий театр, вистави якого відбуваються у 

двоярусній спеціальній скриньці. 
→ Драма-мораліте – драма повчального, християнського змісту, у 

якій персоніфікуються моральні поняття. 
→ Інтермедії – короткі п’єси, які виконували між актами драм, 

жартівливі сценки з життя простого люду, у яких висміювали 

негативні риси характеру. 
→ Катехізис – (грец. повчання, настанова) – твір у формі питань і 

відповідей з викладом основних догматів та положень 
християнського віровчення. 

→ Кобзарі та лірники – автори та виконавці вітчизняного 

героїчного епосу. 
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→ Козацьке бароко – художній напрям, що поєднав традиції 
вітчизняного народного мистецтва і європейського бароко. 
Головною відмінністю від європейського бароко є 
спрямованість не на аристократичне мистецтво, а на 
демократичні засади православних братств та сакральне 
мистецтво – золото церковних бань, мереживо іконостасів, 
духовні гімни і т. ін. 

→ Парсуна –  жанр портретного живопису ХVІ-ХVІІ ст., що 

використовував прийоми іконопису, ідеалізований портрет. 
→ Партесний спів – вокальний жанр, хорове церковне 

багатоголосся, що формується у добу Нового часу. 
→ Псалми – твори релігійної лірики, що складають Псалтир,  

авторські  осучаснені переспіви Давидових псалмів. 
→ Рококо – стилістичний напрям у мистецтві ХVІІ ст., що мав 

переважно світський характер і використовувався для 
оздоблення інтер’єрів. Для нього характерними є гедоністичні 
(пошук задоволення)  уподобання та відхід у світ фантазії, гри, 

манірності. Рококо моделює чуттєвий образ світу. 
→ Четьї-Мінеї – агіографічна  4-томна збірка, яку видав  Дмитро 

Туптало (Димитрій Ростовський) на початку  ХVІІІ ст.,  що 
залишається однією з найвідоміших книг. 

 

ПЕРСОНАЛІЇ  
Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Петро Конашевич-
Сагайдачний, Стефан Яворський, Феофан Прокопович, Інокентій 

Гізель, Дмитро Туптало (Ростовський), Григорій Сковорода, 

Захарія Копистенський, Лазар Баранович, Максим Березовський, 

Дмитро Бортнянський, Артемій Ведель, Іван Руткович, Йов 
Кондзелевич. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  

3 (с. 55–78);  5;  6;  9 (с. 134–162);  10 (с. 180–204);  11 (с. 257–290); 

15 (с. 106–146). 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2  

Історія української культури кінця ХVIII – початку ХХІ ст. 

 

Тема 5. Культура України наприкінці XVIII – на початку ХХ ст.  

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМИ  

        Характерною особливістю української культури цього періоду 

було те, що вона розвивалася у складі Російської та Австро-

Угорської імперій, куди входили українські землі. На цьому тлі 
розпочинається новий етап національно-культурного відродження.  
Національне    відродження   в  літературі    пов’язане   з   творчістю  

І. Котляревського, автором поеми «Енеїда» – першого твору нової 
української літератури, написаного живою розмовною мовою. 

Основоположником художньої прози нової української літератури 

був Г. Квітка-Основ’яненко. Українські поети-романтики зуміли 

утвердити в літературі живу українську мову, збагативши 

літературу новими жанрами – баладою, історичною поемою, 

драмою. На першу половину ХІХ ст. припадає й становлення 
національної музики.  Виходять у світ перші збірки народних пісень, 
зібрані й видані М. Максимовичем (1834).  

      У першій половині ХІХ ст. в українському живописі 
розвиваються портретний, батальний, пейзажний та побутовий 

жанри. Вагомий внесок у розвиток живопису зробив Т. Шевченко 
та його учні.  
     Слід зазначити, що вихор революційних рухів охопив багато 
європейських країн. Революційні події знайшли відгук і на 
українських землях.  Центром     визвольного     антикріпосницького  

руху   став    Київ,   де   постало     Кирило-Мефодіївське братство –  

нелегальна    політична    організація, провідним діячами якої  були 

В. Білозерський, М. Костомаров, П. Куліш, Т. Шевченко. Братство 
виступало за ліквідацію кріпацтва, поширення освіти та здобуття 
Україною суверенітету в рамках слов’янської консолідації. Після 
тривалої перерви, наприкінці 50-х – на початку 60-х рр. ХІХ ст. 
виникла народницька ідеологія.  
    Величезне значення для розвитку української культури мала 
поява періодичних видань. У 1861 р. за редакцією В. Білозерського 
у Петербурзі почав виходити перший український суспільно-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
33

політичний, літературно-мистецький та науково-літературний 

журнал   «Основа»,   активними   авторами   якого   стали  П. Куліш, 

М. Костомаров, Т. Шевченко та ін. 

    Скасування кріпацтва 1861 р., реформи в багатьох галузях 

суспільного життя принесли ряд змін у культурне життя Російської 
імперії. В Україні утворюються громади – товариства української 
інтелігенції, завданням яких було поширення освіти серед народу.  
Саме в цей час було введено сумнозвісний циркуляр П.Валуєва, 
відповідно до якого уряд заборонив друкування науково-

популярних та релігійних книжок українською мовою. 

   Значно розширюється мережа навчальних закладів, але вони 

могли охопити навчання лише незначної кількості населення. На 
західноукраїнських землях, де центром культури залишався Львів, у 

1849 р. у Львівському університеті було вперше засновано кафедру 
української мови, яку очолив Я. Головацький. 

      Друга половина ХІХ ст. була часом активного розвитку науки в 
Україні, чому сприяли численні наукові школи. Особливе значення 
для розвитку української культури мали тогочасні дослідження в 
галузі українознавства, фольклористики та етнографії. Значну 
роль у розвитку національної свідомості відіграло культурно-

освітнє товариство «Просвіта», засноване 1868 р. у Львові. Пізніше 
«Просвіти» виникли й у Східній Україні. У 1892 р. у Львові було 

створено наукове товариство ім. Тараса Шевченка (НТШ). Понад 15 

років НТШ очолював М. Грушевський. 

      Одночасно з народною і церковною складалася світська 
професійна музична культура. Було створено першу українську 
національну оперу «Запорожець за Дунаєм» (1862),  музику до якої 
написав С. Гулак-Артемовський. Цілу епоху в музичному житті 
України становить творчість Миколи Лисенка – великого 
українського композитора, що став основоположником української 
класичної музики. Широко відомими стали його опери «Наталка 
Полтавка», «Тарас Бульба». На Західній Україні традиції 
української церковної музики розвивав М. Вербицький (автор  
музики до вірша «Ще не вмерла Україна» П. Чубинського).         

