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1 МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ  
«ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ» 

 
Курс «Історія української культури» є складовою частиною програ-

мної гуманітарної підготовки студентів технічних вузів. 
В умовах розвитку української державності значно зростає необхід-

ність формування свідомої особистості громадянина України. У зв'язку із 
цим підвищується значення курсів гуманітарних наук у вищій школі. 

Важливим завданням вищої школи на сучасному етапі є поглиблення 
професіоналізму й виховання духовності, моральної і світоглядної культу-
ри майбутніх фахівців. Втрата духовних орієнтирів позбавляє діяльність 
фахівця будь-якого технічного профілю соціального й гуманістичного змі-
сту, без якого така діяльність із засобу перетворюється в самоціль. 

Головною метою курсу «Історія української культури» є формування 
гуманістичного мислення у студентів технічного ВНЗ на основі вивчення 
культурних процесів, що відбувалися в процесі історичного розвитку укра-
їнського народу. Курс передбачає рішення наступних завдань: 

 
Сформувати у студентів уявлення про хід культурної еволюції украї-

нського народу, закономірності розвитку, їхньої залежності від форм дер-
жавного устрою, структури суспільства й економічних відносин, а також 
фундаментальних основах і сучасних пошуках української етичної й есте-
тичної науки. 
З’ясувати самобутній характер української культури, її взаємозв’язок з єв-
ропейськими культурними процесами. 

1 Допомогти зрозуміти яким чином культурний розвиток впливає 
на формування світогляду та світосприйняття особистості і, зокрема, як 
особистість відображає свій духовний стан за допомогою творчості. 

2 З’ясувати культурну зумовленість сучасної ситуації, сформувати 
здатність ураховувати культурну специфіку при вирішенні виробничих, 
економічних та соціальних проблем. 

3 Сформувати у студентів культуру естетичного мислення. 
4 Направити студентів на пізнання вищих загальнолюдських цінно-

стей і, відповідно до цього, особистісне самовизначення й вільний мораль-
ний вибір. 
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2 ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
 

Курс «Історія української культури» для студентів заочного відді-
лення складається з одного модуля, що включає два розділи: «Історія укра-
їнської культури з давнини до першої половини ХVІІ ст.» та «Історія украї-
нської культури з другої половини ХVІІ ст. до сучасної доби». 

Зважаючи на це вивчення курсу «Історія української культури» при-
пускає обов'язкове виконання контрольної роботи, в якій перше і друге пи-
тання співвідносяться з темами відповідних розділів. Третє питання має те-
рмінологічний характер. 

Усі питання контрольних робіт відповідають програмі курсу. До ко-
жного варіанта контрольних робіт додаються методичні вказівки (короткий 
зміст питань і список відповідної літератури), які конкретизують сутність 
заданої теми і допомагають знайти відповіді в спеціальній та навчальній 
літературі. 

У посібнику також наводиться список загальної навчальної літерату-
ри і перелік питань до заліку та екзамену. 

У процесі виконання контрольної роботи слід дотримуватися насту-
пних вимог: 

1 Варіант контрольної роботи визначається студентом по останнім 
двом цифрам залікової книжки в такий спосіб: якщо це число від 1 до 30, 
то виконується відповідний за номером варіант роботи, наведений у мето-
дичному посібнику. Якщо ж це число перевищує 30, то в цьому випадку 
потрібно від вашого числа відняти 30, або ж 30 × 2 (30×3). Наприклад, дві 
останні цифри вашої залікової книжки 65, тоді 65-30×2=5, тобто ваш варі-
ант – 5, або ж це – 98, тоді 98-30×3=8, таким чином, ваш варіант контроль-
ної роботи – 8. 

2 На початку контрольної роботи студент зобов'язаний вказати но-
мер залікової книжки й відповідний йому номер варіанту, а також перепи-
сати його завдання. 

3 Загальний обсяг роботи повинен становити 12 аркушів учнівсько-
го зошита (об’єм кожного з перших двох питань дорівнює 5 аркушам). 

4 Наприкінці контрольної роботи необхідно навести список вико-
ристаної літератури. 

5 Працюючи над літературою з заданих тем, дотримуйтеся принци-
пу ясності, використовуйте словники, особливо це стосується підготовки 
3-го питання (словник з культурології, словник іноземних слів, міфологіч-
ний словник, енциклопедичний словник тощо). Поняття й терміни - це мо-
ва науки, тому робота зі словниками повинна стати обов'язковим елемен-
том вашої навчальної роботи. Скорочення в контрольній роботі не допус-
каються. 

6 Якщо в тексті ви використовуєте цитати, то їх необхідно брати в 
лапки й обов’язково вказувати джерело цитування. 
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7 Якщо тема контрольної роботи присвячена пам'ятникам мистецтва, 
то бажано надавати схематичні малюнки пам'ятників або ксерокопії їхніх 
ілюстрацій. 

8 Робота повинна бути виконана грамотно й охайно. Всі питання 
написані на одній мові (українській або російській). У випадку недотри-
мання вимог робота буде повернена на доопрацювання. 
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ Й ІСПИТУ ВІДПО-
ВІДНО ВИМОГАМ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

 
1 Максимальна оцінка, яку студент має можливість одержати з дис-

ципліні «Історія української культури», становить 100 балів, мінімальна - 
55 балів. 

2 Контрольна робота, виконана за відповідним варіантом і прийнята 
викладачем до захисту, є основою допуску студента до складання екзаме-
ну. Захист контрольної роботи оцінюється від 25 до 40 балів. 

3 Мінімальна оцінка за іспит (залік) становить 30 балів, максималь-
на – 60 балів. Іспит (залік) містить два питання: перше – з «Історії україн-
ської культури з давнини до першої половини ХVІІ ст.»,  друге – «Історії 
української культури з другої половини ХVІІ ст. до сучасної доби»). 

4 Сума балів, отримана студентом за іспит, додається до балів за 
контрольну роботу та її захист і становить загальну оцінку з дисципліни. 

 
 

Підсумковий рейтинг з дисципліни 
 

Загальний рейтинговий бал Підсумкова оцінка 
Від 55 до 74 Задовільно 
Від 75 до 89 
Від 90 до 100 

Добре 
Відмінно 
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4 ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ, КОРОТКИЙ ЗМІСТ ПИТАНЬ І 
СПИСКИ СПЕЦІАЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 
 

Варіант 1 
 

1 Ранні форми культури на українських землях (від найдавніших архе-
ологічних культур до антів). 

2 Музичне мистецтво України другої половини 17 – 18 ст. 
3 Дайте визначення поняттям: національна культура, графіті, вертеп. 

 
Рекомендації до виконання 
 
1 Розкриваючи перше питання, необхідно звернутися до характерис-

тики таких історичних періодів, як палеоліт (1 млн. – 11 тис. рр. до н. е.), 
мезоліт (10 тис. – 7тис. рр. до н. е.), неоліт (6 тис. – 4 тис. до н. е.), бронзо-
вий вік (3 тис. – 2 тис. до н. е.); визначити на яких територіях сучасної 
України в ці часи існували прадавні поселення і що вони собою представ-
ляли. Надалі з’ясувати які види пам’яток залишили по собі давні культури 
і простежити їх еволюцію, зокрема, еволюцію суспільних відносин старо-
давніх людей, розповісти про особливості релігійних уявлень. Окрему ува-
гу є сенс приділити трипільській культурі, що існувала на українських зе-
млях в перехідну добу від неоліту до бронзи, матеріальним і духовним на-
дбанням, а також світогляду її представників. 

2 В межах другого питання, перш за все, слід визначитися з історич-
ним контекстом даної доби, доби козацької слави. Поява в багатьох містах 
України професійних цехів музикантів якраз і була пов’язана з гетьмансь-
кими та козацькими універсалами, що запроваджували ці організації та на-
лагоджували музичну справу в країні. Професіоналізацію музичного мис-
тецтва необхідно також співвіднести зі становленням фахової освіти (тео-
ретичні праці М. Діленського). Відповідаючи на це питання, також необ-
хідно назвати і надати характеристику напрямків розвитку української му-
зики в їх жанровому розмаїтті: народна, культова, тощо. Представити тво-
рчість видатних українських композиторів Д. Бортнянського, 
М. Березовського, А. Веделя, визначити їх роль в формуванні української 
музичної культури. 

 
Література до варіанта 1 
 
1 Абрамович, С. Д. Світова та українська культура: навчальний 

посібник / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. – Львів : Світ, 2004. – 344 с. 
– ISBN 966-603-260-0. – С. 260-267, 298-299. 

2 Історія світової та української культури: підручник / 
В. А. Греченко, І. В. Чорний, В. А. Кушнерук, В. А. Режко. – К. : Літера, 2000. 
– 464 с. – ISBN 966-95287-8-Х. – С. 258-264, 377-381. 
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3 Історія української культури / за загал. ред. І. Крип’якевича. – 
4-те вид., стер. – К. : Либідь, 2002. – 656 с. – ISBN 966-06-0248-0. – С. 6-10, 
428-438, 629-636. 

4 Історія української та зарубіжної культури: навчальний посібник / 
Б. І. Білик, Ю .А. Горбань, Я. С. Калакура та ін.; за ред. С. М. Клапчука, 
В. Ф. Остафійчука. – 3-тє вид., стер. – К. : Знання, КОО, 2001. – 326 с. – ISBN 
966-620-072-4. – С. 142-144. 

5 Кордон, М. В. Українська та зарубіжна культура: курс лекцій / 
М. В. Кордон. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 584 с. – ISBN 
966-364-066-9. – С. 278-281, 368-371. 

6 Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навчальний 
посібник / за ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. – 2-ге вид., 
перероб. і доп. – Львів : Світ, 2005. – 568 с. – ISBN 966-603-407-7. – С. 
344-358. 

7 Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / 
Л. Є. Дещинський, Я. Я. Денісов, М. П. Скалецький, Л. В. Цубов, 
Н. М. Барановська, О. Г. Макарчук. – 4-те вид., перероб. і доп. – Львів : 
Бескид Біт, 2005. – 304 с. – ISBN 966-8450-15-9. – С. 48-51. 

8 Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / 
М. М. Закович, І. Я. Зязюн, О. М. Семашко та ін.; за ред. 
М. М. Заковича. – 2-ге вид., випр. – К. : Знання, КОО, 2001. – 550 с. – 
ISBN 966-620100-3. – С. 318-321. 

 
 
Варіант 2 
 

1 Пам’ятки Зарубинецької та Черняхівської культури. 
2 Становлення нової української літератури. Творчість І. Котляревсь-

кого. 
3 Дайте визначення поняттям: берестяна грамота, портрет, готика. 

 
Рекомендації до виконання 
 
1 Міграційні процеси 1 тис. до н. е. – це фон, на якому складалася за-

рубинецька археологічна культура (2 ст. до н.е. – 2 ст. н. е.) – яскраве істо-
ричне явище залізного віку на території України. Відповідаючи на це пи-
тання, обов’язково слід звернутися до проблеми етнічної інтерпретації да-
ної культури і визначення ареалу її розповсюдження. Також важливо нада-
ти опис зарубинецьких поселень і поховань, характеристику побуту, суспі-
льних відносин, особливостей вірувань представників цього народу. Що 
стосується наступної за часом Черняхівської культури (2 ст. – 5 ст. н. е.), то 
і в цій частині відповіді в першу чергу необхідно представити концепції 
(антська, готська) її етнічної приналежності, порівняти поселення і похо-
вання черняхівців з зарубинецькими, охарактеризувати рівень землеробсь-
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ких і ремісничих навичок представників Черняхівської культури, їх соціа-
льну структуру, духовні та мистецькі надбання. 

2 Період становлення нової української літератури співвідноситься з 
початком національно-культурного відродження в Україні (межа 18 – 19 
ст.), і, зокрема, з виходом у світ у 1798 р. перших трьох частин «Енеїди» 
І. Котляревського – художнього твору, який вперше був написаний народ-
ною українською мовою і спирався на глибоке знання побуту та фолькло-
ру, до того ж привертав увагу до героїчного минулого українців. Поява цієї 
поеми надихнула на творчість цілу генерацію талановитих українських пи-
сьменників і поетів: Г. Квітку-Основ’яненка, Є. Гребінку, П. Гулака-
Артемовського та ін.. Таким чином, даючи відповідь на друге питання, не-
обхідно з’ясувати історико-культурні обставини, особливості розвитку і 
вираження суспільної думки в цей культурний період, тобто передумови, 
які сприяли формуванню такого явища як українська художня література. 
Також слід звернути увагу на ідейний зміст, тематику й сюжети перших 
суто українських творів, що зробили українську літературу першорядним 
чинником в процесі становлення національної культури. 

 
Література до варіанта 2 
 
1 Абрамович, С. Д. Світова та українська культура: навчальний 

посібник / С. Д. Абрамович, М. Ю.  Чікарькова. – Львів : Світ, 2004. – 
344 с. – ISBN 966-603-260-0. – С. 267-270, 307-308. 

2 Історія світової та української культури: підручник / 
В. А. Греченко, І. В. Чорний, В .А. Кушнерук, В. А. Режко. – К. : Літера, 2000. 
– 464 с. – ISBN 966-95287-8-Х. – С. 275-278, 402-405. 

3 Історія української культури / за загал. ред. І. Крип’якевича. – 
4-те вид., стер. – К. : Либідь, 2002. – 656 с. – ISBN 966-06-0248-0. – С. 282-
289. 

4 Кордон, М. В. Українська та зарубіжна культура: курс лекцій / 
М.В. Кордон. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 584 с. – ISBN 
966-364-066-9. – С. 283-284. 

5 Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навчальний 
посібник / за ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. – 2-ге вид., 
перероб. і доп. – Львів : Світ, 2005. – 568 с. – ISBN 966-603-407-7. – С. 
367-371. 

6 Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / 
М. М. Закович, І. Я. Зязюн, О. М. Семашко та ін.; за ред. 
М. М. Заковича. – 2-ге вид., випр. – К. : Знання, КОО, 2001. – 550 с. – 
ISBN 966-620100-3. – С. 323-324. 
 
 

Варіант 3 
 

1 Особливості скіфської культури, її вплив на культуру давніх слов’ян. 
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2 Романтичний (дворянський) період національно-культурного відро-
дження в Україні (1780 – 1840 рр.). 

3 Дайте визначення поняттям: глаголиця, гравюра, романський стиль. 
 
Рекомендації до виконання 
 
1 Однією з прикордонних культур, що мали значний вплив на фор-

мування праслов’янського етносу, була культура скіфів – іраномовних 
племен, які населяли південноукраїнські степи в період з 7 – 3 ст. до н. е. 
Розкриваючи перше питання контрольної роботи, важливо визначити ареа-
ли проживання скіфів і, відповідно, види їх занять, охарактеризувати 
пам’ятки матеріальної культури, зокрема звернути увагу на скіфські міста 
часів розквіту їх держави та курганні поховання. Завдяки цьому можна на-
дати характеристику рівня розвитку їх ремісничої справи, мистецьких над-
бань, визначитися зі зовнішніми зв’язками. Посилаючись на «Історичні за-
писки» грецького історика Геродота, також слід доповнити свою відповідь 
інформацією про структуру скіфського суспільства, міфологічні конструк-
ції (легенди) та релігійні уявлення скіфів. 

2 Зародки національно-культурного відродження в Україні слід шу-
кати в останній чверті 18 ст. у середі українського дворянства, яке розпо-
чало боротьбу з царським урядом (в даному випадку зверніть увагу на те, 
що мова піде про культурні процеси, які мали місце на Східній Україні - 
землях, що входили до складу Російської імперії) за свої станові інтереси, 
вимагаючи від нього повернення гетьманського ладу і відновлення козаць-
кого війська. На цьому підґрунті виник інтелектуальний рух, що в якості 
доказів правомірності своїх вимог став використовувати історичні традиції 
і поступово сприяв формуванню української національної ідеї. Таким чи-
ном, відповідь на друге питання повинна містити матеріал про напрямки і 
характер інтелектуальної роботи (історіографія, етнографія, мовознавство, 
тощо), яку розпочали найбільш освічені та активні представники українсь-
кого дворянства в період з 1780 по 1840 рр., а також результати їх діяльно-
сті. 

