
ЗАЛІКОВІ ПИТАННЯ З КУРСУ «ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ 

КУЛЬТУРИ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

 

1. Які дві основні теорії походження слов'ян? 

2. Які основні етнокультурні джерела формування української культури? 

3. Що було головним заняттям трипільців? 

4. Яким орнаментом прикрашалася трипільська кераміка? 

5. Що трипільці використовували в якості будівельного матеріалу? 

6. У трипільців існував патріархат чи матріархат? 

7. Що було основою господарської діяльності кіммерійців, скіфів і сарматів? 

8. Який тип поховань був характерний для кіммерійців? 

9. У вигляді чого зображувався бог війни Арес? 

10. Який стиль в образотворчому мистецтві був характерний для скіфів? 

11. Який стиль в образотворчому мистецтві був характерний для сарматів? 

12. До якої мовної групи належали кіммерійці, скіфи та сармати? 

13. Який народ першим серед племен України оволодів технікою 

виготовлення заліза? 

14. У якого народу жінки воювали поряд з чоловіками? 

15. Яким чином на території Причорномор'я і Подніпров'я з'явилася 

писемність? 

16. Які давньогрецькі міста - держави існували на території України? 

17. Яку релігію на територію України принесла з собою римська античність? 

18. Якою культурою на території України найяскравіше була представлена 

культура антів? 

19. Що було основним заняттям ранніх слов'ян? 

20. Як називалися близькі поселення слов'ян? 

21. Яку назву отримали релігійні вірування давніх слов'ян? 

22. Коли і при якому князеві відбулося хрещення Київської Русі? 

23. Які дві слов'янські системи писемності збереглися до нашого часу? 

24. Де і при якому князеві виникла перша бібліотека на Русі? 

25. При якому князеві було впроваджене шкільне навчання на Русі? 

26. Хто є автором «Слова про Закон і Благодать»? 

27. Хто є автором «Повісті временних літ»? 

28. Який твір визнається «шедевром» давньоруської художньої літератури? 

29. Який київський князь написав «Повчання дітям»? 

30. Що таке агіографія? 

    31.Яку назву мав найвидатніший твір давньоруської агіографічної 

літератури? 

32. Як називався збірник законів Київської Русі? 

33. Як називалася перша кам'яна церква на Русі? 

34. Яка найвидатніша культова споруда Київської Русі збереглася до нашого 

часу? 

35. Традиції і канони якої іконографічної школи сприйняли давньоруські 

іконописці? 



36. Яке державне утворення стало політичним і культурним спадкоємцем 

Київської Русі після її розорення монголо - татарами? 

37. Яким культурним віянням відкрило широкий шлях Галицько-Волинське 

князівство? 

38. Де, як правило,  відкривалися перші школи в Галицько-Волинському 

князівстві? 

39. Якими трьома мовами в ідеалі повинна була володіти освічена людина 13 

- 14 ст.? 

40. Які жанри літератури були найбільш поширеними в 13-14 ст.? 

41. З яких двох частин складався Галицько-Волинський літопис? 

42. Вплив якого художнього стилю було відчутно в архітектурі галицько-

волинських земель? 

43. Який декор для прикраси храмів і палаців був характерний для галицької 

архітектурної школи? 

44. Які є найвідоміші пам'ятки галицької архітектурної школи?  

45. На які два види поділялися галицькі керамічні рельєфні плитки? 

46. Яку мовну і релігійну політику проводила польська влада стосовно 

українського населення в межах Речі Посполитої? 

47. Яка церква виникла в результаті підписання Берестейської унії 1596 р.? 

48. Які верстви українського населення взяли на себе роль захисників 

православної церкви і національних культурних традицій в 16 - першій 

половині 17 ст.? 

49. Які організації створили православні міщани для боротьби проти 

національного гноблення і насильницького окатоличення? 

50. Яких відомих вчених литовсько-польського періоду Ви можете назвати? 

51. Який новий тип навчальних закладів сформувався в українських землях 

наприкінці 16 - першій половині 17 ст.? 

52. Який навчальний заклад було відкрито на кошти князя Костянтина 

Острозького? 

53. На яких ідеях базувалися педагогічні принципи братських шкіл? 

54. Яке місто на початку 17 ст. стало центром українського політичного та 

інтелектуального життя? 

55. На якій православній книзі присягають на вірність народу й державі 

українські президенти? 

56. З чиїм ім'ям пов'язана поява книгодрукування в Україні? 

57. Як називалися перші друковані книги в Україні? 

58. Чия творчість вважається вершиною полемічної літератури кінця 16 - 

першої половини 17 ст.? 

59. Який вид театру виник разом з появою братських шкіл? 

60. Що таке вертеп? 

61. У якому стилі були побудовані ансамбль Львівської площі Ринок і 

ансамбль Успенської церкви у Львові? 

62. Які відомі художники писали ікони для іконостасу Успенської церкви у 

Львові? 