Слід приділити особливу увагу творчості Т. Шевченка. Поезії 
Шевченка вивчали напам’ять, його портрет займав почесне місце в 
кожній селянській хаті. Після смерті Шевченка найпомітнішою 

постаттю в українській літературі стає П. Куліш, який створив 
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перший історичний роман «Чорна рада». З другої половини ХІХ ст. 
в літературі утверджується реалізм. В 70-80-х рр. в літературу 

вступають українські прозаїки – Панас Мирний, І. Нечуй-

Левицький. Значного піднесення набуває театральне мистецтво. 

Театр корифеїв — перший професійний український театр, 
відокремлений від польського та російського, який було відкрито 
1882   року   в    Єлисаветграді.   Слід    звернути    увагу   на    імена  
М. Кропивницького,             М. Садовського,          М. Заньковецької,  
П. Саксаганського, І. Карпенка-Карого. 

      В архітектурі другої половини XIX століття стильова єдність 
класицизму руйнується, з'являються нові матеріали, нові замовники. 

Складається напрям, який отримав назву «еклектика» 

(змішування). Пошук усе більшої різноманітності викликав інтерес і 
до візантійсько-російських традицій. Вони чітко простежуються в 
будові найбільшого в Києві кафедрального Володимирського 
собору, який споруджували понад 20 років (1862—1886) за 
проектами І. Штрома, П. Спарро, О. Беретті. Участь у розписах 

собору В. Васнецова, М. Врубеля зробила собор видатним явищем у 

монументальному образотворчому мистецтві. Першим проектом у 
власне українському стилі вважають прийнятий в 1903 році проект 
будівлі Полтавського земства архітектора В. Кричевського. 
Майстерність і талант українського народу виявилися у створенні 
палацово-паркових ансамблів. Народні майстри створили видатні 
шедеври архітектурного зодчества: палац Розумовського в 
Батурині, палац Галаґана в Сокирницях на Чернігівщині, парк 
«Олександрія» на березі Росі в Білій Церкві, знамениту «Софіївку» 

в Умані, де руками кріпаків, без використання якої-небудь техніки 

були насипані гори, викопані ставки.  

 

ЗАВДАННЯ З ТЕКСТОВИМИ ФРАГМЕНТАМИ  

� Ознайомтеся  з фрагментом тексту, що описує дітище    
архітектора Городецького. Який художній стиль 
використовував архітектор для створення «Будинку з 
химерами? Чим він відрізняється від класицизму? 

   «Будинок з химерами”   було  збудовано  за  проектом архітектора 
В. Городецького  на початку ХХ сторіччя як приватну садибу. 
Будинок у формі куба з характерним для модерну еклектичним 

використанням різних стилів. Він розташований на схилястому 
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рельєфі і має складне об’ємно-просторове рішення. З боку 
головного фасаду будівля чотириповерхова, з протилежного –

шестиповерхова. “Будинок з химерами”– цегляна споруда з вільним 

плануванням, у якій використано принцип функціонального 
взаємозв’язку ізольованих груп приміщень (парадних, житлових, 

господарських). Свою назву будинок отримав через скульптурні 
прикраси, тематика яких – тваринний наземний та підводний світ, 
атрибути полювання, казкові істоти (Д. Малаков. Архітектор 
Городецький). 

� Прочитайте уривки творів. Визначіть їх авторів та назви. Чи  

є серед них уривок твору, що став першим твором нової 
української літератури? 

→ Ще треті півні не співали, 

Ніхто ніде не гомонів, 
Сичі в гаю перекликались, 
Та ясен раз у раз скрипів. 

→ Праведному чоловікові якої треба в світі  награди? Гетьманство, 

багатство або верх над ворогом? Діти тілько ганяються за 
такими цяцьками; а хто хоть раз заглянув через край світу, той 

іншого блага бажає...  
� Прокоментуйте, як охарактеризував В. Шевчук твір під назвою 

«Історія Русів». Дайте свою оцінку цього твору. Що ви знаєте 
про його автора та  історію створення? 

    Є твори, доля яких в особливій суспільній заангажованості, які 
значною мірою впливали на сучасників та нащадків і по-своєму 

акумулювали національну енергію, щоб вона, ніби струм, потекла 
потім по артеріях народного тіла, витворюючи новий рівень 
самосвідомості та гальмуючи творення ферментів національного 
розпаду. Такі твори, як правило, пишуться на межі епох занепаду й 

піднесення і мають предтечну місію… 

    «Історія Русів» — великий, навіть епохальний твір, незважаючи 

на всі його історичні недоладності й неточності — одна з 
найвидатніших пам'яток української духовності, політичного й 

історичного мислення, і саме в цьому її головна цінність. Людина, 
яка її написала, і справді горіла великою любов'ю до своєї 
нещасливої і поневоленої землі. І хоча сам автор як людина 
сховавсь у прірві часу, але своє завдання виконати зумів, бо 
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недаремно цією книгою зачитувалися (зачиняючи при цьому двері), 
її переписувано, плачено великі гроші за копії (В. Шевчук). 
 

ОСНОВНІ  ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ  

→ Які суспільно-політичні та духовно-ідеологічні процеси   

відбувалися в Україні наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст.? 

→ У чому полягають особливості українського літературного 
процесу? 

→ Розкажіть про розвиток театрального, образотворчого  і 
музичного мистецтва.  

→ Які ви знаєте національні культурні організації і рухи українців 
в умовах реакційної урядової політики? 

→ Як розвивалася українська культура в контексті суспільно-

історичних реалій кінця ХІХ – поч. ХХ століття? 

→ Що ви знаєте про розвиток освіти та науки в Україні у другій 

половині ХІХ – на початку ХХ ст. та  діяльність Наукового 
товариства ім. Т. Шевченка, культурно-просвітницьку  
діяльність громад та виникнення «Просвіти»? 

→ Чому М. Лисенка вважають засновником української класичної 
музики? 

→ Що означає вислів «Театр корифеїв»? Кого ви знаєте з його 

представників? 

→ З чим пов’язане формування національного стилю в архітектурі 
та образотворчому мистецтві? 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ  

1. Хто з митців ХІХ ст. отримав відзнаку під назвою «Майстер 

гравюри»? 

А) Т.Шевченко;  Б) А.Мокрицький;  В) В. Штенберг;   Г) В.Тропінін. 

2. Хто є автором першої української етнографічної праці, що 
стосується весільних обрядів? 

А) Г. Калиновський;                    Б) І. Срезневський;  

В) М. Драгоманов;                      Г) О. Потебня. 
3. Який із напрямів у мистецтві заперечує раціоналізм, створює 
ідеалізований світ? 