 
Література до варіанта 3 
 
1 Абрамович, С. Д. Світова та українська культура: навчальний 

посібник / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. – Львів : Світ, 2004. – 344 с. 
– ISBN 966-603-260-0. – С. 262-264. 

2 Історія світової та української культури: підручник / 
В. А. Греченко, І. В. Чорний, В. А. Кушнерук, В. А. Режко. – К. : Літера, 2000. 
– 464 с. – ISBN 966-95287-8-Х. – С. 264-270, 394-397. 

3 Історія української та зарубіжної культури: навчальний посібник / 
Б. І. Білик, Ю. А. Горбань, Я. С. Калакура та ін.; за ред. С. М. Клапчука, 
В. Ф. Остафійчука. – 3-тє вид., стер. – К. : Знання, КОО, 2001. – 326 с. – ISBN 
966-620-072-4. – С. 154-170. 
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4 Кордон, М. В. Українська та зарубіжна культура: курс лекцій / 
М. В. Кордон. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 584 с. – ISBN 
966-364-066-9. – С. 281-283. 

5 Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навчальний 
посібник / за ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. – 2-ге вид., 
перероб. і доп. – Львів : Світ, 2005. – 568 с. – ISBN 966-603-407-7. – С. 
360-363, 473-474, 479-487. 

6 Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / 
Л. Є. Дещинський, Я. Я. Денісов, М. П. Скалецький, Л. В. Цубов, 
Н .М. Барановська, О. Г. Макарчук. – 4-те вид., перероб. і доп. – Львів : 
Бескид Біт, 2005. – 304 с. – ISBN 966-8450-15-9. – С. 51-53, 191-195. 

7 Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / 
М. М. Закович, І. Я. Зязюн, О. М. Семашко та ін.; за ред. 
М. М. Заковича. – 2-ге вид., випр. – К. : Знання, КОО, 2001. – 550 с. – 
ISBN 966-620100-3. – С. 321-323, 444-449. 
 
 

Варіант 4 
 

1 Міфологія давніх слов’ян; культи, обряди, свята. 
2 Університети як осередки української культури. (19 ст.). 
3 Дайте визначення поняттям: мозаїка, братства(церковні), бароко. 

 
Рекомендації до виконання 
 
1 Відповідаючи на це питання, перш за все, слід зупинитися на хара-

ктері первісних релігійних вірувань слов’ян, які мали натуралістичне 
спрямування і були тісно пов’язані з навколишнім світом, та визначити й 
описати особливості їх анімістичних уявлень, види фетишів, тотемні обра-
зи, розмаїття магічних обрядів. Також необхідно звернути увагу на значен-
ня культу предків, землеробського культу і наявність у слов’ян добре роз-
робленого релігійного календаря, що охоплював увесь господарський 
цикл. Обов’язково відзначити дуалістичний характер мислення людей, що 
відбився в їх розумінні добра і зла, долі та недолі, тощо. За функціями й 
актуальністю є сенс поділити давньослов’янську міфологію на три рівні 
(нижчий, середній, верхній) та представити кожний з цих рівнів, посилаю-
чись на відому періодизацію ігумена Данила (12 ст.). У відповіді важливо 
визначити особливості міфів слов’ян про створення світу та походження 
людини, а також торкнутися питання проведення жертвоприношень та 
обрядів. 

2 Перші вищі навчальні заклади університетського типу в Україні 
виникають тільки в 19 столітті: це були Харківський (1805 р.) та Київський 
(1834 р.) університети. З самого початку свого існування вони стають ви-
значними інтелектуальними центрами з високим рівнем освітньої та нау-
кової діяльності. Незважаючи на загальну русифікацію освіти в межах Ро-



 14 

сійської імперії, в цих університетах ведеться активна робота з вивчення і 
дослідження української історії, етнографії географії, проблем мовознавст-
ва. В університетських періодичних виданнях друкуються роботи україн-
ських науковців і літераторів. Університетська спільнота стає осередком 
формування української національної ідеї, вона організовується в гуртки та 
громади, що займаються національно-просвітницькою справою та прого-
лошує революційні ідеї. Таким чином, розкриваючи друге питання, слід 
чітко визначити напрямки діяльності українських університетів 19 ст., на-
дати їх розширену характеристику, представити творчість талановитих на-
уковців, викладачів, громадських діячів, пов’язаних з університетськими 
колами, з’ясувати ту роль, яку вони відіграли в процесі національно-
культурного відродження. 

 
Література до варіанта 4 
 
1 Абрамович, С. Д. Світова та українська культура: навчальний 

посібник / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. – Львів : Світ, 2004. – 344 с. 
– ISBN 966-603-260-0. – С. 271-27, 304-305. 

2 Історія світової та української культури: підручник / 
В. А. Греченко, І. В. Чорний, В. А. Кушнерук, В. А. Режко. – К. : Літера, 2000. 
– 464 с. – ISBN 966-95287-8-Х. – С. 265-272, 399-402. 

3 Історія української культури / за загал. ред. І. Крип’якевича. – 
4-те вид., стер. – К. : Либідь, 2002. – 656 с. – ISBN 966-06-0248-0. – С. 35-
39. 

4 Історія української та зарубіжної культури: навчальний посібник / 
Б. І. Білик, Ю. А. Горбань, Я. С. Калакура та ін.; за ред. С. М. Клапчука, 
В. Ф. Остафійчука. – 3-тє вид., стер. – К. : Знання, КОО, 2001. – 326 с. – ISBN 
966-620-072-4. – С. 93-94, 161-165. 

5 Кордон, М. В. Українська та зарубіжна культура: курс лекцій / 
М. В. Кордон. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 584 с. – ISBN 
966-364-066-9. – С. 284-285, 380-383. 

6 Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навчальний 
посібник / за ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. – 2-ге вид., 
перероб. і доп. – Львів : Світ, 2005. – 568 с. – ISBN 966-603-407-7. – С. 
371-374. 

7 Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / 
М. М. Закович, І. Я. Зязюн, О. М. Семашко та ін.; за ред. 
М .М. Заковича. – 2-ге вид., випр. – К. : Знання, КОО, 2001. – 550 с. – 
ISBN 966-620100-3. – С. 325-334. 

 
 
Варіант 5 
 

1 Культура дохристиянської Русі. Перша релігійна реформа київського 
князя Володимира Великого. 
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2 Роль Кирило-Мефодіївського братства в національно-культурному 
відродженні України. 

3 Дайте визначення поняттям: лавра, інтермедія, класицизм. 
 

Рекомендації до виконання 
 
1 9 – 10 т. у Східній Європі сформувалась ранньофеодальна держава 

– Київська Русь. Політичне об’єднання східнослов’янських племен сприя-
ло їх етнічній консолідації і формуванню єдиної культури. У цей час вини-
кають міста, як центри ремесла і торгівлі. Посилення центральної князівсь-
кої влади викликало зміни і в духовній сфері: в 980 р. князь Володимир 
Великий проводить першу релігійну реформу і визначає коло богів, яким 
би вклонялися всі русичі. Державні потреби сприяють запровадженню на 
Русі писемності. Скарбницею духовної культури Київської Русі була усна 
народна творчість, проникнута ідеями любові до батьківщини, дружби, 
справедливості, милосердя, різноманітні обряди, пов’язані з трудовою дія-
льністю і побутом слов’ян, багаті традиції. Високого рівня в дохристиян-
ській Русі досягли мистецтва: дерев’яна архітектура і скульптура, ювелір-
не, музичне мистецтво. Таким чином, культура Київської Русі цього періо-
ду мала свій специфічний характер, і відповідаючи на перше питання кон-
трольної роботи, важливо визначити особливості її розвитку, підкреслити 
оригінальні риси, навести цікаві приклади етнографічного та мистецького 
характеру. 

2 Кирило-Мефодіївське братство було створено на народницькому 
етапі національно-культурного відродження (1845 р.). Засновниками цієї 
організації стали професор Київського університету М. Костомаров та ві-
домий культурний діяч М. Гулак. Залучився до цього братства і 
Т. Шевченко. Організація очевидно мала політичне спрямування, що вира-
зилося в їх маніфесті – «Книзі буття українського народу», створеного в 
дусі романтизму й ідеалізму. Члени Кирило-Мефодіївського братства ви-
робили ідеологію україно-слов’янського відродження і на певний час стали 
в центрі національно-культурного руху. Розкриваючи друге питання, перш 
за все, необхідно звернути увагу на коло людей, яке об’єдналося в це това-
риство, докладно ознайомитися з ідеями, що вони постулювали, а також їх 
політичною програмою (маніфестом), і, взагалі, визначити роль Кирило-
Мефодіївського братства в процесі національного відродження. 

 
Література до варіанта 5 
 
1 Абрамович, С. Д. Світова та українська культура: навчальний 

посібник / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. – Львів : Світ, 2004. – 344 с. 
– ISBN 966-603-260-0. – С. 265-272. 

2 Історія світової та української культури: підручник / 
В. А. Греченко, І. В. Чорний, В. А. Кушнерук, В. А. Режко. – К. : Літера, 2000. 
– 464 с. – ISBN 966-95287-8-Х. – С. 272-274. 
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3 Історія української культури / за загал. ред. І. Крип’якевича. – 
4-те вид., стер. – К. : Либідь, 2002. – 656 с. – ISBN 966-06-0248-0. – С. 35-
39, 317-319. 

4 Історія української та зарубіжної культури: навчальний посібник / 
Б. І. Білик, Ю. А. Горбань, Я. С. Калакура та ін.; за ред. С. М. Клапчука, 
В. Ф. Остафійчука. – 3-тє вид., стер. – К. : Знання, КОО, 2001. – 326 с. – ISBN 
966-620-072-4. – С. 93-94. 

5 Кордон, М. В. Українська та зарубіжна культура: курс лекцій / 
М. В. Кордон. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 584 с. – ISBN 
966-364-066-9. – С. 284-285, 290-291, 384-385. 

6 Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навчальний 
посібник / за ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. – 2-ге вид., 
перероб. і доп. – Львів : Світ, 2005. – 568 с. – ISBN 966-603-407-7. – С. 
375-378, 488-489. 

7 Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / 
Л. Є. Дещинський, Я. Я. Денісов, М. П. Скалецький, Л. В. Цубов, 
Н. М. Барановська, О. Г. Макарчук. – 4-те вид., перероб. і доп. – Львів : 
Бескид Біт, 2005. – 304 с. – ISBN 966-8450-15-9. – С. 195-197. 

 
 
Варіант 6 
 

1 Культура античних міст: Пантікапей, Херсонес, Ольвія. 
2 Літературна і художня спадщина Т. Г. Шевченка. 
3 Дайте визначення поняттям: автохтони, ікона, романтизм. 

 
Рекомендації до виконання 
 
1 Ольвія, Пантікапей, Херсонес – це античні міста, які виникли на 

території сучасної України, на північному березі Чорного моря, в 6 і 5 ст. 
до н. е. Їх заснували давні греки за часи Великої грецької колонізації. Пів-
нічне Причорномор’я приваблювало переселенців родючими землями, ве-
ликою кількістю риби, можливістю вести широку торгівлю. Остання відіг-
равала в економічному житті греків велику роль. Вони підтримували тісні 
торгівельні й культурні зв’язки не тільки з містами Греції та Малої Азії, 
але також з племенами північночерноморських степів: скіфами, меотами, 
синдами, тощо. Багаті міста сприяли розвитку мистецтва, котрому були 
притаманні як риси художньої культури античного світу, так і місцева сво-
єрідність. В цьому мистецтві знайшло свій відбиток життя оточуючих гре-
ків народів, їх релігійні уявлення, ритуали, про що свідчать знайдені 
пам’ятки матеріальної культури. Таким чином відповідаючи на перше пи-
тання, необхідно розглянути і представити соціальне й культурне життя в 
цих великих античних містах, заснованих на теренах України, визначити їх 
вплив на сусідні північночерноморські племена, особливу увагу звернути 
на розвиток мистецтва. 
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2 Т. Г. Шевченко (1814 – 1861) – видатний український поет і худо-
жник. З його творчістю пов'язаний новий етап у розвитку української куль-
тури, нею був стверджений критичний реалізм в літературі, започаткова-
ний її революційно-демократичний напрям. Шевченко вперше став відо-
мим, коли вийшла тоді ще невелика за обсягом книга «Кобзар» (1840 р.). В 
творчості Шевченка знайшов свій відбиток багатий досвід попередників і 
сучасників поета в українській, російській і зарубіжних літературах, зок-
рема, романтичні принципи й традиції. Поезію Шевченка також характери-
зує тісний зв'язок з усною народною творчістю. Його творчий доробок 
складається з великої кількості віршів («Перебендя», «Думки», «Заповіт»), 
балад («Причинна», «Тополя»), поем («Гайдамаки», «Катерина», «Кав-
каз»), а також одного драматичного твору («Назар Стодоля»). Окрім літе-
ратурної спадщини Т. Г. Шевченко залишив по собі й живописні роботи, 
більшість з яких присвячена побутовій тематиці, зображенню життя украї-
нського села. Окрему сторінку його живописної творчості представляють 
портрети. Відповідь на друге питання контрольної роботи повинна містити 
загальний огляд літературної спадщини Т. Шевченка, з визначенням окре-
мих етапів в його літературній творчості (романтичного, реалістичного), з 
представленням жанрового розмаїття (історичні, соціально-побутові, сус-
пільно-політичні твори), характеристикою творчих методів, що їх викорис-
товував поет, зверненням до окремих найбільш відомих творів автора. У 
відповіді також слід приділити увагу живопису Т. Шевченка, зупинившись 
на глибокому психологізмі образів, створених художником. 

 
Література до варіанта 6 
  

1 Абрамович, С. Д. Світова та українська культура: навчальний 
посібник / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. – Львів : Світ, 2004. – 344 с. 
– ISBN 966-603-260-0. – С. 308-309. 

2 Історія світової та української культури: підручник / 
В. А. Греченко, І. В. Чорний, В. А. Кушнерук, В. А. Режко. – К. : Літера, 2000. 
– 464 с. – ISBN 966-95287-8-Х. – С. 271-272, 405-408. 

3 Історія української культури / за загал. ред. І. Крип’якевича. – 
4-те вид., стер. – К. : Либідь, 2002. – 656 с. – ISBN 966-06-0248-0. – С. 319-
336. 

4 Історія української та зарубіжної культури: навчальний посібник / 
Б. І. Білик, Ю. А. Горбань, Я. С. Калакура та ін.; за ред. С. М. Клапчука, 
В. Ф. Остафійчука. – 3-тє вид., стер. – К. : Знання, КОО, 2001. – 326 с. – ISBN 
966-620-072-4. – С. 159-160, 168. 

5 Крвавич, Д. П. Українське мистецтво: навчальний посіб-
ник: У 3-х ч. Ч.2 / Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, С. О. Черепанова. – 
Львів : Світ, 2004. – 268 с.+80 вкл. іл. – ISBN 966-603-202-3; 966-603-
333-Х (ч.2). – С. 7-16. 

6 Крвавич, Д. П. Українське мистецтво: навчальний посіб-
ник: У 3-х ч. Ч.3 / Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, С. О.Черепанова. – 
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Львів : Світ, 2005. – 268 с.+80 вкл. іл. – ISBN 966-603-202-3; 966-603-
205-8 (ч.3). – С. 147-162. 

7 Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / 
М. М. Закович, І. Я. Зязюн, О. М. Семашко та ін.; за ред. 
М. М. Заковича. – 2-ге вид., випр. – К. : Знання, КОО, 2001. – 550 с. – 
ISBN 966-620100-3. – С. 449-456. 

 
 
Варіант 7 
 

1 Усна народна творчість як елемент духовної культури українського 
народу. 

2 Інтелектуальний і культурний рух в Східній Україні в другій поло-
вині 19 ст. Діяльність громад. 

3 Дайте визначення поняттям: уніатська церква (УГКЦ), дисидентст-
во, реалізм. 
 