63. Який новий вид мистецтва набув поширення з появою книгодрукування? 



64. З якого середовища в другій половині 17 - 18 ст. вийшла нова 

національна інтелігенція? 

65. Як називалися в українських землях середні навчальні заклади? 

66. Як називався єдиний навчальний заклад вищого типу в 

східноукраїнських землях? 

67. Який український гетьман був меценатом і опікуном Києво-

Могилянської академії? 

68. З чиїм ім'ям насамперед пов'язується розвиток української філософії? 

69. Які відомі козацькі літописи Ви можете назвати? 

70. Які найпоширеніші види української барокової літератури? 

71. У кого українські магнати запозичили кріпосний театр? 

72. У якому виді мистецтва проявили свій талант Максим Березовський, 

Дмитро Бортнянський, Артем Ведель? 

73. Чим «українське (або «козацьке») бароко» відрізнялося від 

західноєвропейського? 

74. Хто є архітектором Дзвіниці Софійського собору в Києві та Великої 

дзвіниці Києво-Печерської лаври? 

75. Яких майстрів вважають найвідомішими іконописцями 18 століття? 

76. Кому з письменників належить провідна роль в становленні нової 

української літератури? 

77. Кого з письменників вважають «батьком» української повісті? 

78. Хто є автором байки «Пан та собака»? 

79. Як називалася перша поетична збірка Т.Г. Шевченка? 

80. Хто є автором першого українського історичного роману «Чорна рада»? 

81. Хто є засновником української реалістичної байки? 

82. Кому з письменників належать твори «Кайдашева сім'я» та «Маруся 

Богуславка»? 

83. Як називається драма-феєрія Лесі Українки? 

84. Який твір Івана Франка був написаний на тему робітничого руху? 

85. Між якими двома ідейними і художньо-естетичними течіями 

розгорнулася боротьба наприкінці ХІХ - початку ХХ ст.? 

86. Зіставте авторів та їхні твори: 

           «Енеїда»                                                       Т. Шевченко 

           «Інститутка»                                                М. Коцюбинський 

           «Заповіт»                                                      М. Вовчок 

           «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»           І. Котляревський 

           «Тіні забутих предків»                               П. Мирний 

87. Які два міста були головними центрами театрального життя у I пол. ХIХ 

століття? 

88. Хто є батьком-засновником українського театру? 

89. Кого вважають найвидатнішою українською актрисою II половини ХIХ - 

початку ХХ ст.? 

90. Хто заснував в Києві «Молодий театр»? 

91. Де відбувся перший сеанс українського кінематографу? 



92. Розвитком якого жанру характеризується музичне мистецтво України 

ХIХ століття? 

93. Хто є автором опери «Запорожець за Дунаєм»? 

94. Які культурні діячі є авторами слів та музики національного гімну 

України? 

95. Хто вважається засновником української класичної музики? 

96. Хто є архітектором оперного театру в Києві? 

97. Який архітектурний пам'ятник був створений за проектом Генріха Гая? 

98. Якому князю Київської Русі був встановлений в Києві бронзовий 

пам'ятник, авторами якого є Василь Демут-Малиновський і Петро 

Клодт? 

99. Хто є автором пам'ятників Мініну і Пожарському в Москві іта Рішельє в 

Одесі? 

100. Який пам'ятник у Львові створили Михайло Паращук і Антон Попель? 

101. До якого ідейно-художнього напряму належала художня творчість 

Т.Г.Шевченка? 

102. Хто є найвідомішим українським пейзажистом II пол. ХIХ - поч. 

ХХ ст.? 

103. Хто вважається засновником батального живопису в Україні? 

104. Кого вважають майстром психологічного портрету? 

105. Хто був першим президентом Української Академії наук? 

106. Для якої літературної течії було характерно захоплення урбанізованим 

світом ? 

107. Кого вважають ідеологом неокласиків? 

108. Як називалися перші фільми режисера Олександра Довженка? 

109. Хто є режисером фільму «Тіні забутих предків»? 

110. Кого називають «апостолами» українського кубофутуризму? 

111. Хто є автором картин «Чорний квадрат» і «Червоний квадрат»? 

112. Чиєю творчістю була представлена школа монументального 

українського мистецтва? 

113. Хто з представників авангардного мистецтва завоював титул «генія 

скульптури»? 

114. Який ідейно-художній напрям домінував у мистецтві післявоєнного 

періоду? 

115. Яку назву отримав своєрідний еклектичний архітектурний стиль 

післявоєнних років? 

116. Хто є автором картини «Хліб»? 

117. Як називався рух творчої інтелігенції, завдяки якому в українському 

суспільстві сформувалася громадянська позиція, протилежна офіційній 

догмі? 

118. В якому виді мистецтва прославилися Лев Ревуцький, Борис 

Лятошинський, Георгій Майборода? 

119. Хто є автором роману «Маруся Чурай»? 

120. Хто є автором твору «Чорнобильська мадонна»? 
 