А) Класицизм;        Б) Бароко;           В) Рококо;        Г) Романтизм.  
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4. Вкажіть, у якому році був заснований найбільший із сучасних 

університетів – КНУ, який тоді носив назву Київського 
університету ім. Св. Володимира.  А) 1834; Б) 1939; В) 1836; Г)1914. 

5. Який із художніх напрямів укорінений переважно у 
раціоналістичне сприйняття дійсності та переосмислення античних 

взірців? А) Сентименталізм;   Б) Класицизм;     В) Козацьке бароко;  

Г) Реалізм. 

6.  Хто є автором картини «Запорожці пишуть листа турецькому 
султану»?  А)І.Рєпін; Б) Т.Шевченко; В) О. Мурашко; Г) І.Їжакевич. 
7. Хто з відомих українських письменників викладав історію в Сан-

Петербурзькому університеті? 

А) Т. Шевченко;       Б) П. Куліш;     В)  Ф.Прокопович;  Г) М.Гоголь. 
8.  Визначте добу становлення класичної української музики і 
театру.  А) ХVІІ ст.;      Б) ХVІІІ ст.;       В) Перша половина ХІХ ст.;  

Г) Друга половина  ХІХ ст. 

9. Оберіть  ім’я  найвідомішого  кобзаря  ХІХ ст. 
А) Павло Носач;       Б) Остап Вересай;     В) Федір Холодний. 

 

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИЧОК  

→ Ампір – стиль в архітектурі та декоративному мистецтві, який 

служив втіленню ідей державної могутності, заснований на 
наслідуванні античних зразків. 

→ Гравюра (франц. graver – вирізати, висікати) – вид графічного 
мистецтва; друкований відбиток, спосіб розмножування 
малюнка за допомогою друкарської форми з дерева, металу чи 

каменю (дереворит, дереворіз, ліногравюра, літографія, офорт 

та ін.) 

→ Громади – осередки української інтелігенції, що проводили 

національно-культурну та громадсько-політичну діяльність у 

другій половині ХІХ та на початку ХХ ст. 
→ Еклектизм – безсистемне, механічне поєднання різних 

жанрових стилів, різних поглядів, теорій, напрямів, несумісних, 

часто суперечливих елементів.  Еклектика свідчить про кризу в 
духовному розвитку, відсутність довершеної системи, яка 
подолала б ці суперечності.  

→ Етнографія – наукова дисципліна, що вивчає народну 
творчість.  
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→ Інтелігенція – освічені люди (інженери, агрономи, лікарі, 
вчителі та ін.), їх  еліта,  що виробляє ідеологію своєї діяльності,  
кодекс та правила поведінки. 

→ Класицизм – художній стиль, укорінений в античну традицію та 
раціоналізм, основними ознаками якого є нормативність і 
симетрія, пафос суспільності і порядку.  

→ Масони – представники таємних організацій, що з’явилися у 
Франції і швидко розповсюдилися по європейських теренах;  
своїми ворогами вважали самодержавство та церкву. 

→ Москвофіли – угрупування інтелігенції, здебільшого духовної, 
на заідноукраїнських землях, що орієнтувалися на православ’я 
та російський царизм. 

→ Опера (лат. opera  – праця, твір) – синтетичний вид музичного 

мистецтва, зміст якого втілюється у сценічних музично-

поетичних образах з поєднанням вокально-інструментальної 
музики, драматургії, образотворчого мистецтва, хореографії. 

→ Просвітництво –  складне і багатогранне явище. У широкому 
значенні під цим терміном розуміють просвіту широких верств 
населення, прилучення їх до культури, наук, мистецтва. У 

вужчому, історико-культурному значенні цей термін 

використовують для означення  ідейного руху, що розгорнувся 
під гаслом подолання старих форм соціально-політичного, 

соціально-економічного і соціокультурного життя в ім’я ідеї 
соціального прогресу. 

→ Раціоцентризм – тип світогляду,  домінантною рисою якого є 
визнання найвищою цінністю людського розуму. 

→ Реалізм – художній напрям, що характеризується правдивим і 
всебічним відображенням дійсності на основі типізації 
життєвих явищ. 

→ Романтизм – художній напрям у мистецтві, згідно з яким 

реальній дійсності протиставляється ідеалізована, витворена 
мрією картина життя. Виник на основі заперечення 
раціоналізму, звеличує культ почуттів. Романтизм показує 
конфлікт між особистістю та умовами, у яких вона знаходиться, 
пропагує  культ генія, який сам творить закони, пропонує втечу 
від дійсності в ідеалізований світ природи, минувшини, 

внутрішнього світу людини. Романтизм здатен викликати 
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«почуття світової скорботи» з огляду на «завжди трагічну долю 

генія». 

→ Секуляризація – процеси, пов’язані зі зменшенням ролі церкви в 
житті суспільства. 

→ Сентименталізм –  художній напрям у мистецтві, що заперечує 
класицизм, надає великої  ваги почуттям і пристрастям, ставить 
завдання розчулити читача; надмірною чутливістю здатен 

спаралізувати волю до життя. 
 

ПЕРСОНАЛІЇ  
Тарас Шевченко, Іван Котляревський, Пантелеймон Куліш, Микола 

Гоголь, Михайло Максимович, Микола Аркас, Вікентій Беретті, 
Григорій Квітка-Основ’яненко, Василь Тропінін, Іван Сошенко, 

Микола Лисенко, Микола Драгоманов, Михайло Грушевський, Леся 
Українка, Іван Франко, Михайло Старицький, Іван Карпенко-Карий, 

Марія Заньковецька, Семен Гулак-Артемовський, Василь Каразин. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  

3 (с. 78–141); 5; 10 (с. 205 – 228); 11 (с. 230–249.; 12 (с. 363–379); 13 

(с. 162–211); 15 (с. 106–146). 

 

Тема 6  

Розвиток української культури в 1920-х – 1940-х роках 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМИ  

     Слід почати з політики радянського керівництва в галузі 
культури – офіційно вона була названа «культурною революцією». 