Рекомендації до виконання 
 
1 Відповідаючи на це питання, необхідно простежити еволюцію фо-

льклорної традиції, що мала свій початок в дохристиянську добу. До най-
давніших форм усної народної творчості слід віднести казки, пісні, прис-
лів’я, приказки, билини. Вони зберегли і донесли до нашого часу світ уяв-
лень предків, їх мудрі й зауважливі думки. Особливе місце серед давніх 
фольклорних творів займають билини, в яких відобразилась історична дій-
сність з 11 до 16 ст.. Важливо й те, що в процесі багатовічного розвитку 
вони змінювались, долучаючи події більш пізнього, або ж більш ранішньо-
го часу. З появою українського козацтва (16 ст.) виникає визначне явище 
української поезії – дума, яка присвячується історичним подіям козацької 
доби, зокрема, національно-визвольній війні під керівництвом Богдана 
Хмельницького. В козацьких думах змальовуються суспільні й побутові 
відношення, що були характерними для цієї епохи. Думи, як і пісні покла-
далися на музику, їх виконавцями, а часто й авторами, були кобзарі – укра-
їнські народні співаки-бандуристи, постаті яких також визначили свій час. 

2 Період інтелектуального і культурного відродження, що відбувало-
ся в другій половині 19 століття (1840 – 1880 рр.), в науковій літературі ча-
сто називають народницьким, оскільки в цей час в середовищі провідних 
діячів української культури почала домінувати народницька ідеологія, бу-
ло проголошено гасло «повернутися лицем до народу». Головним резуль-
татом і здобутком цього періоду стало формування концепції про Україну 
як «етнічну національність», що розглядалась як передумова культурного і 
політичного об’єднання українських земель. Центрами українського наці-
онального відродження стають Харківський і Київський університети, на 
базі яких створюються різноманітні суспільні організації. Зокрема, з ініціа-
тиви професора Київського університету М. Костомарова було засновано 
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«Кирило-Мефодіївське товариство» – політична організація, що спрямува-
ла свою діяльність на створення федерації слов’янських народів з демокра-
тичними інститутами. Наприкінці 50-х років студенти Київського універ-
ситету створили таємний гурток «хлопоманів», а на початку 60-х років в 
Україні розпочався громадівський рух. Перша «Українська громада» вини-
кла в Києві і була очолена істориком В. Антоновичем. Усіх громадівців 
об’єднувала спільна українська ідея. Широку науково-пошукову роботу 
розгорнули члени Південно-Західного відділу Російського географічного 
товариства – першої легальної організації в справах українознавства, що 
була відкрита в 1873 році. Українська національна ідея в цей період особ-
ливо виразно прозвучала у творчості Т. Шевченка та М. Драгоманова. 

 
Література до варіанта 7 
 
1 Історія світової та української культури: підручник / 

В. А. Греченко, І. В. Чорний, В. А. Кушнерук, В. А. Режко. – К. : Літера, 2000. 
– 464 с. – ISBN 966-95287-8-Х. – С. 411-414. 

2 Історія української культури / за загал. ред. І. Крип’якевича. – 
4-те вид., стер. – К. : Либідь, 2002. – 656 с. – ISBN 966-06-0248-0. – С. 195-
198, 343-344, 368. 

3 Історія української та зарубіжної культури: навчальний посібник / 
Б. І. Білик, Ю. А. Горбань, Я. С. Калакура та ін.; за ред. С. М. Клапчука, 
В. Ф. Остафійчука. – 3-тє вид., стер. – К. : Знання, КОО, 2001. – 326 с. – ISBN 
966-620-072-4. – С. 178-181. 

4 Кордон, М. В. Українська та зарубіжна культура: курс лекцій / 
М. В. Кордон. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 584 с. – ISBN 
966-364-066-9. – С. 390-400. 

5 Крвавич, Д. П. Українське мистецтво: навчальний посіб-
ник: У 3-х ч. Ч.2 / Д. П.Крвавич, В. А. Овсійчук, С. О. Черепанова. – 
Львів : Світ, 2004. – 268 с.+80 вкл. іл. – ISBN 966-603-202-3; 966-603-
333-Х (ч.2). – С. 230-233. 

6 Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навчальний 
посібник / за ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. – 2-ге вид., 
перероб. і доп. – Львів : Світ, 2005. – 568 с. – ISBN 966-603-407-7. – С. 
487-498. 

7 Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / 
Л. Є. Дещинський, Я. Я. Денісов, М. П. Скалецький, Л. В. Цубов, 
Н. М. Барановська, О. Г. Макарчук. – 4-те вид., перероб. і доп. – Львів : 
Бескид Біт, 2005. – 304 с. – ISBN 966-8450-15-9. – С. 197-200. 

8 Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / 
М. М. Закович, І. Я. Зязюн, О. М. Семашко та ін.; за ред. 
М. М. Заковича. – 2-ге вид., випр. – К. : Знання, КОО, 2001. – 550 с. – 
ISBN 966-620100-3. – С. 456-460. 
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Варіант 8 
 

1 Запровадження християнства і його вплив на розвиток культури Ки-
ївської Русі. 

2 Культурні добутки Галичини 19 ст. 
3 Дайте визначення поняттям: фетишизм, пролеткульт, модерн. 

 
Рекомендації до виконання 
 
1 Запровадження християнства в Київській Русі в 988 р. перш за все 

сприяло зміцненню давньоруської державності, створенню церковно-
слов’янської мови і поширенню писемності, формуванню нового менталі-
тету. Ці обставини обумовили швидкий розвиток освітньої і книжної спра-
ви: за візантійським і європейським зразками школи й бібліотеки заснову-
вались при церквах та княжих дворах, книгописні майстерні (скрипторії) 
влаштовувалися при монастирях. Першим кроком на шляху створення да-
вньоруської літератури було перенесення з Візантії та Болгарії культової 
літератури, але дужо скоро стали з’являтися й оригінальні твори. Зближен-
ня з християнською Візантією забезпечило поширення в Київській Русі 
кам’яного будівництва, розвиток монументального живопису (фреска, мо-
заїка), іконописання, музичного мистецтва. Тим не менш у процесі поши-
рення й утвердження християнство на Русі поступово втрачало чисту віза-
нтійську форму, активно вбираючи в себе елементи місцевих слов’янських 
звичаїв, ритуалів, естетичних вимог. Також поступово пристосовувались 
до традицій давньоруського етносу візантійські церковні канони. Таким 
чином, відповідаючи на перше питання , необхідно визначити, які зміни 
відбулися у світогляді людей в результаті прийняття християнства і яким 
чином це вплинуло на подальший розвитку давньоруської культури і мис-
тецтва. 

2 Національне відродження, що розпочалося на початку 19 ст. в Лі-
вобережній Україні, мало значний вплив на пробудження національної сві-
домості українців в Галичині, яка в цей час знаходилася у складі Австрій-
ської імперії. В умовах відсутності української інтелігенції роль ініціатора 
відродження взяло на себе греко-католицьке духовенство. Згодом (20-ті рр. 
19 ст.) центром національного відродження став Львів, де було створено 
літературне угрупування «Руська трійця», представники якого підготовили 
видання альманаху «Русалка Дністровая». Альманах відіграв значну роль в 
історії культурного відродження західноукраїнських земель. З середини 19 
ст. національний рух у Галичині очолила Головна Руська Рада, яка органі-
зувала освітнє товариство «Галицько-руська матиця», відкрила просвітни-
цький інститут «Народний дім», започаткувала видання української газети 
«Зоря Галицька», а також сприяла іншим заходам по відродженню й утве-
рдженню національної культури. Чільне місце в цьому процесі належало і 
товариству «Просвіта». Видатними діячами доби духовного відродження 
українського народу в Західній Україні були І. Франко – відомий письмен-
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ник, громадський і культурний діяч, і М. Грушевський – знаменитий істо-
рик, літератор, політик. Поступово розкриваючи зміст другого питання, 
необхідно зазначити, що національний рух в західноукраїнських землях 
стимулював загальний соціально-економічний, політичний і культурний 
прогрес всього українського суспільства, сприяв зростанню громадянської 
свідомості і відновленню української державності (1918 р.). 

 
Література до варіанта 8 
 
1 Абрамович, С.Д. Світова та українська культура: навчальний 

посібник / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. – Львів : Світ, 2004. – 344 с. 
– ISBN 966-603-260-0. – С. 273-277. 

2 Історія української культури / за загал. ред. І. Крип’якевича. – 
4-те вид., стер. – К. : Либідь, 2002. – 656 с. – ISBN 966-06-0248-0. – С. 38-
40, 344-347, 357-359, 368-371. 

3 Кордон, М. В. Українська та зарубіжна культура: курс лекцій / 
М. В. Кордон. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 584 с. – ISBN 
966-364-066-9. – С. 291-292, 403-407. 

4 Крвавич, Д. П. Українське мистецтво: навчальний посіб-
ник: У 3-х ч. Ч.2 / Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, С. О. Черепанова. – 
Львів : Світ, 2004. – 268 с.+80 вкл. іл. – ISBN 966-603-202-3; 966-603-
333-Х (ч.2). – С. 46-48, 63-65, 66-69, 71-72. 

5 Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навчальний 
посібник / за ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. – 2-ге вид., 
перероб. і доп. – Львів : Світ, 2005. – 568 с. – ISBN 966-603-407-7. – С. 
508-515. 

6 Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / 
Л. Є. Дещинський, Я. Я. Денісов, М. П. Скалецький, Л. В. Цубов, 
Н. М. Барановська, О. Г. Макарчук. – 4-те вид., перероб. і доп. – Львів : 
Бескид Біт, 2005. – 304 с. – ISBN 966-8450-15-9. – С. 200-205. 

7 Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / 
М. М. Закович, І. Я. Зязюн, О. М. Семашко та ін.; за ред. 
М. М. Заковича. – 2-ге вид., випр. – К. : Знання, КОО, 2001. – 550 с. – 
ISBN 966-620100-3. – С. 335-340. 

 
 
Варіант 9 
 

1 Монастирі як осередки духового життя Київської Русі. Значення Ки-
єво-Печерського монастиря. 

2 Громадська і літературна діяльність І. Франка. 
3 Дайте визначення поняттям: анімізм, полемічна література, аван-

гард. 
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Рекомендації до виконання 
 
1 З прийняттям християнства в Київській Русі достатньо швидко ста-

ла розповсюджуватися традиція чернечого життя. В 11 ст. засновуються 
Києво-Печерській, Чернігівський, Новгородський та ціла низка інших не-
великих монастирів. Вони здебільшого з’являлися поблизу міст, князі або 
бояри яких дарували їм землі, зсуджували грошима, надавали різні пільги 
та привілеї. З самого початку свого заснування монастирі відігравали зна-
чну роль у духовному, культурному, а згодом політичному та економічно-
му житті молодої київської держави. При монастирях відкривалися школи, 
художні майстерні, скрипторії, в яких переписувалися і створювалися кни-
ги, збиралися бібліотеки. Монастирі виховували й притягували до себе 
найбільш освічених людей. Монастирські ченці започаткували традицію 
державного і місцевого літописання. Особливе місце в добу звеличення 
Русі належало Києво-Печерському монастирю. Таким чином, у відповіді на 
це питання необхідно представити монастирі як дієві організації, що суттє-
во впливали на давньоруське суспільство часів Київської Русі. 

2 І. Франко (1856 – 1916) – видатний український письменник, поет, 
перекладач, історик, фольклорист, громадський  і культурний діяч. Його 
світогляд спирався на засади гуманізму, раціоналізму і демократизму, він 
був прибічником ідеї повної політичної незалежності України. В доробку 
цього письменника і вченого численні переклади найкращих творів світо-
вої художньої спадщини, глибокі твори з історії та теорії літератури. Він 
активно займався видавничою діяльністю. Талант І. Франка також виявив-
ся в низці його оповідань і повістей, серед яких чільне місце посідають 
твори, написані на побутову та історичну тематику: «Борислав сміється», 
«Захар Беркут», «Великий шум», тощо. В українській літературі І.Франко 
прославився і як  видатний поет. Народного визнання здобули його поети-
чні збірки «З вершин і низин», «Мій ізмарагд», «Зів’яле листя» , йому на-
лежать відомі твори політичної лірики – «Вічний революціонер», «Каме-
нярі». Вершиною поезії Франка вважається поема «Мойсей». У 90-х роках 
19 ст. І. Франко написав декілька драматичних творів, серед яких найвідо-
мішим стала соціальна драма «Украдене щастя». Розкриваючи дане питан-
ня важливо всебічно охарактеризувати творчу та громадську діяльність 
І. Франка, визначити його роль у формуванні національної літератури.  

 
Література до варіанта 9 
 
1 Абрамович, С. Д. Світова та українська культура: навчальний 

посібник / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. – Львів : Світ, 2004. – 344 с. 
– ISBN 966-603-260-0. – С. 277-278, 309. 

2 Історія світової та української культури: підручник / 
В. А. Греченко, І. В. Чорний, В. А. Кушнерук, В. А. Режко. – К. : Літера, 2000. 
– 464 с. – ISBN 966-95287-8-Х. – С. 416. 
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3 Історія української культури / за загал. ред. І. Крип’якевича. – 
4-те вид., стер. – К. : Либідь, 2002. – 656 с. – ISBN 966-06-0248-0. – С. 40-
42, 385-398. 

4 Історія української та зарубіжної культури: навчальний посібник / 
Б. І. Білик, Ю. А. Горбань, Я. С. Калакура та ін.; за ред. С. М. Клапчука, 
В. Ф. Остафійчука. – 3-тє вид., стер. – К. : Знання, КОО, 2001. – 326 с. – ISBN 
966-620-072-4. – С.180. 

5 Кордон, М. В. Українська та зарубіжна культура: курс лекцій / 
М. В. Кордон. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 584 с. – ISBN 
966-364-066-9. – С. 293-294, 424-425. 

6 Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навчальний 
посібник / за ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. – 2-ге вид., 
перероб. і доп. – Львів : Світ, 2005. – 568 с. – ISBN 966-603-407-7. – С. 
512-514. 

 
 
Варіант 10 
 

1 Література Київської Русі. 
2 Творча спадщина Л. Українки, її внесок в розвиток духовної культу-

ри українського народу. 
3 Дайте визначення поняттям: Оранта, тотемізм, постмодерн. 
 

Рекомендації до виконання 
 
1 В книжній справі Київської Русі чітко виділяється два напрями – це 

перекладна література, оригінали творів якої йшли на Русь з Візантії, Бол-
гарії. Сербії, Риму та з інших країн, а також оригінальна література, яка 
створювалася давньоруськими авторами на місцевому ґрунті. На протязі 
всього періоду переважала література перекладна. Найпопулярнішими біб-
лійними книгами на Русі були  Псалтир, переклади Євангелій та «Апос-
тол». Поширення мала житійна (агіографічна) література, серед якої особ-
ливе місце належало патерикам , та апокрифічні твори – це такі, що не ви-
знавалися церквою канонічними і відносилися до християнського фольк-
лору. Перекладна література світського характеру була представлена пові-
стю, історичним й природничо-науковим жанрами. В оригінальній літера-
турі головне місце посідали твори етико-соціального спрямування, серед 
яких виділялися «повчання», присвячені ідеї державної незалежності Русі, 
людської правдивості, милосердя. Їх авторами були як світські люди, так і 
представники духовного прошарку (князь Володимир Мономах, митропо-
лити Іларіон та Клим Смолятич). Релігійний напрям був представлений 
житійним жанром. Особливу увагу заслуговує «Києво-Печерський пате-
рик», укладений на початку 13 ст. На місцевому ґрунті виникає жанр па-
ломницької літератури, створюються «Слова» – твори патріотичного зміс-
ту («Слово о полку Ігоревім»),  складається традиція літописання («По-
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вість врем’яних літ»). З огляду на вищесказане відповідь на перше питання 
контрольної роботи повинна містити докладну характеристику наведених 
жанрів перекладної та оригінальної літератури з обов’язковим наведенням 
прикладів творів, а також визначення її місця та ролі в контексті суспіль-
ного життя часів Київської Русі. 

2 Леся Українка (1871 – 1913) – видатна українська поетеса та драма-
тург. Стильовою домінантою творчості Л. Українки є неоромантизм. Та-
кож її творчості притаманна поетика символізму, що найбільше відбилося 
у знаменитому вірші «Contra spem spero». Леся Українка – автор поетич-
них збірок «На крилах пісень» (1893 р.), «Думи і мрії» (1899 р.), «Відгуки» 
(1902 р.), в яких вона подарувала світові прекрасні зразки громадянської та 
інтимної лірики представлені у різних жанрових поетичних формах. Їй на-
лежить і всесвітньо відома драма-феєрія «Лісова пісня» (1911 р.) – гімн єд-
нання людини і природи, розповідь про поривання людини до щастя, про 
його складні і болісні пошуки, про можливості реалізації високої мрії. 
Окреме місце в творчості Лесі Українки займає історична драма «Бояриня» 
(1910 р.), присвячена подіям доби Руїни, суспільно-національним взаєми-
нам України та Росії за часів гетьмана П. Дорошенка. Різноманітна темати-
ка творів поетеси, її громадянська та етична позиція, високий рівень воло-
діння поетичними фігурами і формами, багатство мови – це те, що повинно 
складати основу відповіді на друге питання контрольної роботи. 
  

Література до варіанта 10 
 
1 Абрамович, С. Д. Світова та українська культура: навчальний 

посібник / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. – Львів : Світ, 2004. – 344 с. 
– ISBN 966-603-260-0. – С. 279-280. 

2 Історія світової та української культури: підручник / 
В. А. Греченко, І. В. Чорний, В. А .Кушнерук, В. А. Режко. – К. : Літера, 2000. 
– 464 с. – ISBN 966-95287-8-Х. – С. 297-307. 

3 Історія української культури / за загал. ред. І. Крип’якевича. – 
4-те вид., стер. – К. : Либідь, 2002. – 656 с. – ISBN 966-06-0248-0. – С. 198-
230, 398-402. 

4 Історія української та зарубіжної культури: навчальний посібник / 
Б. І. Білик, Ю. А. Горбань, Я. С. Калакура та ін.; за ред. С. М. Клапчука, 
В. Ф. Остафійчука. – 3-тє вид., стер. – К. : Знання, КОО, 2001. – 326 с. – ISBN 
966-620-072-4. – С. 97-101. 

5 Кордон, М. В. Українська та зарубіжна культура: курс лекцій / 
М. В. Кордон. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 584 с. – ISBN 
966-364-066-9. – С. 295-303, 424. 

6 Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навчальний 
посібник / за ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. – 2-ге вид., 
перероб. і доп. – Львів : Світ, 2005. – 568 с. – ISBN 966-603-407-7. – С. 
379-385. 
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7 Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / 
Л. Є. Дещинський, Я. Я. Денісов, М. П. Скалецький, Л. В. Цубов, 
Н. М. Барановська, О. Г. Макарчук. – 4-те вид., перероб. і доп. – Львів : 
Бескид Біт, 2005. – 304 с. – ISBN 966-8450-15-9. – С. 77-80. 

8 Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / 
М. М. Закович, І. Я. Зязюн, О. М. Семашко та ін.; за ред. 
М. М. Заковича. – 2-ге вид., випр. – К. : Знання, КОО, 2001. – 550 с. – 
ISBN 966-620100-3. – С. 340-348. 
 
 

Варіант 11 
 

1 Становлення освіти і наукових знань в Київській Русі. Організація 
книжної справи. 

2 Українська література першої половини 19 ст. 
3 Дайте визначення поняттям: синкретизм, катехізис, масова культу-

ра. 
 
Рекомендації до виконання 
 
1 Розглядаючи це питання, студентові треба звернути увагу на те, що 

в Київській Русі ініціаторами становлення та розвитку освітнього процесу 
були князі (перш за все Володимир Великий та Ярослав Мудрий). Проде-
монструвати різноманітність навчальних закладів та їх призначення, роль 
церкви та монастирів як культурно-освітніх центрів. Що до розвитку нау-
ки, то треба акцентувати увагу на внеску вчених-натуралістів та серйозно-
му ускладненні цього процесу, пов’язаному з появою писемності тільки за 
прийняття християнства. Схарактеризувати літературно-педагогічні 
пам’ятки Київської Русі, які мали з’явитися за умов розвитку книжної 
справи. 

2 Говорячи про українську літературу першої половини 19 ст. треба 
охарактеризувати цей період як період національного відродження в украї-
нській літературі, який нерозривно пов’язаний з іменами П. Гулак-
Артемовського, Г. Квітки-Основ’яненка, М. Костомарова, Є. Гребінки, 
Т. Шевченка, М. Шашкевича та ін. Бажано акцентувати в їх творчості ан-
тикріпосницькі настрої, утвердження національних цінностей, рідної мови, 
українського романтизму та ін. 
  

Література до варіанта 11 
 
1 Абрамович, С. Д. Світова та українська культура: навчальний 

посібник / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. – Львів : Світ, 2004. – 344 с. 
– ISBN 966-603-260-0. – С. 277-279, 307-308. 
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2 Історія світової та української культури: підручник / 
В. А. Греченко, І. В. Чорний, В. А. Кушнерук, В. А. Режко. – К. : Літера, 2000. 
– 464 с. – ISBN 966-95287-8-Х. – С. 402-407. 

3 Історія української культури / за загал. ред. І. Крип’якевича. – 
4-те вид., стер. – К. : Либідь, 2002. – 656 с. – ISBN 966-06-0248-0. – С. 44-
52. 

4 Історія української та зарубіжної культури: навчальний посібник / 
Б. І. Білик, Ю. А. Горбань, Я. С. Калакура та ін.; за ред. С. М. Клапчука, 
В. Ф. Остафійчука. – 3-тє вид., стер. – К. : Знання, КОО, 2001. – 326 с. – ISBN 
966-620-072-4. – С. 97-101, 157-160. 

5 Кордон, М. В. Українська та зарубіжна культура: курс лекцій / 
М. В. Кордон. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 584 с. – ISBN 
966-364-066-9. – С. 302-306. 

6 Крвавич, Д. П. Українське мистецтво: навчальний посіб-
ник: У 3-х ч. Ч.2 / Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, С. О. Черепанова. – 
Львів : Світ, 2004. – 268 с.+80 вкл. іл. – ISBN 966-603-202-3; 966-603-
333-Х (ч.2). – С. 61-62. 

7 Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / 
Л. Є. Дещинський, Я. Я. Денісов, М. П. Скалецький, Л. В. Цубов, 
Н. М. Барановська, О. Г. Макарчук. – 4-те вид., перероб. і доп. – Львів : 
Бескид Біт, 2005. – 304 с. – ISBN 966-8450-15-9. – С. 75-80. 

8 Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / 
М. М. Закович, І. Я. Зязюн, О. М. Семашко та ін.; за ред. 
М. М. Заковича. – 2-ге вид., випр. – К. : Знання, КОО, 2001. – 550 с. – 
ISBN 966-620100-3. – С. 348-352. 
 
 

Варіант 12 
 

1 Визначні архітектурні пам’ятники Київської Русі. Собор св. Софії. 
2 Образотворче мистецтво України першої половини 19 ст. 
3 Дайте визначення поняттям: політеїзм, апокриф, державна мова. 

 
Рекомендації до виконання 
 
1 Студент повинен дати загальну характеристику стилю та специфіці 

архітектури Київської Русі. Особливе місце тут повинна займати Десятин-
на церква, збудована за часи князя Володимира-Хрестителя в Києві, та ве-
личний Софійський собор з описом внутрішніх прикрас. Не менш важливо 
вказати на вплив візантійської та грецької архітектурної традиції на архіте-
ктуру Київської Русі та на зміни, що відбулися в архітектурі за умов 
слов’янської реальності. 

2 При відповіді на друге питання варто відзначити, що перша поло-
вина 19 ст. в образотворчому мистецтві України була під впливом стилю 
бароко (І. Руткович, І. Бродлакович, І. Маляр, С. Вишенський та ін.), але 
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згодом майстри набули розкріпаченої творчої манери та працювали у сти-
лях рококо та класицизму (А. Лосенко, Д. Левицький, В. Боровіковський, 
І. Мартос, П. Клодт, Т. Шевченко). Слід зазначити, що розвиток образот-
ворчого мистецтва в цей час в Україні відбувався на теренах «російського 
культурного простору». 

 
Література до варіанта 12 
 
1 Абрамович, С. Д. Світова та українська культура: навчальний 

посібник / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. – Львів : Світ, 2004. – 344 с. 
– ISBN 966-603-260-0. – С. 280-282, 313-314. 

2 Історія світової та української культури: підручник / 
В. А. Греченко, І. В. Чорний, В. А. Кушнерук, В. А. Режко. – К. : Літера, 2000. 
– 464 с. – ISBN 966-95287-8-Х. – С. 289-294, 407-409. 

3 Історія української культури / за загал. ред. І. Крип’якевича. – 
4-те вид., стер. – К. : Либідь, 2002. – 656 с. – ISBN 966-06-0248-0. – С. 436-
444, 541-545. 

4 Історія української та зарубіжної культури: навчальний посібник / 
Б. І. Білик, Ю. А. Горбань, Я. С. Калакура та ін.; за ред. С. М. Клапчука, 
В. Ф. Остафійчука. – 3-тє вид., стер. – К. : Знання, КОО, 2001. – 326 с. – ISBN 
966-620-072-4. – С. 167-168. 

5 Кордон, М. В. Українська та зарубіжна культура: курс лекцій / 
М. В. Кордон. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 584 с. – ISBN 
966-364-066-9. – С. 292-293, 437. 

6 Крвавич, Д. П. Українське мистецтво: навчальний посіб-
ник: У 3-х ч. Ч.2 / Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, С. О. Черепанова. – 
Львів : Світ, 2004. – 268 с.+80 вкл. іл. – ISBN 966-603-202-3; 966-603-
333-Х (ч.2). – С. 78-81, 92-104. 

7 Крвавич, Д. П. Українське мистецтво: навчальний посіб-
ник: У 3-х ч. Ч.3 / Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, С. О. Черепанова. – 
Львів : Світ, 2005. – 268 с.+80 вкл. іл. – ISBN 966-603-202-3; 966-603-
205-8 (ч.3). – С. 134-146. 

8 Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навчальний 
посібник / за ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. – 2-ге вид., 
перероб. і доп. – Львів : Світ, 2005. – 568 с. – ISBN 966-603-407-7. – С. 
385-391. 

9 Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / 
Л. Є. Дещинський, Я. Я. Денісов, М. П. Скалецький, Л. В. Цубов, 
Н. М. Барановська, О. Г. Макарчук. – 4-те вид., перероб. і доп. – Львів : 
Бескид Біт, 2005. – 304 с. – ISBN 966-8450-15-9. – С. 80-83. 

10 Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / 
М. М. Закович, І. Я. Зязюн, О. М. Семашко та ін.; за ред. 
М. М. Заковича. – 2-ге вид., випр. – К. : Знання, КОО, 2001. – 550 с. – 
ISBN 966-620100-3. – С. 352-356. 
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Варіант 13 
 

1 Образотворче мистецтво Київської Русі. 
2 Розвиток української літератури в другій половині 19 ст. 
3 Дайте визначення поняттям: требище, кіш, діаспора. 

 
Рекомендації до виконання 
 
1 Відповідаючи на перше питання студент повинен звернути особли-

ву увагу на іконописне мистецтво (якому київські майстри навчалися у ві-
зантійців), на поєднання мозаїки та фрески (у межах однієї архітектурної 
споруди), яке раніше не використовувалося. Також заслуговує на увагу ви-
конання художніх мініатюр в книгах того часу («Остромирове Євангеліє», 
«Ізборник Святослава» та ін.). Слід продемонструвати знання щодо робіт 
таких майстрів, як диякон Григорій та чернець Аліпій. 

2 Українська література другої половини 19 ст. повинна бути пред-
ставлена аналізом творчості таких видатних письменників, як І. Франко, 
М. Вовчок, П. Мирний, І. Нечуй-Левицький (демократизм, реалізм та гли-
бокий інтерес до національної тематики). Також варто виокремити внесок 
видатних українських письменників, творчість яких припала на кінець 19 - 
початок 20 ст. (М. Коцюбинський, В. Винниченко, Л. Українка), виокреми-
ти в їхніх творах національні специфічні риси та соціал-демократичні на-
строї, які відповідали вимогам часу. 

 
Література до варіанта 13 
 
1 Абрамович, С. Д. Світова та українська культура: навчальний 

посібник / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. – Львів : Світ, 2004. – 344 с. 
– ISBN 966-603-260-0. – С. 282, 309-311. 

2 Історія світової та української культури: підручник / 
В. А. Греченко, І. В. Чорний, В. А. Кушнерук, В А. Режко. – К. : Літера, 2000. 
– 464 с. – ISBN 966-95287-8-Х. – С. 294-296, 414-416, 425-427. 

3 Історія української та зарубіжної культури: навчальний посібник / 
Б. І. Білик, Ю. А. Горбань, Я. С. Калакура та ін.; за ред. С. М. Клапчука, 
В. Ф. Остафійчука. – 3-тє вид., стер. – К. : Знання, КОО, 2001. – 326 с. – ISBN 
966-620-072-4. – С. 102, 181-182. 

4 Крвавич, Д. П. Українське мистецтво: навчальний посіб-
ник: У 3-х ч. Ч.2 / Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, С .О. Черепанова. – 
Львів : Світ, 2004. – 268 с.+80 вкл. іл. – ISBN 966-603-202-3; 966-603-
333-Х (ч.2). – С. 141-165. 

5 Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навчальний 
посібник / за ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. – 2-ге вид., 
перероб. і доп. – Львів : Світ, 2005. – 568 с. – ISBN 966-603-407-7. – С. 
391-392. 
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6 Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / 
Л. Є. Дещинський, Я. Я. Денісов, М. П. Скалецький, Л. В. Цубов, 
Н. М. Барановська, О. Г. Макарчук. – 4-те вид., перероб. і доп. – Львів : 
Бескид Біт, 2005. – 304 с. – ISBN 966-8450-15-9. – С. 83-84, 236-239. 

7 Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / 
М. М. Закович, І. Я. Зязюн, О. М. Семашко та ін.; за ред. 
М. М. Заковича. – 2-ге вид., випр. – К. : Знання, КОО, 2001. – 550 с. – 
ISBN 966-620100-3. – С. 356-364, 460-466. 

 
 
Варіант 14 
 

1 Культура Галицько-Волинської Русі. 
2 Образотворче мистецтво України другої половини 19 ст. 
3 Дайте визначення поняттям: капище, паланка, культурна традиція. 

 
Рекомендації до виконання 
 
1 При розкритті першого питання слід детально проаналізувати осо-

бливості розвитку в Галицько-Волинської Русі архітектури, живопису та 
художніх ремесел. Звернути увагу на те, що в архітектурі з кінця 11 ст. 
спостерігалися значний вплив романських традицій (церква св. Пантелей-
мона – Галич, 1200 р.). Живопис зазнавав візантійських впливів, згодом 
порвав з реалістичними традиціями та набув стилізованої декоративності. 
Схарактеризувати культурні пам’ятки княжого Львова. 

2 На розвиток образотворчого мистецтва другої половини 19 ст. ве-
личезний вплив здійснив Т. Шевченко – живописець та графік. Також тре-
ба продемонструвати знання щодо виникнення новаторського угрупування 
«Товариство пересувних виставок», проаналізувати живописну творчість 
І. Репіна, К. Костанді, П. Нілус, П. Левченка, С Васильківського, 
М. Мурашко та її вплив на подальший розвиток українського та світового 
живопису. 

 
Література до варіанта 14 
 
1 Абрамович, С. Д.  Світова та українська культура: навчальний 

посібник / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. – Львів : Світ, 2004. – 344 с. 
– ISBN 966-603-260-0. – С.314. 

2 Історія світової та української культури: підручник / 
В. А. Греченко, І. В. Чорний, В. А. Кушнерук, В. А. Режко. – К. : Літера, 2000. 
– 464 с – ISBN 966-95287-8-Х. – С. 418-421, 428-430. 