У культурному процесі 20—30-х років в Україні чітко 
простежується боротьба двох протилежних тенденцій оновлення: 
гуманістичної, пошукової, творчої і державно орієнтованої, 
централізованої, регламентованої. На початку 20-х років переважає 
перша, наприкінці 20-х — на початку 30-х років — домінує друга. 
Культурна революція розпочалася ліквідацією неписьменності. До 
середини 30-х років закінчилося формування радянської системи 

народної освіти. Було введено обов'язкові державні програми 

навчання, підручники, жорсткий розпорядок навчального процесу. 
Школа стала поділятися на початкову, середню, спеціальну, вищу.  
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     Складні й неоднозначні процеси відбувалися в українській 

літературі та мистецтві. 20-ті роки вважають українським 

культурним ренесансом. Засновано ВУАН. Значні відкриття 
зроблено у галузі нелінійної механіки, теорії космічних польотів, 
автоматичному зварюванні металу, генетики і селекції рослин. Це 
роки небувалого піднесення образотворчого, театрального та 
музичного мистецтва, зародження українського радянського 
кінематографу.  
   Українська музична культура 20—30-х років сформувалася у 
взаємодії традиційних канонів фольклору, спадщини музичної 
школи М. Лисенка та новітніх ідей європейських музикантів. У 

галузі   музичної   культури   працюють  П. Козицький, Г. Верьовка, 
Л. Ревуцький. Домінуючим стилем в архітектурі в 20—30-ті рр. стає 
конструктивізм, суть якого полягала в граничному прагматизмі, він 

характеризується доцільністю, економністю, функціональністю, 

лаконізмом у засобах. З’являється нова генерація українських 
письменників: прозаїки М. Хвильовий, Ю. Яновський, 

В.Підмогильний;    поети    П. Тичина,    В. Сосюра,      М. Семенко, 

Є. Плужник,      М. Зеров;    драматурги        М. Куліш,     І. Кочерга,  
Я. Мамонтов. 
   У 1929 р. багаторічна внутрішньопартійна боротьба в СРСР 

завершилася повною перемогою Й. Сталіна і його прихильників. 
Встановилася тоталітарна диктатура. Для культури це мало 

трагічні, руйнівні наслідки. Культура, як і всі сфери суспільного 
життя, зазнавала жорсткого ідеологічного і адміністративного 
контролю. Крок за кроком згорнули політику українізації. У 1932 р. 

з'явився термін «соціалістичний реалізм», який був проголошений 

єдиним правильним методом літератури і мистецтва, що збіднювало 
творчий процес. У 1938—1954 було репресовано майже 500 

українських письменників, хоча багато з них були прихильниками 

радянської влади. Особливості культурних процесів воєнних років 
повністю диктували екстремальними умовами часу. На службу 
фронту було поставлено науку. Вірші, статті українських 
літераторів    на     захист     Вітчизни      з'явилися  в  газетах  уже   в  
перші дні війни.    Це    вірші    П. Тичини,    В. Сосюри,     М. 

Бажана, Л. Первомайського. У Саратові організували роботу 
радіостанції ім. Т. Шевченка. Діяла пересувна прифронтова 
радіостанція «Дніпро». У воєнні роки одним з головних жанрів 
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стала публіцистика. Значного розвитку в роки війни досягає 
документальне кіно. Кінооператори здійснили справжній подвиг, 
донісши людям і залишивши нащадкам безцінні свідчення історії. 
О. Довженко зняв документальні стрічки «Битва за нашу Радянську 
Україну», «Перемога на Правобережній Україні». 

 

ЗАВДАННЯ З ТЕКСТОВИМИ ФРАГМЕНТАМИ  

� Ознайомтеся  з короткою характеристикою творчості 
основоположника української  графіки. Визначте його ім’я. Що 

вам відомо про ще один аспект його творчості? 

   Художник виробив власний стиль на основі засвоєння й розвитку 

українських національних традицій, зокрема стародруків і 
народного мистецтва. Він першим в Україні поставив і вирішив зав-
дання комплексного оформлення книги. Виконав оригінальні, по-

значені багатою творчою фантазією і тонким гумором обкладинки і 
малюнки до байок І. Крилова (1912), казок Г.-К. Андерсена (1912). 

Його талант феноменальний. Він народився графіком, опанувавши 

техніку    самотужки.    Як    зазначав     дослідник   його    творчості  
П. Білецький, сама природа дала  йому все необхідне, щоб стати 

графіком-віртуозом: міцні, точні, чутливі руки, виняткову пам'ять 
(завдяки якій художник безпомилково відтворював через роки раз 
побачений орнамент), рідкісну працездатність, спокійну вдачу і 
дисциплінованість. Як художник він сформувався у Петербурзі, а 
прибувши до Києва, заклав підвалини нової школи української 
книжкової графіки (А. В’юник. Українська графіка XI – початку XX 

ст.).  
� Ознайомтеся з уривками дослідження В.Петрова «Діячі 

української культури 20-40 р.» та фрагментами творів 
М.Зерова, про якого йдеться в цьому дослідженні. 
Проаналізуйте подані тексти. Зробіть висновки щодо 

означеної теми.   

   Що значить, що даний поет перекладає Катула й Верґілія, отже, 
інакше кажучи, що він не бере для своєї творчости, поетичної 
діяльности тем з сучасної совєтської дійсности?.. Чи не значить це, 
що він уникає, отже, не визнає цієї совєтської дійсности? Але що 
таке невизнання, розцінюване як певний політичний акт? Це виступ 

проти совєтської влади, її заперечення… 
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      … Професора  і  поета  Миколу Зерова,  людину лагідної  вдачі, 
людину, що ніколи в руках зброї не мала, людину гуманну, нездібну 
не тільки вбити когось, а навіть скривдити, зробили провідником 

терористичної групи. Його категорично обвинувачували, що він 

вже в останньому році дійшов був до такої бойової експансії, що 
всім своїм співучасникам дав конкретне терористичне завдання з 
точно визначеним часом його виконання (В. Петров. Діячі 
української культури 20-40 рр.). 

Свічки і теплий чад. З високих хор  

Лунає спів туги і безнадії,  
Навколо нас — кати і кустодії,  
Синедріон, і кесар, і претор. 

Це долі нашої смутний узор,  

Це нам пересторогу півень піє,  
Для нас на дворищі багаття тліє  
І слуг гуде архієрейський хор (М. Зеров).  

� Ознайомтеся з фрагментом статті  Н. Мусієнко, що 

присвячена становленню українського кінематографа. Кого з 
представників  кіномистецтва ви знаєте? Продовжіть 
розповідь про українське кіно. 

      О. Довженко – геній українського кіномистецтва – розпочав 
свою діяльність у червні 1926 року. Його першими роботами були 

комічна стрічка “Ягідка кохання” (1926 р.) та пригодницький фільм 

“Сумка дипкур’єра” (1927 р.). Справжнім проривом до загального 
визнання стає кінокартина“Звенигора” (1927 р.). Я. Савченко у 1930 

році опубліковує монографію “Народження українського кіна”, що 
по суті була розповіддю про три фільми  О. Довженка. Автор 

зазначав, що до О. Довженка в українській кінематографії не було 

принципово-теоретичних та ідеологічно-світоглядних позицій, саме 
тому він вважав кінопродукцію майстра вихідною точкою 

українського кіномистецтва... (Н. Мусієнко). 
 