3 Історія української культури / за загал. ред. І. Крип’якевича. – 
4-те вид., стер. – К. : Либідь, 2002. – 656 с. – ISBN 966-06-0248-0. – С. 448-
458, 547-552. 
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4 Історія української та зарубіжної культури: навчальний посібник / 
Б. І. Білик, Ю. А. Горбань, Я. С. Калакура та ін.; за ред. С. М. Клапчука, 
В. Ф. Остафійчука. – 3-тє вид., стер. – К. : Знання, КОО, 2001. – 326 с. – ISBN 
966-620-072-4. – С. 103-104, 185-188. 

5 Кордон, М. В. Українська та зарубіжна культура: курс лекцій / 
М. В. Кордон. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 584 с. – ISBN 
966-364-066-9. – С. 438-439. 

6 Крвавич, Д. П. Українське мистецтво: навчальний посіб-
ник: У 3-х ч. Ч.2 / Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, С. О. Черепанова. – 
Львів : Світ, 2004. – 268 с.+80 вкл. іл. – ISBN 966-603-202-3; 966-603-
333-Х (ч.2). – С. 107-111, 216-220. 

7 Крвавич, Д. П. Українське мистецтво: навчальний посіб-
ник: У 3-х ч. Ч.3 / Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, С. О. Черепанова. – 
Львів : Світ, 2005. – 268 с.+80 вкл. іл. – ISBN 966-603-202-3; 966-603-
205-8 (ч.3). – С. 214-240. 

8 Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навчальний 
посібник / за ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. – 2-ге вид., 
перероб. і доп. – Львів : Світ, 2005. – 568 с. – ISBN 966-603-407-7. – С. 
395-415. 

9 Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / 
Л. Є. Дещинський, Я. Я. Денісов, М. П. Скалецький, Л. В. Цубов, 
Н. М. Барановська, О. Г. Макарчук. – 4-те вид., перероб. і доп. – Львів : 
Бескид Біт, 2005. – 304 с. – ISBN 966-8450-15-9. – С. 86-91, 94-95. 

10 Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / 
М. М. Закович, І. Я. Зязюн, О. М. Семашко та ін.; за ред. 
М. М .Заковича. – 2-ге вид., випр. – К. : Знання, КОО, 2001. – 550 с. – 
ISBN 966-620100-3. – С. 378-386, 466-468. 
 
 

Варіант 15 
 

1 Розповсюдження католицизму на українських землях в польсько-
литовську добу. Берестейська церковна унія. 

2 Драматургія й театральне мистецтво України 19 ст. Становлення 
українського професійного театру. 

3 Дайте визначення поняттям: язичництво, козаки, книжкова мініа-
тюра. 
 
Рекомендації до виконання 
 
1 Студент повинен охарактеризувати процес розповсюдження като-

лицизму як одну з головних акцій колонізації українських земель латинсь-
ким духовенством. Відзначити роль українських аристократичних родів, 
які вважали своїм обов’язком оборонити українську культуру, підтримува-
ли православну церкву, освіту та благодійні установи. Підкреслити роль 
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Берестейської Унії (1596 р.), після прийняття якої у релігійному житті ста-
вся розкол, який негативно відбився на боротьбі українського народу, а 
православна та українська католицька церкви опинилися під впливом зага-
льноєвропейських релігійних та культурних рухів. 

2 Розриваючи друге питання слід відзначити, що у перші десятиріччя 
19 ст. в Україні виникає професійний театр (Київ, Харків, Полтава, Ніжин, 
Катеринослав). Показати роль І. Котляревського, який започаткував нову 
українську драматургію. Розкрити внесок у розвиток українського театру 
таких драматургів, як І. Карпенко-Карий, М. Кропивницький, 
М. Садовський, П. Саксаганський, М. Старицький та видатних акторів 
М. Щепкіна, М. Заньковецької. Звернути увагу на творчість 
О. Бачинського, основоположника професійного театру на Галичині 
(1864 р.). 

 
Література до варіанта 15 
 
1 Абрамович, С. Д. Світова та українська культура: навчальний 

посібник / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. – Львів : Світ, 2004. – 344 с. 
– ISBN 966-603-260-0. – С. 288-289, 314-316. 

2 Історія світової та української культури: підручник / 
В. А. Греченко, І. В. Чорний, В. А. Кушнерук, В. А. Режко. – К. : Літера, 2000. 
– 464 с. – ISBN 966-95287-8-Х. – С. 321-329, 410, 416-417, 427. 

3 Історія української культури / за загал. ред. І. Крип’якевича. – 
4-те вид., стер. – К. : Либідь, 2002. – 656 с. – ISBN 966-06-0248-0. – С. 597-
601. 

4 Історія української та зарубіжної культури: навчальний посібник / 
Б. І. Білик, Ю. А. Горбань, Я. С. Калакура та ін.; за ред. С. М. Клапчука, 
В. Ф. Остафійчука. – 3-тє вид., стер. – К. : Знання, КОО, 2001. – 326 с. – ISBN 
966-620-072-4. – С. 165-166, 188-192. 

5 Кордон, М. В. Українська та зарубіжна культура: курс лекцій / 
М. В. Кордон. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 584 с. – ISBN 
966-364-066-9. – С. 426-431. 

6 Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / 
Л. Є. Дещинський, Я. Я. Денісов, М. П. Скалецький, Л. В. Цубов, 
Н. М. Барановська, О. Г. Макарчук. – 4-те вид., перероб. і доп. – Львів : 
Бескид Біт, 2005. – 304 с. – ISBN 966-8450-15-9. – С. 115-121, 194-195, 
239-241. 

7 Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / 
М. М. Закович, І. Я. Зязюн, О. М. Семашко та ін.; за ред. 
М. М. Заковича. – 2-ге вид., випр. – К. : Знання, КОО, 2001. – 550 с. – 
ISBN 966-620100-3. – С. 389-392, 470-473. 
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Варіант 16 
 

1 Церковні братства та їх роль в розвитку української культури. 
2 М. В. Лисенко – класик українського музичного мистецтва. 
3 Дайте визначення поняттям: ідол, дума, громади. 

 
Рекомендації до виконання 
 
1 Висвітлити причини створення та роль церковних братств як релі-

гійно-національних об’єднань, які очолили боротьбу проти політики наці-
онального та релігійного тиску, що здійснювала Польща в Україні. Саме 
братства виступили культурними центрами збереження національної куль-
тури та освіти, виступали за підготовку сміливого та активного молодого 
покоління, здатного підтримати національне відродження. Висвітлити 
зміст основних напрямків культурної та освітньої діяльності братств. 

2 Розкриваючи друге питання, треба висвітлити історичні, політичні, 
культурні умови, в яких розгорталися життя та діяльність М. Лисенка(1842 
– 1912), відзначити його внесок в розвиток національної музичної культу-
ри та світову мистецьку скарбницю як видатного композитора, піаніста, 
хорового диригента, фольклориста, теоретика музики та педагога, заснов-
ника професійної школи, основоположника інструментальних жанрів в 
українській музиці. 

 
Література до варіанта 16 
 
1 Абрамович, С. Д. Світова та українська культура: навчальний 

посібник / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. – Львів : Світ, 2004. – 344 с. 
– ISBN 966-603-260-0. – С. 290-291. 

2 Історія світової та української культури: підручник / 
В. А. Греченко, І. В. Чорний, В. А. Кушнерук, В. А. Режко. – К. : Літера, 2000. 
– 464 с. – ISBN 966-95287-8-Х. – С. 329-332, 417-418. 

3 Історія української культури / за загал. ред. І. Крип’якевича. – 
4-те вид., стер. – К. : Либідь, 2002. – 656 с. – ISBN 966-06-0248-0. – С. 142-
143, 242-244, 636-639. 

4 Історія української та зарубіжної культури: навчальний посібник / 
Б. І. Білик, Ю. А. Горбань, Я. С. Калакура та ін.; за ред. С. М. Клапчука, 
В. Ф. Остафійчука. – 3-тє вид., стер. – К. : Знання, КОО, 2001. – 326 с. – ISBN 
966-620-072-4. – С. 117-119. 

5 Кордон, М. В. Українська та зарубіжна культура: курс лекцій / 
М. В. Кордон. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 584 с. – ISBN 
966-364-066-9. – С. 321-324, 431-435. 

6 Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навчальний 
посібник / за ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. – 2-ге вид., 
перероб. і доп. – Львів : Світ, 2005. – 568 с. – ISBN 966-603-407-7. – С. 
429-430. 
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7 Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / 
М. М. Закович, І. Я. Зязюн, О. М. Семашко та ін.; за ред. 
М. М. Заковича. – 2-ге вид., випр. – К. : Знання, КОО, 2001. – 550 с. – 
ISBN 966-620100-3. – С. 468-470. 
 
 

Варіант 17 
 

1 Освітні процеси в Україні в польсько-литовську добу. Початок кни-
годрукування. 

2 Пошуки національного архітектурного стилю в другій половині 19 – 
на початку 20 ст. 

3 Дайте визначення поняттям: зернь, євхаристія, полк. 
 
Рекомендації до виконання 
 
1 По першому питанню відзначити основну думку, що освіта того 

часу – це засіб для стримування польського наступу. У цьому контексті ро-
зглянути виникнення братських шкіл, де навчання носило національно-
гуманістичний характер. Логічним етапом є виникнення вищої школи Ост-
розької (1576 р., К. Острозький) та Києво-Могилянського колегіуму 
(1632 р., П.Могила). Книгодрукування розглядається як неодмінна умова 
просвітницького процесу. Центри книгодрукування – монастирі, в яких на 
той час працювали такі видатні українці як Ф. Скорина, І. Федоров, 
Є. Плетенецький, А. Пузина). 

2 При відповіді на друге питання студент акцентує увагу на те, що в 
кінці 19 – на початку 20 ст. у Східній Україні та Галичині активно йдуть 
пошуки нового архітектурного стилю. Вони розгортаються двома шляха-
ми: звернення до історичної архітектурної спадщини та творче викорис-
тання мотивів дерев’яного будівництва (гуцульського й бойківського), що 
приводить до виникнення українського архітектурного модерну. Ілюстру-
ючи це питання необхідно згадати імена найбільш відомих архітекторів то-
го часу: В. Кричевського, І. Левинського, О. Лушпинського. 

 
Література до варіанта 17 
 
1 Абрамович, С. Д. Світова та українська культура: навчальний 

посібник / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. – Львів : Світ, 2004. – 344 с. 
– ISBN 966-603-260-0. – С. 289-293, 327-329. 

2 Історія світової та української культури: підручник / 
В. А. Греченко, І. В. Чорний, В. А. Кушнерук, В. А. Режко. – К. : Літера, 2000. 
– 464 с. – ISBN 966-95287-8-Х. – С. 318-319, 327-334, 421-422, 427-428. 

3 Історія української культури / за загал. ред. І. Крип’якевича. – 
4-те вид., стер. – К. : Либідь, 2002. – 656 с. – ISBN 966-06-0248-0. – С. 122-
128, 241-246, 568-570, 574-575, 583-584. 
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4 Історія української та зарубіжної культури: навчальний посібник / 
Б. І. Білик, Ю .А. Горбань, Я. С. Калакура та ін.; за ред. С. М. Клапчука, 
В. Ф. Остафійчука. – 3-тє вид., стер. – К. : Знання, КОО, 2001. – 326 с. – ISBN 
966-620-072-4. – С. 113-117, 120-121, 192-195. 

5 Кордон, М. В. Українська та зарубіжна культура: курс лекцій / 
М. В. Кордон. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 584 с. – ISBN 
966-364-066-9. – С. 315-321, 335-340, 436. 

6 Крвавич, Д. П. Українське мистецтво: навчальний посіб-
ник: У 3-х ч. Ч.3 / Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, С. О. Черепанова. – 
Львів : Світ, 2005. – 268 с.+80 вкл. іл. – ISBN 966-603-202-3; 966-603-
205-8 (ч.3). – С. 163-184. 

7 Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навчальний 
посібник / за ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. – 2-ге вид., 
перероб. і доп. – Львів : Світ, 2005. – 568 с. – ISBN 966-603-407-7. – С. 
420-428. 

8 Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / 
Л. Є. Дещинський, Я. Я. Денісов, М. П. Скалецький, Л. В. Цубов, 
Н. М. Барановська, О. Г. Макарчук. – 4-те вид., перероб. і доп. – Львів : 
Бескид Біт, 2005. – 304 с. – ISBN 966-8450-15-9. – С. 123-131, 245-247. 

9 Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / 
М. М. Закович, І. Я. Зязюн, О. М. Семашко та ін.; за ред. 
М. М. Заковича. – 2-ге вид., випр. – К. : Знання, КОО, 2001. – 550 с. – 
ISBN 966-620100-3. – С. 392-401. 

 
 
Варіант 18 

1 Мистецтво українського ренесансу (15 – перша половина17 ст.). 
2 Творчість українських митців – авангардистів (1910 – 1930 рр.). 
3 Дайте визначення поняттям: дитинець, синопсис, «шістдесятники». 

 
Рекомендації до виконання 
 
1 Бажано послідовно продемонструвати, що незважаючи на несприя-

тливі умови бездержавності (починаючи з середини 14 ст.) український на-
род створив свою оригінальну і високу культуру, де відбилася багата куль-
турна спадщина, де розвиток відбувався у тісному взаємозв’язку з євро-
пейською культурою та разом з тим зберігав найкращі самобутні традиції, 
де був присутній високий рівень національної самосвідомості, і де апогеєм 
стало досягнення нового стилю – козацького бароко. 

2 Розкриваючи зміст другого питання, зосередити увагу на визначен-
ні поняття мистецтва авангарду. Виокремити періоди розвитку авангард-
ного живопису в Україні. Охарактеризувати український кубофутуризм 
(О. Богомазов). Звернути увагу на художню діяльність та доробок творця 
супрематизму К. Малевича та його послідовників. Висвітлити тогочасний 
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вітчизняний доробок у театрально-декоративному живописі (сценографії) 
та монументальному мистецтві. 

 
Література до варіанта 18 
 
1 Абрамович, С. Д. Світова та українська культура: навчальний 

посібник / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. – Львів : Світ, 2004. – 344 с. 
– ISBN 966-603-260-0. – С. 295-299, 327-332. 

2 Історія світової та української культури: підручник / 
В. А. Греченко, І. В. Чорний, В. А .Кушнерук, В. А. Режко. – К. : Літера, 2000. 
– 464 с. – ISBN 966-95287-8-Х. – С. 312-326, 425-430. 

3 Історія української культури / за загал. ред. І. Крип’якевича. – 
4-те вид., стер. – К. : Либідь, 2002. – 656 с. – ISBN 966-06-0248-0. – С. 486-
492, 495-498, 562-573. 

4 Історія української та зарубіжної культури: навчальний посібник / 
Б. І. Білик, Ю. А. Горбань, Я. С. Калакура та ін.; за ред. С. М. Клапчука, 
В. Ф. Остафійчука. – 3-тє вид., стер. – К. : Знання, КОО, 2001. – 326 с. – ISBN 
966-620-072-4. – С. 122-124, 187-188. 

5 Крвавич, Д. П. Українське мистецтво: навчальний посіб-
ник: У 3-х ч. Ч.2 / Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, С. О. Черепанова. – 
Львів : Світ, 2004. – 268 с.+80 вкл. іл. – ISBN 966-603-202-3; 966-603-
333-Х (ч.2). – С. 184-200, 224-228. 

6 Крвавич, Д. П. Українське мистецтво: навчальний посіб-
ник: У 3-х ч. Ч.3 / Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, С. О. Черепанова. – 
Львів : Світ, 2005. – 268 с.+80 вкл. іл. – ISBN 966-603-202-3; 966-603-
205-8 (ч.3). – С. 23-39, 53-60. 

7 Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навчальний 
посібник / за ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. – 2-ге вид., 
перероб. і доп. – Львів : Світ, 2005. – 568 с. – ISBN 966-603-407-7. – С. 
433-438. 

8 Мєднікова, Г. С. Українська і зарубіжна культура ХХ сто-
ліття: навчальний посібник / Г. С. Мєднікова. – К.: Знання, КОО, 2002. – 
214 с. – ISBN 966-620-049-Х. – С. 84-97. 