ОСНОВНІ  ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ  

→ Назвіть основні риси культурного будівництва в радянській 

Україні в 20–30 рр. ХХ ст. 
→ Які наслідки для української культури мала тоталітарна 

диктатура? Пригадайте конкретні випадки її проявів.  
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→ Які два антагоністичні напрямки мала українська культура в 
період сталінізму? 

→ Розкажіть про репресії проти митців на прикладі конкретної 
історичної постаті.  

→ Які  особливості  української  культури виявилися в роки війни? 

→ Назвіть представників  культури,  які  були прибічниками чи   

противниками соцреалізму. 
→ Який жанр мистецтва особливо шанували та розвивали в 

повоєнний період? 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ  

1. Оберіть рік створення театру «Березіль». 

А)1998;                Б)1922;                 В) 1938;                   Г) 1896. 

2. Хто з поетів і перекладачів, знавців античності стояв на чолі 
українських неокласиків? 

А) Є. Плужник;     Б) М.Зеров;     В) М. Хвильовий;      Г) М. Семенко. 

3. Представники якої  художньої течії поголошували зі шпальт 
«Нової генерації» наступне кредо: «Ми за: комунізм, 

інтернаціоналізм, індустріалізм, раціоналізацію, універсальну 
комуністичну установку культури»? 

А)Бойчукісти; Б)Неокласики; В)Концептуалісти; Г)Авангардисти. 

4. Оберіть  пам’ятки національної історії та архітектури, що були 

знищені тоталітарним режимом: 

А) Михайлівський Золотоверхий монастир, Нікольський воєнний 

собор, церква Богородиці Пирогощі; 
Б) Пам’ятники Б. Хмельницькому та І. Мазепі, палацово-

архітектурні комплекси. 

5. Визначіть, кого в культурно-національному русі на 
західноукраїнських землях називали “Руською трійцею”. 

А) І.Франка;  О.Довбуша;  П.Куліша;  

Б) І.Вагилевича; Я.Головацького; М.Павлика;  

В) І.Вагилевича; Я.Головацького; М.Шашкевича;  

Г) Ю.Бачинського; І.Франка;  П.Куліша. 

6. Кого з українських художників, чиє насичене творче життя стало 
символом української культури, ми знаємо за назвами робіт «Хліб», 

«Безіменна висота»: 

А )В. Костецького;            Б) Т. Яблонську;          В) І. Марчука. 
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИЧОК  

→ Авангардизм — загальна назва напрямів новітньої культури з 
прагненням до новаторства не лише у сфері художньої мови, а 
передовсім у сфері прагматики (реалізація "художньої 
антиповедінки"). 

→ Бойчукізм – модерністський напрям українського 
образотворчого мистецтва, що поєднував давньоруську і 
візантійську іконописну традицію іконопису з живописом 

Ренесансу та народного мистецтва. Спроба створити 

національний художньо-монументальний стиль. Засновником  

вважають М.Бойчука. 
→ Дисиденти, дисидентство – інакомислячі особи, морально-

політична опозиція. 
→ Експресіонізм — художній світогляд, який відображає ситуацію 

безвихідності самотньої людини у ворожому їй світі. 
→ Кантата –– великий вокально-інструментальний твір. 

→ Кінематографія – галузь культури і господарства, яка здійснює 
виробництво, тиражування і прокат кінофільмів. 

→ Кіномистецтво – вид мистецтва, що оперує рухомим 

зображенням (художнє, ігрове кіно, документальне кіно, 
мультиплікаційне кіно, науково-популярне кіно). 

→ Конструктивізм – зближення архітектури з практикою 

індустріального побуту. 
→ Коренізація – назва національної політики більшовиків в СРСР 

у 1920-х – на початку 1930-х рр. з метою зміцнення Радянської 
влади в національних республіках. 

→ Модернізм (від франц. «новітній, сучасний») — сукупність 
течій у мистецтві кінця ХІХ-ХХ ст. розвинувся внаслідок втрати 

мистецтвом гуманістичного ідеалу, розчарування.  
→ Неокласицизм – художня течія другої половини ХІХ ст., що 

ґрунтувалася на класичних традиціях античного мистецтва, 
мистецтва епохи Відродження та класицизму. 

→ Соціалістичний реалізм (скорочено соцреалізм, — термін, що 

закріпився у радянському мистецтвознавстві на окреслення 
художнього методу літератури і мистецтва, «що представляє 
собою естетичне вираження соціалістично усвідомленої 
концепції світу й людини, зумовленою епохою боротьби за 
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встановлення й творення соціалістичного суспільства». Соц. 

реалізм був єдиним офіційно дозволеним в СРСР «творчим 

методом» літератури і мистецтва. 
→ Супрематизм – різновид абстракціонізму; твори супрематизму є 

комбінаціями кольорових геометричних фігур. 

→ Тоталітаризм – всеохопний контроль держави над 

суспільством та особистістю. 

→ Футуризм – авангардистський напрям у літературі й мистецтві, 
представники якого намагалися створити мистецтво 
майбутнього, відкидали класичну спадщину, насаджували ідеї 
урбанізму та формалізму. 
 

ПЕРСОНАЛІЇ  
Володимир Вернадський, Агафангел Кримський, Олександр 

Довженко, Остап Вишня, Павло Тичина, Лесь Курбас, Микола 

Зеров, Іван Огієнко, Михайло Бойчук, Георгій Нарбут, Олександр 

Мурашко, Іван Їжакевич, Микола Леонтович, Федір Кричевський, 

Дмитро Чижевський, Євген Маланюк, Олена Теліга. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  

3 (с. 141 – 187);  8 (с. 330 – 361); 10 (с. 229 – 244); 13 (с. 205 – 221); 

14 (с. 146–186). 