9 Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / 
Л. Є. Дещинський, Я. Я. Денісов, М. П. Скалецький, Л. В. Цубов, 
Н. М. Барановська, О. Г. Макарчук. – 4-те вид., перероб. і доп. – Львів : 
Бескид Біт, 2005. – 304 с. – ISBN 966-8450-15-9. – С.138-145. 

10 Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / 
М. М. Закович, І. Я. Зязюн, О. М. Семашко та ін.; за ред. М.М.Заковича. 
– 2-ге вид., випр. – К. : Знання, КОО, 2001. – 550 с. – ISBN 966-620100-3. – 
С. 487-492, 508-516. 
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Варіант 19 
 

1 Українська полемічна література 16 – першої половини 17 ст. Твор-
чість І. Вишенського. 

2 Театр Леся Курбаса. 
3 Дайте визначення поняттям: календарно-обрядова поезія, бурса, аль-

манах. 
 
Рекомендації до виконання 
 
1 Треба знати, що саме підготовка та запровадження Берестейської 

унії (1596 р.) сприяли появі багатої полемічної літератури. Вона мала ви-
гляд трактатів та послань. Найбільш яскравим полемістом був видатний 
культурний діяч І. Вишенський, який презентував свої 16 творів у збірці 
«Книжка», де спрямував свої думки проти національного, соціального та 
культурного гніту. Заявив про здатність українського народу відстоювати 
своє право на власне культурно-історичне бачення світу та своєї долі. 

2 Говорячи про театр Л. Курбаса студент повинен довести, що режи-
сер-реформатор, видатний організатор театру, прагнучи наблизити україн-
ський театр до світового рівня та зберегти національний стиль зробив ве-
личезний внесок у національне відродження театрального мистецтва (театр 
«Березіль», 1922 р.). Також треба визначити основні причини трагічної до-
лі Л. Курбаса як і багатьох представників творчої інтелігенції України 
першої половини 20 ст. 

  
Література до варіанта 19 
 
1 Абрамович, С. Д. Світова та українська культура: навчальний 

посібник / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. – Львів : Світ, 2004. – 344 с. 
– ISBN 966-603-260-0. – С. 294-295, 333. 

2 Історія світової та української культури: підручник / 
В. А. Греченко, І. В. Чорний, В. А. Кушнерук, В. А. Режко. – К. : Літера, 2000. 
– 464 с. – ISBN 966-95287-8-Х. – С. 334-339. 

3 Історія української культури / за загал. ред. І. Крип’якевича. – 
4-те вид., стер. – К. : Либідь, 2002. – 656 с. – ISBN 966-06-0248-0. – С. 246-
254. 

4 Кордон, М. В. Українська та зарубіжна культура: курс лекцій / 
М. В. Кордон. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 584 с. – ISBN 
966-364-066-9. – С. 329-333, 462. 

5 Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навчальний 
посібник / за ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. – 2-ге вид., 
перероб. і доп. – Львів : Світ, 2005. – 568 с. – ISBN 966-603-407-7. – С. 
430-433. 

6 Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / 
Л. Є. Дещинський, Я. Я. Денісов, М. П. Скалецький, Л. В. Цубов, 
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Н. М. Барановська, О. Г. Макарчук. – 4-те вид., перероб. і доп. – Львів : 
Бескид Біт, 2005. – 304 с. – ISBN 966-8450-15-9. – С. 131-138, 278-279. 

7 Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / 
М. М. Закович, І. Я. Зязюн, О. М. Семашко та ін.; за ред. 
М. М. Заковича. – 2-ге вид., випр. – К. : Знання, КОО, 2001. – 550 с. – 
ISBN 966-620100-3. – С. 505-508. 

 
 
Варіант 20 
 

1 Козацтво як феномен української культури. Культура Запорізької Сі-
чі. 

2 Національно-культурне піднесення в Україні в 20-ті роки 20 ст. 
Українізація. 

3 Дайте визначення поняттям: епос, чернь (мистецький термін), унія. 
 
Рекомендації до виконання 
 
1 Студент з огляду на історію і культуру козацтва повинен відзначи-

ти феноменальність козацької ідеології свободи, розкутості сил, суто коза-
цького виклику різним темним силам. Відзначити, що весь цей процес 
пов’язаний з переглядом духовних цінностей та життєвих орієнтирів. Оці-
нити масштаб зробленого видатними людьми того часу та всім українсь-
ким народом. Проілюструвати феноменальність козацької культури різно-
манітним прикладами, які мають відношення до Запорізької Січі. 

2 Довести, що національно-культурне піднесення в Україні (воно 
охоплювало всі галузі культурного життя країни) в 20-х роках 20 ст. 
пов’язано з проголошенням державності, втратою її та радикальними змі-
нами у соціальному устрої. Все це містило у собі і гарячі надії, і гіркі роз-
чарування, але все одно стало фактором піднесення національної культури, 
бо з’явилася впевненість у своїх силах. Українізацію треба розглядати як 
таку, що повертала українцям почуття самоповаги та національної гідності. 

  
Література до варіанту 20 
 
1 Абрамович, С. Д. Світова та українська культура: навчальний 

посібник / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. – Львів : Світ, 2004. – 344 с. 
– ISBN 966-603-260-0. – С. 286-288. 

2 Історія світової та української культури: підручник / 
В. А. Греченко, І. В. Чорний, В. А. Кушнерук, В. А. Режко. – К. : Літера, 2000. 
– 464 с. – ISBN 966-95287-8-Х. – С. 311-312, 437-445. 

3 Історія української культури / за загал. ред. І. Крип’якевича. – 
4-те вид., стер. – К. : Либідь, 2002. – 656 с. – ISBN 966-06-0248-0. – С. 151-
161. 
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4 Історія української та зарубіжної культури: навчальний посібник / 
Б. І. Білик, Ю. А. Горбань, Я. С. Калакура та ін.; за ред. С. М. Клапчука, 
В. Ф. Остафійчука. – 3-тє вид., стер. – К. : Знання, КОО, 2001. – 326 с. – ISBN 
966-620-072-4. – С. 213-222. 

5 Кордон, М. В. Українська та зарубіжна культура: курс лекцій / 
М. В. Кордон. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 584 с. – ISBN 
966-364-066-9. – С. 454-461. 

6 Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навчальний 
посібник / за ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. – 2-ге вид., 
перероб. і доп. – Львів : Світ, 2005. – 568 с. – ISBN 966-603-407-7. – С. 
441-448, 521-534. 

7 Мєднікова, Г. С. Українська і зарубіжна культура ХХ сто-
ліття: навчальний посібник / Г. С.Мєднікова. – К.: Знання, КОО, 2002. – 
214 с. – ISBN 966-620-049-Х. – С. 38-40, 46-48, 61-70. 

8 Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / 
Л. Є. Дещинський, Я. Я .Денісов, М. П. Скалецький, Л. В. Цубов, 
Н. М. Барановська, О. Г. Макарчук. – 4-те вид., перероб. і доп. – Львів : 
Бескид Біт, 2005. – 304 с. – ISBN 966-8450-15-9. – С. 268-280. 

9 Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / 
М. М. Закович, І. Я. Зязюн, О. М. Семашко та ін.; за ред. 
М. М. Заковича. – 2-ге вид., випр. – К. : Знання, КОО, 2001. – 550 с. – 
ISBN 966-620100-3. – С. 405-410, 494-505. 

 
 
Варіант 21 
 

1 Церковна та культурно-просвітницька діяльність П. Могили. 
2 Періодизація розвитку української культури. Українська культура як 

цілісна система. 
3 Дайте визначення поняттям: літопис, «Просвіта», матріархат. 

 
Рекомендації до виконання 
 
1 Охарактеризувати постать визначного церковного і культурного ді-

яча, теолога і реформатора, вченого та організатора української вищої 
школи П. Могили (1597 – 1647). Звернути увагу на внесок П. Могили у ро-
звиток національної освіти, зокрема створення Київської братської школи 
на зразок західноєвропейських колегій та на згуртування визначних вчених 
та богословів навколо Києво-Могилянської колегії; реконструкцію святих 
будівель Києва, здійснення заходів щодо зміцнення позицій православ’я в 
Україні. Відзначити у його діяльності творчу цілісність, натхненність та 
любов до України та її народу. 

2 По-перше, курс української культури слід розглядати як цілісну си-
стему, яка розвивалася не ізольовано від культур інших народів, а перебу-
вала закономірно в контексті світового культурного процесу. Відзначити її 
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відкритість, стабільність та здатність сприймати й українізувати різномані-
тні культурні впливи. По-друге, щодо періодизації української культури, 
то слід акцентувати увагу на наступних найбільш яскравих періодах розви-
тку: 1) стародавня культура східних слов’ян; 2) культура Київської Русі (9 
– середина 13 ст.); 3) культура періоду феодальної роздрібненості – поль-
сько-литовська доба (12 – перша половина 17 ст.); 4) культура козацької 
доби (друга половина 17 – 18 ст.); 5) українська культура 19 ст.; 6) україн-
ська культура 20 ст.; 7) культура України в умовах нової соціальної реаль-
ності. Приділити увагу висвітленню суто українського впливу на розвиток 
культури. 

 
Література до варіанта 21 
 
1 Абрамович, С. Д. Світова та українська культура: навчальний 

посібник / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. – Львів : Світ, 2004. – 344 с. 
– ISBN 966-603-260-0. – С. 291-292. 

2 Історія світової та української культури: підручник / 
В. А. Греченко, І. В. Чорний, В. А. Кушнерук, В. А. Режко. – К. : Літера, 2000. 
– 464 с. – ISBN 966-95287-8-Х. – С. 332-333, 422-437 

3 Історія української культури / за загал. ред. І. Крип’якевича. – 
4-те вид., стер. – К. : Либідь, 2002. – 656 с. – ISBN 966-06-0248-0. – С. 502-
503, 562-573. 

4 Історія української та зарубіжної культури: навчальний посібник / 
Б. І. Білик, Ю. А. Горбань, Я. С. Калакура та ін.; за ред. С. М. Клапчука, 
В .Ф. Остафійчука. – 3-тє вид., стер. – К. : Знання, КОО, 2001. – 326 с. – ISBN 
966-620-072-4. – С. 186-195. 

5 Кордон, М. В. Українська та зарубіжна культура: курс лекцій / 
М. В. Кордон. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 584 с. – ISBN 
966-364-066-9. – С. 326-329, 401-412. 

6 Крвавич, Д. П. Українське мистецтво: навчальний посіб-
ник: У 3-х ч. Ч.3 / Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, С. О. Черепанова. – 
Львів : Світ, 2005. – 268 с.+80 вкл. іл. – ISBN 966-603-202-3; 966-603-
205-8 (ч.3). – С. 221-229. 

7 Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навчальний 
посібник / за ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. – 2-ге вид., 
перероб. і доп. – Львів : Світ, 2005. – 568 с. – ISBN 966-603-407-7. – С. 
499-515, 518-521. 

8 Мєднікова, Г. С. Українська і зарубіжна культура ХХ сто-
ліття: навчальний посібник / Г. С.Мєднікова. – К.: Знання, КОО, 2002. – 
214 с. – ISBN 966-620-049-Х. – С. 94-97. 

9 Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / 
Л. Є.Дещинський, Я. Я.Денісов, М. П.Скалецький, Л. В.Цубов, 
Н. М.Барановська, О. Г.Макарчук. – 4-те вид., перероб. і доп. – Львів : 
Бескид Біт, 2005. – 304 с. – ISBN 966-8450-15-9. – С. 231-245. 



 40 

10 Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / 
М. М. Закович, І. Я. Зязюн, О. М. Семашко та ін.; за ред. 
М. М. Заковича. – 2-ге вид., випр. – К. : Знання, КОО, 2001. – 550 с. – 
ISBN 966-620100-3. – С. 296-311. 
 
 

Варіант 22 
 

1 Формування українських освітніх традицій за часи Гетьманщини. 
2 Творчість і доля покоління «розстріляного відродження». 
3 Дайте визначення поняттям: скоморох, хуторянство, національна 

свідомість. 
 
Рекомендації до виконання 
 
1 Студентові належить відзначити, що за існування різноманітних 

типів шкіл в часи Гетьманщини (братських, шкіл гімназіального типу), іс-
нування тримовності (старослов’янська, латинська та польська), сильного 
впливу католицизму – єдиної концепції навчання не було, але вимальову-
вався новий тип школи зі зміщенням орієнтирів в західний бік. Проте на 
Лівобережжі у роботі козацьких шкіл зберігалися традиції народного дос-
віду виховання, демократизму та гуманізму. 

2 Показати весь трагізм долі та умов щодо творчості української ку-
льтурної еліти 30-х років 20 століття: вчених і письменників, відомих дія-
чів культури, яких звинувачували в націоналізмі. Довести, що ця доба в іс-
торію України увійшла як «розстріляне відродження», що означало кінець 
українізації,  знищення національних здобутків, новий наступ політики то-
талітаризму, зросійщення на українській землі, подальше гальмування роз-
витку самобутньої культури. 

 
Література до варіанта 22 
 
1 Історія світової та української культури: підручник / 

В. А. Греченко, І. В. Чорний, В. А. Кушнерук, В. А. Режко. – К. : Літера, 2000. 
– 464 с. – ISBN 966-95287-8-Х. – С. 356-361, 445-446. 

2 Історія української та зарубіжної культури: навчальний посібник / 
Б. І. Білик, Ю. А. Горбань, Я. С. Калакура та ін.; за ред. С. М. Клапчука, 
В. Ф. Остафійчука. – 3-тє вид., стер. – К. : Знання, КОО, 2001. – 326 с. – ISBN 
966-620-072-4. – С. 131-135, 222-228. 

3 Кордон, М. В. Українська та зарубіжна культура: курс лекцій / 
М.В. Кордон. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 584 с. – ISBN 
966-364-066-9. – С. 345, 354-355, 465-473. 

4 Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навчальний 
посібник / за ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. – 2-ге вид., 
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перероб. і доп. – Львів : Світ, 2005. – 568 с. – ISBN 966-603-407-7. – С. 
448-450, 535-544. 

5 Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / 
Л. Є. Дещинський, Я. Я. Денісов, М. П. Скалецький, Л. В. Цубов, 
Н. М. Барановська, О. Г. Макарчук. – 4-те вид., перероб. і доп. – Львів : 
Бескид Біт, 2005. – 304 с. – ISBN 966-8450-15-9. – С. 280-282. 

6 Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / 
М. М. Закович, І. Я. Зязюн, О. М. Семашко та ін.; за ред. 
М. М. Заковича. – 2-ге вид., випр. – К. : Знання, КОО, 2001. – 550 с. – 
ISBN 966-620100-3. – С. 410-416. 

 
 
Варіант 23 
 

1 Літописання й історична література часів козацької державності. 
2 Розвиток українського кінематографу. О. Довженко – кінорежисер,  

драматург, письменник. 
3 Дайте визначення поняттям: скань, українська автокефальна правос-

лавна церква (УАПЦ), патріархат. 
  

Рекомендації до виконання 
 
1 Розкриваючи перше питання студент повинен почати з аналізу 

анонімного «Літопису Самовидця про війни Богдана Хмельницького і про 
міжусіб’я, що були в Малій Росії, і про його смерть». Наступним об’єктом 
уваги повинні стати авторські літописи Григорія Граб’янки та Самійла Ве-
личка. В літопису Г. Граб’янки треба звернути увагу на історизм змісту та 
полеміку з польськими письменниками, а в літописі С. Величка – на його 
інформаційну фундаментальність та посилання на іноземних авторів. Тре-
ба також підкреслити і те, що автори відтворювали дійсність не такою, 
якою вона була, а такою, якою мала бути за їх уявленням. 

2 Говорячи про О. Довженка студенту бажано підкреслити всесвітню 
відомість кінорежисера-новатора 20 – 30-х років 20 століття, розкрити його 
творчі шукання та нові шляхи естетичного освоєння дійсності. Відзначити, 
що О. Довженко створив новий художній жанр – кіноповість, та що він був 
єдиним автором своїх творінь – і сценаристом, і режисером. Підкреслити 
вплив О. Довженка на розвиток світового кіномистецтва. 

 
Література до варіанта 23 
 
1 Абрамович, С. Д. Світова та українська культура: навчальний 

посібник / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. – Львів : Світ, 2004. – 344 с. 
– ISBN 966-603-260-0. – С. 334. 
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2 Історія світової та української культури: підручник / 
В. А. Греченко, І. В. Чорний, В. А. Кушнерук, В. А. Режко. – К. : Літера, 2000. 
– 464 с. – ISBN 966-95287-8-Х. – С. 364-368, 372-375, 442-443, 453, 460. 

3 Історія української культури / за загал. ред. І. Крип’якевича. – 
4-те вид., стер. – К. : Либідь, 2002. – 656 с. – ISBN 966-06-0248-0. – С. 271-
276. 

4 Кордон, М. В. Українська та зарубіжна культура: курс лекцій / 
М. В. Кордон. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 584 с. – ISBN 
966-364-066-9. – С. 358-360, 462-463. 

5 Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навчальний 
посібник / за ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. – 2-ге вид., 
перероб. і доп. – Львів : Світ, 2005. – 568 с. – ISBN 966-603-407-7. – С. 
457-458. 
 
 

Варіант 24 
 

1 Українська суспільна думка другої половини 19 ст. Творчість 
М. Драгоманова. 

2 Культурний розвиток України в роки Другої Світової війни та пово-
єнний період. 

3 Дайте визначення поняттям: плінфа, єзуїти, українізація. 
  

Рекомендації до виконання 
 
1 У творчості видатного публіциста, вченого і громадського діяча 

М. П. Драгоманова (1841 – 1895) розкрити його діяльність, яка становила 
якісно новий період у розвитку суспільно-політичної думки України, вра-
ховуючи потреби нового історичного часу: обґрунтування теоретичних за-
сад, на яких базувався визвольний рух кінця 19 – поч.. 20 століття в Украї-
ні; захист духовності українського народу, боротьба проти денаціоналіза-
ції, проти заборони української мови; видавництво у Женеві громадсько-
політичного альманаху «Громада»; дослідження у галузі історії, фольклору 
та етнографії, літературознавства. 

2 При відповіді на друге питання студент має свідомо з’ясувати весь 
трагізм існування української культури у воєнний та повоєнний періоди з 
огляду на вплив окупаційної німецької влади та репресивних дій органів 
НКВС з боку радянської влади в різні періоди війни. Особливу уваги треба 
приділити становищу української інтелігенції, яка завжди була носієм на-
ціональної самосвідомості.  
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Література до варіанта 24 
 
1 Історія світової та української культури: підручник / 

В. А. Греченко, І. В. Чорний, В. А. Кушнерук, В. А. Режко. – К. : Літера, 2000. 
– 464 с. – ISBN 966-95287-8-Х. – С. 286-288, 310-312, 372, 449-454. 

2 Історія української культури / за загал. ред. І. Крип’якевича. – 
4-те вид., стер. – К. : Либідь, 2002. – 656 с. – ISBN 966-06-0248-0. – С. 187-
194. 

3 Історія української та зарубіжної культури: навчальний посібник / 
Б. І. Білик, Ю. А. Горбань, Я. С. Калакура та ін.; за ред. С. М. Клапчука, 
В. Ф. Остафійчука. – 3-тє вид., стер. – К. : Знання, КОО, 2001. – 326 с. – ISBN 
966-620-072-4. – С. 94-95, 236-246, 254-257. 

4 Кордон, М. В. Українська та зарубіжна культура: курс лекцій / 
М. В. Кордон. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 584 с. – ISBN 
966-364-066-9. – С. 306-307, 333-334, 473-474, 481-486. 

5 Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навчальний 
посібник / за ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. – 2-ге вид., 
перероб. і доп. – Львів : Світ, 2005. – 568 с. – ISBN 966-603-407-7. – С. 
494-497. 

6 Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / 
Л. Є. Дещинський, Я. Я. Денісов, М. П. Скалецький, Л. В. Цубов, 
Н. М. Барановська, О. Г. Макарчук. – 4-те вид., перероб. і доп. – Львів : 
Бескид Біт, 2005. – 304 с. – ISBN 966-8450-15-9. – С. 282-286. 

7 Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / 
М. М. Закович, І. Я. Зязюн, О. М. Семашко та ін.; за ред. 
М. М. Заковича. – 2-ге вид., випр. – К. : Знання, КОО, 2001. – 550 с. – 
ISBN 966-620100-3. – С. 456-460. 

 
 
Варіант 25 
 

1 Києво-Могилянська академія – духовний центр східноєвропейського 
православного регіону в 17 – 18 ст. 

2 Українські «шістдесятники» в літературі та мистецтві. Дисидентсь-
кий рух. 

3 Дайте визначення поняттям: історична пісня, набат, Біблія. 
 
Рекомендації до виконання 
 
1 У відповіді на це питання студент має висвітлити наступне: перед-

умови виникнення Києво-Могилянської академії; роль видатних українсь-
ких політиків та громадських діячів в становленні академії; вплив академії 
на розвиток української культури; найбільш видатні випускники академії 
та їхня роль у культурному житті України та інших країн. 
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2 Відповідаючи на друге питання варто зосередити увагу на тому, що 
на громадське життя України помітно вплинуло нове покоління митців-
шестидесятників, які виступали проти фальші, єлейності у відбитті дійсно-
сті, відстоювали національно-культурне відродження України 
(Л. Костенко, В. Симоненко, І. Драч та ін.). Вони прагнули зламати літера-
турні шаблони, знайти нові творчі форми, відійти від догматичного зобра-
ження світу. Обов’язково згадати творчість Б. Олійника, В. Коротича, 
В. Стуса, І. Дзюби, І. Світличного, В. Чорновола та багатьох інших. Звер-
нути увагу на таке явище як «самвидав», що був важливим інструментом в 
героїчному дисидентському русі того часу. 

 
Література до варіанта 25 
 
1 Абрамович, С. Д. Світова та українська культура: навчальний 

посібник / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. – Львів : Світ, 2004. – 344 с. 
– ISBN 966-603-260-0. – С. 292. 

2 Історія світової та української культури: підручник / 
В. А. Греченко, І. В. Чорний, В. А. Кушнерук, В. А. Режко. – К. : Літера, 2000. 
– 464 с. – ISBN 966-95287-8-Х. – С. 356-360, 452-454. 

3 Історія української культури / за загал. ред. І. Крип’якевича. – 
4-те вид., стер. – К. : Либідь, 2002. – 656 с. – ISBN 966-06-0248-0. – С. 124-
125, 245-246. 

4 Історія української та зарубіжної культури: навчальний посібник / 
Б. І. Білик, Ю. А. Горбань, Я. С. Калакура та ін.; за ред. С. М. Клапчука, 
В. Ф. Остафійчука. – 3-тє вид., стер. – К. : Знання, КОО, 2001. – 326 с. – ISBN 
966-620-072-4. – С. 131-132, 257-262. 

5 Кордон, М. В. Українська та зарубіжна культура: курс лекцій / 
М. В. Кордон. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 584 с. – ISBN 
966-364-066-9. – С. 345-355, 489-493. 

6 Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навчальний 
посібник / за ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. – 2-ге вид., 
перероб. і доп. – Львів : Світ, 2005. – 568 с. – ISBN 966-603-407-7. – С. 
450-452. 

7 Мєднікова, Г. С. Українська і зарубіжна культура ХХ сто-
ліття: навчальний посібник / Г. С. Мєднікова. – К.: Знання, КОО, 2002. – 
214 с. – ISBN 966-620-049-Х. – С. 108-118. 

8 Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / 
Л. Є. Дещинський, Я. Я. Денісов, М. П. Скалецький, Л. В. Цубов, 
Н. М. Барановська, О. Г. Макарчук. – 4-те вид., перероб. і доп. – Львів : 
Бескид Біт, 2005. – 304 с. – ISBN 966-8450-15-9. – С. 166-170, 286-290. 

9 Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / 
М. М. Закович, І. Я. Зязюн, О. М. Семашко та ін.; за ред. 
М. М. Заковича. – 2-ге вид., випр. – К. : Знання, КОО, 2001. – 550 с. – 
ISBN 966-620100-3. – С. 412-415, 519-524. 
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Варіант 26 
1 Іван Мазепа як меценат і культурний діяч. 
2 Культура української діаспори. 
3 Дайте визначення поняттям: билина, Євангеліє, митрополит. 

 
Рекомендації до виконання 
 
1 Постать одного з найбагатших феодалів Європи треба змалювати 

як одну з видатних й найсуперечливіших фігур політичних діячів України. 
Не зважаючи на широку сферу його інтересів, у роботі І. Мазепа повинен 
бути представлений з боку просвітницької, культурної та меценатської дія-
льності та як ревний покровитель та захисник православ’я. Зокрема, висві-
тлити внесок І. Мазепи у розвиток національної архітектури (остаточно 
склалося українське бароко), матеріальну підтримку освітніх та релігійних 
закладів, наприклад, Києво-Могилянської академії.  

2 Охарактеризувати історичні особливості формування української 
діаспори за кордоном (три хвилі української еміграції). Звернути увагу на 
напрямки, шляхи та форми збереження української культури за кордоном. 
Відзначити відомі наукові та освітньо-культурні центри української діас-
пори в різних куточках світу, їх зв’язки з Батьківщиною та вплив на відро-
дження духовних скарбів нашого народу. 

 
Література до варіанта 26 
 
1 Історія світової та української культури: підручник / 

В. А. Греченко, І. В. Чорний, В. А. Кушнерук, В. А. Режко. – К. : Літера, 2000. 
– 464 с. – ISBN 966-95287-8-Х. – С. 355. 

2 Історія української культури / за загал. ред. І. Крип’якевича. – 
4-те вид., стер. – К. : Либідь, 2002. – 656 с. – ISBN 966-06-0248-0. – С. 513-
516. 

3 Історія української та зарубіжної культури: навчальний посібник / 
Б. І. Білик, Ю. А. Горбань, Я. С. Калакура та ін.; за ред. С. М. Клапчука, 
В. Ф. Остафійчука. – 3-тє вид., стер. – К. : Знання, КОО, 2001. – 326 с. – ISBN 
966-620-072-4. – С.293. 

4 Кордон, М. В. Українська та зарубіжна культура: курс лекцій / 
М. В. Кордон. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 584 с. – ISBN 
966-364-066-9. – С. 352, 356-358, 489. 

5 Крвавич, Д. П. Українське мистецтво: навчальний посіб-
ник: У 3-х ч. Ч.3 / Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, С. О. Черепанова. – 
Львів : Світ, 2005. – 268 с.+80 вкл. іл. – ISBN 966-603-202-3; 966-603-
205-8 (ч.3). – С. 65. 

6 Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навчальний 
посібник / за ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. – 2-ге вид., 
перероб. і доп. – Львів : Світ, 2005. – 568 с. – ISBN 966-603-407-7. – С. 
544-548. 



 46 

7 Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / 
Л. Є. Дещинський, Я. Я. Денісов, М. П. Скалецький, Л. В. Цубов, 
Н. М. Барановська, О. Г. Макарчук. – 4-те вид., перероб. і доп. – Львів : 
Бескид Біт, 2005. – 304 с. – ISBN 966-8450-15-9. – С. 290-292. 

 
 
Варіант 27 
 

1 Архітектура українського бароко. Ансамблі Києва. 
2 Творчість українських митців нового політичного та естетичного 

мислення (80-ті роки 20 ст. – початок 21 ст.). 
3 Дайте визначення поняттям: кирилиця, архімандрит, «розстріляне 

відродження». 
 
Рекомендації до виконання 
 
1 В студентській відповіді має бути відзначено, що у другій половині 

17 ст. в Україні поширюється стиль бароко, що став цілісною художньою 
системою, під впливом якої розвивалися всі види та жанри мистецтва. Ва-
жливо, щоб одержали наголос ідейно-стильові тенденції: «високе», «сере-
днє» та «низове» українське бароко, яке відзначається динамізмом, алего-
ричністю відображення дійсності, пишністю та театралізацією. Говорячи 
про архітектурні ансамблі Києва особливу увагу треба зосередити на таких 
спорудах, як Іллінська церква (1692 р.), Всехсвятська надбрамна в Києво-
Печерській лаврі (1696-1698 рр.) та Георгіївська церква Видубицького мо-
настиря (1696-1701 рр.) як зразках архітектурних форм українського баро-
ко. 

2 По другому питанню відповідач повинен зазначити, що першими, 
хто подав голос на захист та збереження української культури, навколиш-
нього середовища, відродження правдивої історії України були: О. Гончар, 
І. Дзюба, І.Драч, В. Яворівський, Ю. Щербак, Б. Олійник та ін. Саме ці лю-
ди почали процес звільнення від догматів комуністичної ідеології, вони 
почали переоцінювати суспільні ідеали та історичні події. 

 
Література до варіанта 27 
 
1 Абрамович, С. Д. Світова та українська культура: навчальний 

посібник / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. – Львів : Світ, 2004. – 344 с. 
– ISBN 966-603-260-0. – С. 296-297. 

2 Історія світової та української культури: підручник / 
В. А. Греченко, І. В. Чорний, В. А. Кушнерук, В. А. Режко. – К. : Літера, 2000. 
– 464 с. – ISBN 966-95287-8-Х. – С. 381-385, 460-462. 

3 Історія української культури / за загал. ред. І. Крип’якевича. – 
4-те вид., стер. – К. : Либідь, 2002. – 656 с. – ISBN 966-06-0248-0. – С. 500-
506, 511-513. 
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4 Історія української та зарубіжної культури: навчальний посібник / 
Б. І. Білик, Ю. А. Горбань, Я. С. Калакура та ін.; за ред. С. М. Клапчука, 
В. Ф. Остафійчука. – 3-тє вид., стер. – К. : Знання, КОО, 2001. – 326 с. – ISBN 
966-620-072-4. – С. 137-139, 304-320. 

5 Кордон, М. В. Українська та зарубіжна культура: курс лекцій / 
М. В. Кордон. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 584 с. – ISBN 
966-364-066-9. – С. 371-373. 

6 Крвавич, Д. П. Українське мистецтво: навчальний посіб-
ник: У 3-х ч. Ч.3 / Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, С. О. Черепанова. – 
Львів : Світ, 2005. – 268 с.+80 вкл. іл. – ISBN 966-603-202-3; 966-603-
205-8 (ч.3). – С. 23-39, 61-70. 

7 Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навчальний 
посібник / за ред. проф. А. Яртися та проф. В .Мельника. – 2-ге вид., 
перероб. і доп. – Львів : Світ, 2005. – 568 с. – ISBN 966-603-407-7. – С. 
462-466, 549-559. 

8 Мєднікова, Г. С. Українська і зарубіжна культура ХХ сто-
ліття: навчальний посібник / Г. С. Мєднікова. – К.: Знання, КОО, 2002. – 
214 с. – ISBN 966-620-049-Х. – С. 196-207. 

9 Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / 
Л. Є. Дещинський, Я. Я. Денісов, М. П. Скалецький, Л. В. Цубов, 
Н. М. Барановська, О. Г. Макарчук. – 4-те вид., перероб. і доп. – Львів : 
Бескид Біт, 2005. – 304 с. – ISBN 966-8450-15-9. – С. 165-166, 173-176. 

10 Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / 
М. М. Закович, І. Я. Зязюн, О. М. Семашко та ін.; за ред. 
М. М. Заковича. – 2-ге вид., випр. – К. : Знання, КОО, 2001. – 550 с. – 
ISBN 966-620100-3. – С. 436-442. 
 
 

Варіант 28 
 

1 Барокове мистецтво Західної України. 
2 Етнокультурні проблеми походження українського народу. Розробка 

ідеї України в науковій літературі. 
3 Дайте визначення поняттям: стилос, культ, Запорізька Січ. 