 

Тема 7. Українська культура у ІІ пол. ХХ – на поч. ХХІ ст. 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМИ  

    Слід пам’ятати, що після війни було відновлено переслідування 
та ідеологічний тиск, нова хвиля боротьби з «українським 

буржуазним націоналізмом» припадає на 50-і роки. Позитивні 
зрушення відбулися в системі освіти – здійснення переходу до 

обов’язкової семирічної освіти (1953 р.), реформування шкільної 
освіти, реорганізація вищих навчальних закладів. Певні досягнення 
були в цей час у науці в галузі ракетної техніки, космонавтики, 

кібернетики, використання атомної енергії в мирних цілях. 
Помітною подією в культурному житті республіки стало видання 
«Української радянської енциклопедії» в 17 томах, а також  

«Радянської енциклопедії історії України» в 4 томах.  Лібералізація 
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і десталінізація створили сприятливі умови для розвитку  

літератури  (проза: М.Стельмах, О. Гончар,  Г. Тютюнник;  
драматургія:   М. Зарудний,  О. Коломієць). Здобутки мало і 
кіномистецтво України. Значна  подія в культурі – поява 
телебачення. На розвиток української культури, громадське життя в 
Україні суттєво вплинула нова генерація талановитих митців, які 
одержали назву «шістдесятників» – рух творчої молоді, яка стала 
ядром    духовної     опозиції   в    Україні.     Серед   її   лідерів  були  

В. Симоненко, М. Руденко, Л. Костенко, В. Стус, І. Світличний, 

Д.Павличко, І.Драч, Є.Сверстюк, Б.Олійник, І.Дзюба, В.Чорновіл. 

     Щодо соціально-політичної та культурно-мистецької ситуації в 
Україні після проголошення Незалежності України, то особливу 
увагу слід звернути на вплив ринкових відносин та масової 
культури у формуванні національного культурного простору, 
створення мережі культурної індустрії та культурної комунікації у 
зв’язку з виникненням інтернету та поширенням цифрових 
технологій. 

     Після проголошення незалежності України і розбудови 

самостійної держави в Україні виникли принципово нові, 
формально цілком сприятливі умови для розвитку культури. У 1992 

р. було ухвалено «Основи законодавства про культуру». У цьому ж 

році було розроблено Державну національну програму «Українська 
освіта в XXI ст.», прийнято Закон «Про освіту». У цих документах 
передбачено демократизацію освіти, посилення технічного 
забезпечення шкіл, видання підручників, створення 
університетських комплексів, мережі ліцеїв. У 2005 р. Україна 
приєдналася до Болонського процесу з метою інтеграції 
національної освіти в європейський освітній простір. Здійснено 
перехід на триступеневу підготовку: бакалавр, спеціаліст, магістр. 

ВНЗ стають більш автономними. У системі Національної академії 
наук України створено декілька нових наукових інститутів. 
Запроваджено систему президентських нагород.  

  Слід відзначити складність розвитку літературного процесу в 
Україні. Продовжують творити письменники й поети старшого 

покоління (І. Драч, П. Загребельний, Л. Костенко, Ю. Мушкетик, 
Б.Олійник), активно працюють письменники середнього покоління, 
дебютанти 80-х рр. (Ю. Андрухович, О. Забужко, Ю. Винничук та 
ін.), заявила про себе й молодь. Література відчуває на собі тиск 
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ринку, вона змушена йти за читачем (покупцем), продукуючи 

комерційні жанри (детектив, любовний роман, фентезі). Розвиток 
сучасного   театрального  мистецтва  в  Україні пов'язаний 

передусім   з   діяльністю  таких  яскравих   режисерів, як Р. Віктюк,  
Б. Жолдак, Б. Шарварко. Дебютувала плеяда молодих драматургів – 

Н.Неждана, О. Миколайчук, О. Гончаров та ін. Скромнішими є 
успіхи сучасного українського кіномистецтва. Вийшло багато 
документальних фільмів, присвячених в основному історичному 
минулому України. Створено декілька багатосерійних фільмів, 
серед них «Сад Гетсиманський» за мотивами творів І.Багряного, 

«Пастка» (за І.Франком), телесеріал «Роксолана» та ін. Розвиток 
української популярної музики останнього десятиліття пов'язаний з 
іменами І. Білик, П. Зіброва, Т. Повалій, О. Пономарьова, Руслани, 

Ані Лорак та низки інших імен, їх поява і творча еволюція щільно 
пов'язана з необхідністю задоволення потреби у своїй національній 

популярній розважальній музиці як складовій шоу-бізнесу. У 

сучасній музиці розвинуто традиції народного мелосу та зарубіжної 
естради, жанри поп-музики, рок-музики, джаз-музики, бардівської 
пісні тощо. Спілка художників України є ініціатором консолідації 
творчої інтелігенції. Засновано Академію мистецтв у 1996 р.  

В останні десятиліття в українську культуру проникає 
постмодернізм. Цим терміном зазвичай позначають сукупність 
найновіших художніх течій, що панують у західному мистецтві з 
кінця 1970-х років. Поворот від модернізму до постмодернізму 
пов’язується з глобальною поліцентричністю, появою 

постколоніального світу. Характерним для постмодернізму є 
деканонізація традиційних цінностей, деконструкція естетичного 
суб’єкта, стильовий синкретизм і принцип монтажу, іронізм, 

гедонізм, естетизація потворного, змішування високих та низьких 
жанрів, театралізація всіх сфер культурного буття, 
репродуктивність і тиражування, орієнтація на споживацьку 
естетику, запозичення принципів маніпуляційних технологій. У 

культурі постмодернізму поєднуються толерантність, 
плюралістичність, відкритість, антитоталітарність як заперечення 
влади над природою й особистістю і водночас – цинізм, 

поверхневість, естетична вторинність тощо. 
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Дослідники зазначають, що український постмодернізм є 
вторинним явищем щодо західного, оскільки  виростає на ґрунті 
глобальної інформатизації суспільства.  

Становлення нової культурної парадигми є спробою пошуків 
виходу з новітньої кризи цінностей.  

 

ЗАВДАННЯ З ТЕКСТОВИМИ ФРАГМЕНТАМИ  

� Ознайомтеся з фрагментом інтерв’ю Ю. Андруховича. 

Прокоментуйте  висновок, який зробив письменник, щодо 

власної творчості. Чи ви погоджуєтеся з ним? 

   Відколи я пишу – упродовж 25 років – прозу, публіцистику, вірші, 
там усюди можна цей меседж прочитати: ми зникаємо, гинемо, нас 
нищать. Та оскільки я не плаксій за своєю природою, не нарікаю, а 
волію сміятися, то, можливо, не всі в моєму писанні цей меседж 

прочитують. Чому цей рік такий складний для мене? Я зненацька 
побачив, що наче не існує нічого написаного мною досі, тобто 
нічого з того, що сказане, нібито й не спрацювало. Ми й далі стоїмо 
там, де були, коли я починав, – у совку. Треба все починати з 
першого слова. Але так набридло бути Сізіфом (Ю. Андрухович). 

� Прочитайте уривок статті Оксани Пахльовської «Українська 

культура у вимірі «пост»: посткомунізм, постмодернізм, 

поствандалізм». Поясніть,  як ви розумієте проблеми сучасного 

суспільства, українського зокрема. 

    …В новій ідеології, якій больовий шок 11 вересня надав 
шляхетного пафосу, неприховано і недвозначно виокремлюється 
категорія «першости», похована — і, здавалося, назавжди, — під 

димлячими руїнами Другої світової. Отже, повоєнний етос Заходу з 
його гуманітарними акцентами — це вже перегорнута сторінка 
історії. Не зумівши оперативно зорієнтуватися серед цих стрімких 
змін, Україна розпочала слов’янську жалібну кантилену, в якій 

вар’ювалася одна й та сама думка: Захід нас не розуміє, не приймає, 
не відрізняє від Росії і взагалі не позбавлений намагання нас 
експлуатувати... Звісно, це також є правда, що Захід нас не розуміє, 
не приймає, не завжди відрізняє від Росії, і зокрема, цілком 

ймовірно, що Захід не проти й застосувати певні форми 

експлуатації до наших людських, природних та інших ресурсів. 
Врешті, доки країна, розпродуючи за безцінь свої ліси та інші 
природні, виробничі, технологічні резерви, ввозить навіть 
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пластикові мильнички з Італії і навіть ганчірки для підлоги — з 
Франції, то про серйозне економічне партнерство з нею годі 
говорити. Адже Захід з досвіду знає, що боротьба за «першість» у 

сучасному світі відбувається значною мірою за рахунок тих, хто 

більш чи менш добровільно обирає собі роль «останніх». 

   …Прагматизувавшись у десакралізованому просторі, де єдиною 

цінністю стала відсутність цінностей, це суспільство, будучи 

століттями об’єктом варварства, стало його продуцентом. В часи 

радянського режиму Василь Симоненко вичакловував «homo 

sapiens» з «homo sovieticus» словами: «Ти знаєш, що ти людина». 

Сьогодні цей рядок є девізом одного з центрів боротьби з 
алкоголізмом. А на недавнє свято незалежности (2002 рік!) в 
передачі «За гроші» ведучі просили дівчат у бікіні на пляжі 
роздягатися до стану Єви. Цнотливі дівчата за двадцять гривень 
відмовлялися, а от за тридцять гривень операція реґулярно 

вдавалася (О. Пахльовська. Українська культура у вимірі «пост»: 

посткомунізм, постмодернізм, поствандалізм). 

� Прочитайте уривок вірша лауреата Шевченківської премії 
Анатолія Кичинського. Чи можна назвати цей твір 

постмодерним? Чому? 

...А життя іде, 
вже почина його не вистачати 

на сумніви, на те, щоб хоч на мить 
переконатись, що душа не спить, 
що в неї очі – як завжди, недремні, 
що всі  її  тривоги – недаремні (А. Кичинський). 

� Прочитайте текст. Визначте, яка тема найбільше непокоїть 
автора. Чи погоджуєтеся ви з автором? Аргументуйте свою 

відповідь.  
Чого варті, наприклад, постійні заклинання культури 

економікою, – це вже лейтмотив з вищих ешелонів влади, – мовляв, 
відродимо економіку, тоді й почнеться духовне відродження. І 
розквіт культури, й літератури, й мистецтва. Так ніколи не було, це 
абсолютна неправда, і доказ тому вся історія світової культури. В 

епоху Відродження і війни були, й лихоліття, і скульптуру 

Мікеланджело чернь скидала на брук. Іспанія часів Сервантеса теж 

була в занепаді. Візьміть «Всемирную историю», видання Каспарі, 
1903 р., С.- Петербург. Там є розділ «Экономический упадок и 
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культурное возвышение Испании». Бо економіку розвалюють одні, 
а культуру створюють інші. Іспанія тих часів була вкрай розорена. 
Там теж були високі податки, інфляція, емісія, процвітало те, що ми 

тепер називаємо корупцією. Двір купався в розкошах, держава 
загрузала в боргах. Всі ті гранди і кабальєро були як наші 
депутати... І при цьому був «розквіт духовного життя», «мистецтво і 
поезія досягли найвищого розвитку», в країні створювалися 
численні поетичні академії... 

Або та ж Росія, «нищая» і «немытая», у поетів якої була 
«бледная, в крови, кнутом иссеченная Муза», - а яку поезію дала та 
Муза, так і не дочекавшись сприятливішого для себе періоду. І 
Золотий вік у неї був, і Срібний. І саме в найтяжчі періоди історії, 
під невсипущим оком цензури, в катаклізмах початку століття, то 
розстріляна, то репресована, то приречена на еміграцію. 

Блюзнірство говорити про те, що духовне життя залежить від 

економіки і добробуту, коли перед очима долі замучених, 

переслідуваних, репресованих українських письменників. Чомусь в 
історичне безсмертя увійшли саме вони, а не ті, що процвітали за 
всіх режимів (З лекції «Гуманітарна аура нації, або дефект 
головного дзеркала», яку Ліна Костенко прочитала в 
Національному університеті «Києво-Могилянська академія» 1 

вересня 1999 р.). 

� Прочитайте та продовжіть розповідь про одного із 
 найвизначніших «шістдесятників», критиків  
і літературознавців. 

       Навіть «найнауковіші» праці Івана Дзюби позначені вишуканим 

і водночас легким стилем, прозорим словомовленням, за всієї 
поважності викладу, нерідко трапляються інтонації гумористичні, 
весела іронія, а то й сарказм. Автор точно й тонко відчуває жанр 
наукової публіцистики, ніколи не вдається до  скоропису, 
загальників, прописних істин. Але найголовніше  —  у  кожному  
рядку пульсує неспокійне серце, проглядає допитливий розум. І  
несхитний потяг до правди, мужність. Існують книжки, без яких 
уявити собі українську літературу просто неможливо. До таких 
належать…   (Шаповал Юрій. Україна ХХ століття: Особи та події в 
контексті важкої  історії). 
� Прокоментуйте уривок газетної статті, присвяченої 

лауреатам Шевченківської премії. Дайте свою оцінку 
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творчості Івана Марчука, зазначивши, які ви знаєте назви 

циклів картин, створених художником. Кого з українських 
митців  (різних жанрів), які стали лауреатами  Національної 
премії ім. Т. Г. Шевченка, ви знаєте?  

     Марчук є засновником нових стилів у мистецтві, зокрема 
«пльонтанизму». Це – назва, яку митець жартома дав своєму стилю. 

Вiд слiв «плести», «пльонтати»: картини нiби створенi з клубочкiв 
чудернацьких ниток. Стиль майстра справдi не пiддається жодним 

хитромудрим класифiкацiям. Належнiсть свою до будь-якої з них 

вiн вiдкидає. Бо є у нього все: пейзажi, портрети, наїв, «ню», щось 
узагалi казкове… Грандiозний цикл абстрактних робiт…    Марчук 
– народний   художник   України,   лауреат   Національної премії ім.  

Т. Г. Шевченка. 2006 року Міжнародна академія сучасного 
мистецтва у Римі прийняла Івана Марчука до лав «Золотої гільдії» 

та обрала почесним членом наукової ради академії. Це перший 

випадок визнання українського художника інституцією такого 
високого рівня (Газета «День», 2006 р.). 

 

ОСНОВНІ  ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ  

→ Які основні риси мало національно-культурне відродження у 

1950–1960-х роках? 

→ У чому полягають особливості української культури у 1960-х–

1980-х роках? 

→ Як проходила боротьба за збереження національно-культурної 
ідентичності? 

→ Як би ви окреслили особливості і тенденції розвитку сучасної 
української культури? 

→ Чому сукупність найновіших художніх течій називають 
постмодернізмом? 

→ Кого з митців-представників  постмодерну ви знаєте? 

→ У чому полягають «переваги»  і «вади» постмодернізму? 

→ Назвіть найпрезентативніші риси, що характеризують сучасний 

стан української культури. 
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Хто є автором поеми «Чорнобильська мадонна», що віщувала 
духовне оновлення та привертала увагу до проблем Чорнобильської 
катастрофи? 

А) Л. Костенко;                   Б) І. Драч;                     В) І. Жиленко. 

2. Термін «українське поетичне кіно»  пов’язаний з іменами митців: 
А) Т. Левчук; І. Кавалерідзе;        Б) С. Параджанов, Ю.Іллєнко;  

В) Л.Курбас, Н. Неждана. 

3.  Хто з українських поетів, окрім  багатьох збірок лірики, є  ще й 

автором  двох поетичних романів? 

А) Л. Костенко;               Б) Б. Олійник;            В) В. Климентовська. 

4. Яку з ціннісних  орієнтацій  першочергово  обирають  
представники  постмодернізму? 

А) Християнські цінності;    Б) Толерантність;      В) Прагматизм. 

5. Хто з сучасних  художників  задекларував свої пошуки проектом 

під назвою «Тихий карнавал підсвідомості»: 

А) Неоромантики;   Б) Реалісти;  В) Постмодерністи;   Г) Класики. 

6.   Оберіть термін, що позначає  споживацьке,  масове,  
загальнодоступне  мистецтво:   А) Поп-арт;   Б)Шоу;     В) Оп-Арт;  

Г) Пастіш. 

 

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИЧОК  

→ Абстракціонізм — художній світогляд, в якому декларується 
відмова від відображення фігуративів. 

→ Абсурдизм — художній світогляд, який базується на ідеї  
безсенсовості людського буття. 

→ Діаспора – (розсіяння, розселення)  народу, вигнаного 

обставинами за межі батьківщини. 

→ Кіч, кітч (нім. Kitsch – халтура, несмак) – один з проявів 
масової культури, низькопробний твір. 

→ Концептуалізм — художній світогляд, в якому дійсність 
замінюється її вербалізованою концепцією. 

→ Культура елітарна – протилежна поняттю масової культури; 

культура, що поглиблює ідеї класичної художньої спадщини та 
відповідає запитам високих духовних стандартів. 

→ Культура масова – культурна продукція, у т. ч. низькопробна і 
вульгарна, яку щоденно виробляють у великих обсягах і 
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поширюють (тиражують) засобами масової інформації та 
комунікації. 

→ Культура традиційна – культура, яка сприймається як 
споконвіку існуюча і передається шляхом усної і невербальної 
комунікації.  

→ Маніпулювання – прихований вплив на свідомість з метою 

формування певної поведінки. 

→ Плюралізм – принцип суспільно-політичного розвитку, що 

базується на існуванні багатьох незалежних начал розуміння 
буття. Методологічна позиція, що передбачає самостійне 
існування багатьох окремих культур. 

→ Постмодернізм — сучасний етап культурного розвитку з 
плюралістичною моделлю світу. 

→ Симулякр — ключове поняття постмодерністської естетики, яке 
замінило художній образ; знак відсутності дійсності, симуляція, 
що не має за собою реальності. 

→ Сюрреалізм — художній світогляд, який абсолютизує сферу 
підсвідомого. 

→ Традиції – усталені погляди, переконання, норми, які 
характеризуються особливою стійкістю. 

 

ПЕРСОНАЛІЇ 
Василь Стус, Олесь Гончар, Микола Вінграновський, Ліна 

Костенко, Іван Дзюба, Борис Олійник, Сергій Параджанов, Юрій 

Іллєнко, Марія Приймаченко, Катерина Білокур, Тетяна Яблонська, 

Анатолій Кичинський, Юрій Андрухович, Оксана Забужко, Іван 

Марчук, Ніна Матвієнко, Соломія Крушельницька, Анатолій 

Солов’яненко, Руслана, Софія Ротару, Микола Леонтович, Левко 

Ревуцький, Павло Гірник, Мирослав Попович, Вілен Горський, Євген 

Шморгун, Анатолій  Кущ. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

3 (с. 187–251);  10 (с. 259–285);  11(с. 315–348);  14 (с. 238–242);  

15 (с.186–243). 
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КАРТКА ОЦІНЮВАННЯ  ЗНАНЬ  

 

Основні бали 

→ Наявність  термінологічного словничка до теми та перевірка 
знань основних понять та категорій  – 1-2 б. 

→ Тест-контроль – 2-3 б. 

→ Повідомлення про  персоналії – 2-3 б. 

→ Репліки, коментарі, доповнення  – 0,5-1 б. 

→ Індивідуальний виступ за пунктом плану до теми – 2-4 б. 

→ Творче завдання (мультимедійна презентація з захистом, 

плакат, кросворд, реферат з наочністю та захистом) – 5-7 б. 

→ Постановка проблемних питань та самостійне 
формулювання висновків – 1-3 б. 

 В цілому: 8-9 балів за відмінні  знання однієї теми 

семінарського заняття. 
→ Протягом семестру, аби бути допущеним до складання 

іспиту, студент повинен набрати  мінімум 35 балів. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент 
перед складанням іспиту, не повинна перевищувати  60 

балів. 

→  Іспит -  1- 40 б. 

 

Додаткові бали 

→ Участь у конкурсах, олімпіадах з дисципліни, публікація 
наук. статей чи тез виступу на науковій конференції –5-10 б.  

→ Активна участь у культурному житті вузу та міста (планове 
відвідування музеїв, виставок, театру, концертів і т. п)  1-3 б. 

/ додаткові заохочувальні бали / (не більше 10 балів за 
семестр.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