 
Рекомендації до виконання 
 
1 На західноукраїнських землях бароко деякий час розвивалося вод-

ночас із ренесансом. Першими спорудами у стилі бароко, на яку треба зве-
рнути увагу, став костьол Петра і Павла у Львові та інші сакральні 
пам’ятки. Детальніше зупинитися на вершинах львівського бароко – кафе-
дральний собор св. Юра та домініканський костьол (архітектори Бернар 
Меретин та Ян де Вітте). Підкреслити, що мистецька культура 17 – 18 ст. 
творилась не тільки у Львові, а й поза його межами (навести приклади ар-
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хітектурних пам’яток). Окремо відзначити відомі монастирські комплекси, 
збудовані у 18 столітті на західноукраїнських землях. 

2 Розкриваючи сутність даного питання, відзначаємо, що з пробле-
мою етногенезу слов’ян тісно пов’язана проблема прабатьківщини україн-
ського народу (дві теорії – міграційна та автохтонна, компромісна гіпотеза 
про прабатьківщину слов’ян між Дніпром і Віслою). Крім того згадати інші 
теорії: Ю. Кухаренко та І. Русанова, І. Ляпушкіна, І.Вернера, А.Попова, 
М.Рудницького. Внесок відомого археолога В. Хвойки у визначення коре-
нів українського народу. Великий вплив на розвиток етнокультурного про-
стору України мали багато чисельні народи, що в різні часи проживали на 
терені України (кіммерійці, скіфи, сармати, анти, античні греки та ін). Ди-
наміка формування українського етносу зі своїми етнодиференційними 
ознаками. 

 
Література до варіанта 28 
 
1 Історія світової та української культури: підручник / 

В. А. Греченко, І. В. Чорний, В. А. Кушнерук, В. А. Режко. – К. : Літера, 2000. 
– 464 с. – ISBN 966-95287-8-Х. – С. 458-459. 

2 Історія української культури / за загал. ред. І. Крип’якевича. – 
4-те вид., стер. – К. : Либідь, 2002. – 656 с. – ISBN 966-06-0248-0. – С. 507-
511. 

3 Історія української та зарубіжної культури: навчальний посібник / 
Б. І. Білик, Ю. А. Горбань, Я. С. Калакура та ін.; за ред. С. М. Клапчука, 
В. Ф. Остафійчука. – 3-тє вид., стер. – К. : Знання, КОО, 2001. – 326 с. – ISBN 
966-620-072-4. – С. 297-320. 

4 Кордон, М. В. Українська та зарубіжна культура: курс лекцій / 
М. В. Кордон. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 584 с. – ISBN 
966-364-066-9. – С. 495-501. 

5 Крвавич, Д. П. Українське мистецтво: навчальний посіб-
ник: У 3-х ч. Ч.3 / Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, С. О. Черепанова. – 
Львів : Світ, 2005. – 268 с.+80 вкл. іл. – ISBN 966-603-202-3; 966-603-
205-8 (ч.3). – С. 70-81. 

6 Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навчальний 
посібник / за ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. – 2-ге вид., 
перероб. і доп. – Львів : Світ, 2005. – 568 с. – ISBN 966-603-407-7. – С. 
339-343, 559-565. 

7 Мєднікова, Г. С. Українська і зарубіжна культура ХХ сто-
ліття: навчальний посібник / Г. С.Мєднікова. – К.: Знання, КОО, 2002. – 
214 с. – ISBN 966-620-049-Х. – С. 194-195. 

8 Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / 
Л. Є Дещинський, Я. Я. Денісов, М. П. Скалецький, Л. В. Цубов, 
Н. М. Барановська, О. Г. Макарчук. – 4-те вид., перероб. і доп. – Львів : 
Бескид Біт, 2005. – 304 с. – ISBN 966-8450-15-9. – С. 176-182, 292-297. 
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9 Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / 
М. М. Закович, І. Я. Зязюн, О. М. Семашко та ін.; за ред. 
М. М. Заковича. – 2-ге вид., випр. – К. : Знання, КОО, 2001. – 550 с. – 
ISBN 966-620100-3. – С. 527-539. 
 
 

Варіант 29 
 

1 Філософська та літературна творчість Г. Сковороди. 
2 Роль греко-католицької (уніатської) церкви в духовному житті украї-

нського народу в історичному минулому й сьогоденні. 
3 Дайте визначення поняттям: фреска, шкільна драма, гетьман. 
  

Рекомендації до виконання 
 
1 Характеризуючи філософську та літературну творчість самобут-

нього українського мислителя Г. Сковороди рекомендується висвітлити 
наступне: особливості життєвого шляху філософа, його світогляду, вихідні 
положення його філософської концепції (філософія серця), проаналізувати 
провідні літературні твори, виокремити демократичні та гуманістичні ідеї 
його доробку, значення у розвитку класичної літератури та філософії. 

2 Відправним моментом при характеристиці цього питання повинен 
стати Берестейській церковний собор (1596 р.) як поворот в релігійній орі-
єнтації світської та релігійної верхівки в бік європейського віросповідання, 
римської католицької церкви на чолі з Папою Римським від традиційного 
православ’я. Необхідно зазначити складність та суперечливість цього про-
цесу для простого народу та його передової частини – козацтва. Підкрес-
лити неоднозначність цього процесу та двобічність реакції, яка виявилася у 
виникненні протистояння між українською аристократією, підтриманою 
польською шляхтою, та простим народом, що сповідував історично право-
слав’я. Це протистояння проявилося у полеміці видатних діячів культури 
різних релігійних напрямків (С. Зизаній, А. Потій, П. Скарга, 
І. Вишенський). Студент має показати, що ці процеси достатньо добре по-
мітні у сучасному культурно-релігійному житті України (Захід – Схід), що 
дуже перешкоджає розвиткові цілісної та самобутньої сучасної української 
культури. 

 
Література до варіанта 29 
 
1 Абрамович, С. Д. Світова та українська культура: навчальний 

посібник / С. Д. Абрамович, М. Ю.Чікарькова. – Львів : Світ, 2004. – 344 с. 
– ISBN 966-603-260-0. – С. 288-289, 322-333. 

2 Історія світової та української культури: підручник / 
В. А. Греченко, І. В. Чорний, В. А. Кушнерук, В. А. Режко. – К. : Літера, 2000. 
– 464 с. – ISBN 966-95287-8-Х. – С. 375-377. 
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3 Історія української культури / за загал. ред. І. Крип’якевича. – 
4-те вид., стер. – К. : Либідь, 2002. – 656 с. – ISBN 966-06-0248-0. – С. 276-
277. 

4 Кордон, М. В. Українська та зарубіжна культура: курс лекцій / 
М. В. Кордон. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 584 с. – ISBN 
966-364-066-9. – С. 360-363, 474-477. 

5 Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навчальний 
посібник / за ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. – 2-ге вид., 
перероб. і доп. – Львів : Світ,2005. – 568 с. – ISBN 966-603-407-7. – С. 
458-459. 

 
 
Варіант 30 
 

1 Майстри українського живопису другої половини 17 – 18ст. 
2 Національна культура та її значення в умовах державотворення. 
3 Дайте визначення поняттям: літургія, меценат, магія. 

 
Рекомендації до виконання 
 
1 Цей період характеризувався посиленням зв’язків із західною куль-

турою, широким використанням античної та європейської спадщини. По-
казати, що у живописі спостерігався перехід від середньовічних канонів до 
реалістичних форм з виразними демократичними елементами, відзначити 
вплив світського жанру, відокремлення від іконопису ландшафтного, пор-
третного, історичного та батального жанрів, появлення у храмовому живо-
писі ктиторського портрету, у світському мистецтві – парсунного портрету 
(навести приклади чоловічих та жіночих портретів), графічного мистецтва. 
Зупинитися на творчості найбільш відомих майстрів І. Рутковича, 
Й. Кондзелевича, І. Бродлаковича. 

2 Розглядаючи друге питання варто зазначити, що стабілізаційною 
основою національної культури є система звичаїв, традицій, обрядів, риту-
алів, що виступають у ролі своєрідних цеглинок і пронизують усі сфери 
життя народу; довести, що від збереження традицій залежить доля і самої 
культури, і цілісність етносу та стабільність держави. Показати зв’язок між 
відродженням національної культури та формуванням національної самос-
відомості, створенням сприятливих умов для свідомого українського дер-
жавотворення, роль орієнтації національного розвитку країни на кращі 
здобутки вітчизняної та світової культури. 

 
Література до варіанта 30 
 
1 Абрамович, С. Д. Світова та українська культура: навчальний 

посібник / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. – Львів : Світ, 2004. – 344 с. 
– ISBN 966-603-260-0. – С. 297-299. 
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2 Історія світової та української культури: підручник / 
В. А. Греченко, І. В. Чорний, В. А. Кушнерук, В. А. Режко. – К. : Літера, 2000. 
– 464 с. – ISBN 966-95287-8-Х. – С. 387-389, 458-459. 

3 Історія української та зарубіжної культури: навчальний посібник / 
Б. І. Білик, Ю. А. Горбань, Я. С. Калакура та ін.; за ред. С. М. Клапчука, 
В. Ф. Остафійчука. – 3-тє вид., стер. – К. : Знання, КОО, 2001. – 326 с. – ISBN 
966-620-072-4. – С. 139-141, 297-320. 

4 Кордон, М. В. Українська та зарубіжна культура: курс лекцій / 
М. В. Кордон. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 584 с. – ISBN 
966-364-066-9. – С. 373-374, 495-501. 

5 Крвавич, Д. П. Українське мистецтво: навчальний посіб-
ник: У 3-х ч. Ч.3 / Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, С. О. Черепанова. – 
Львів : Світ, 2005. – 268 с.+80 вкл. іл. – ISBN 966-603-202-3; 966-603-
205-8 (ч.3). – С. 91-100, 126. 

6 Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навчальний 
посібник / за ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. – 2-ге вид., 
перероб. і доп. – Львів : Світ, 2005. – 568 с. – ISBN 966-603-407-7. – С. 
468-472. 

7 Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / 
Л. Є. Дещинський, Я .Я. Денісов, М. П. Скалецький, Л. В. Цубов, 
Н. М. Барановська, О. Г. Макарчук. – 4-те вид., перероб. і доп. – Львів : 
Бескид Біт, 2005. – 304 с. – ISBN 966-8450-15-9. – С. 241. 

8 Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / 
М. М. Закович, І. Я. Зязюн, О. М. Семашко та ін.; за ред. 
М. М. Заковича. – 2-ге вид., випр. – К. : Знання, КОО, 2001. – 550 с. – 
ISBN 966-620100-3. – С. 429-436. 
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6 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 
 

1 Поняття і структура культури. 
2 Сутність культури та її функції. 
3 Мистецтво як унікальний феномен культурної еволюції. 
4 Проблема походження українського народу. Розробка ідеї України в 

науковій літературі. 
5 Періоди розвитку української культури, їх загальна характеристика. 

Українська культура як цілісна система. 
6 Джерела вивчення культури стародавніх слов’ян. 
7 Прадавні (археологічні)культури на території України.  
8 Особливості скіфо-сарматської культури. 
9 Античні міста-держави: Пантікапей, Херсонес, Ольвія. 
10 Релігійні вірування та міфологія східнослов’янських племен. 
11 Велесова книга - визначна пам’ятка язичницької культури. 
12 Хрещення Русі та інші візантійські впливи на формування давньору-

ської культури. 
13 Світогляд людей часів Київської Русі: язичницький та християнський 

фактори. 
14 Зародження шкільної освіти і наукових знань в Київській Русі. Кни-

жна справа. 
15 Література Київської Русі: оригінальні та перекладні твори. 
16 Софія Київська – шедевр давньоруського мистецтва. 
17 Образотворче мистецтво Київської Русі: мозаїки, фрески. Поширен-

ня іконо писання. 
18 Усна народна творчість як елемент духовної культури українського 

народу. 
19 Історична ситуація в Галичині і на Волині в 12 – 13 ст. Культурні 

зв’язки Галицько-Волинського князівства з іншими центрами Старо-
давньої Русі. 

20 Розвиток освіти і науки в Галицько-Волинському князівстві. 
21 Мистецтво Галицько-Волинської Русі. 
22 Історико-культурна ситуація в Україні в польсько-литовську добу 

(сер 14-перша пол. – 17 ст.): загальний огляд. 
23 Розповсюдження католицизму в українських землях в польсько-

литовську добу. Берестейська церковна унія (1596 р.). 
24 Освітянська справа в польсько-литовську добу. Початок книгодруку-

вання в Україні. 
25 Церковні братства та їх роль в розвитку української культури. 
26 Поширення гуманістичних ідей в Україні (16 – 17 ст.). Розвиток по-

лемічної літератури. 
27 Мистецькі добутки українського ренесансу (15 – перша половина 

17 ст.). 
28 Козацтво як явище української історії та культури. 
29 Церковна політика в козацьку добу. 
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30 Суспільна та культурна діяльність П.Могили. 
31 Розвиток освіти і науки в Україні в другій половині 17 – 18 ст. Роль 

Києво-Могилянської академії. 
32 І.Мазепа – меценат і культурний діяч. 
33 Архітектурне бароко в західноукраїнських землях. Пам’ятники 

Львова. 
34 Специфіка українського бароко. Барокові ансамблі Києва. 
35 Бароко в українському образотворчому мистецтві: іконописання та 

портретний живопис. 
36 Розвиток літератури в козацьку добу. 
37 Г.С.Сковорода – філософ і поет. 
38 Розвиток театру та музичного мистецтва в Україні в др.. пол.. 17 – 

18 ст. 
39 Романтичний (дворянський) період національно-культурного відро-

дження та його особливості (1780 – 1840 рр.). 
40 Класична та романтична традиція в українській літературі першої 

пол. 19 ст. 
41 Розвиток українського живопису в першій пол.. 19 ст. 
42 Діяльність Кирило-Мефодіївського товариства та українських гро-

мад. 
43 Роль Т.Шевченка в становленні української національної ідеї. 
44 Розвиток української літератури в др. пол. 19 ст. 
45 Жанрове розмаїття українського живопису др. пол. 19 ст. 
46 М. Драгоманов – фундатор української суспільної думки. 
47 Національно-культурне відродження в Галичині (19 ст.): загальний 

огляд. 
48 Громадська та літературна діяльність І.Франка. 
49 Становлення українського професійного театру в другій половині 19 

століття. 
50 Літературний процес в Україні на межі 19 – 20 ст. (модерністський 

період). 
51 Творчість Л.Українки. 
52 Музичне мистецтво на межі 19 – 20 ст. Творчість М.Лисенка. 
53 Творчість українських художників-авангардистів (1900 – 1930 рр.). 
54 Національно-культурне піднесення в Україні в 20-ті роки 20 ст. 

Українізація. 
55 Театр Леся Курбаса. 
56 О.Довженко – кінорежисер, драматург, письменник. 
57 Розвиток української культури в роки Другої Світової війни і пово-

єнний період. Соцреалізм. 
58 Культурні надбання української діаспори. 
59 Літературні і мистецькі процеси в умовах хрущовської «відлиги»: 

шістдесятництво, дисидентський рух. 
60 Українська культурна парадигма на зламі 20 – 21 ст. Видатні митці 

сучасності. 
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ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 
 

1 Сутність культури та її функції. 
2 Особливості скіфо-сарматської культури. 
3 Античні міста-держави: Пантікапей, Херсонес, Ольвія. 
4 Релігійні вірування та міфологія східнослов’янських племен. 
5 Хрещення Русі та інші візантійські впливи на формування давньору-

ської культури. 
6 Зародження шкільної освіти і наукових знань в Київській Русі. Кни-

жна справа. 
7 Історико-культурна ситуація в Галичині і на Волині в 12 – 13 ст. 
8 Освітянська справа в польсько-литовську добу. Початок книгодруку-

вання в Україні. 
9 Мистецькі добутки українського ренесансу (15-перша половина – 

17 ст.). 
10 Козацтво як явище української історії та культури. 
11 Специфіка українського бароко. Барокові ансамблі Києва. 
12 Класична та романтична традиція в українській літературі першої 

пол. 19 ст. 
13 Розвиток української літератури в другій половині 19 ст. 
14 Жанрове розмаїття українського живопису др. пол. 19 ст. 
15 Літературний процес в Україні на межі 19 – 20 ст. (модерністський 

період). 
16 Творчість українських художників-авангардистів (1900 – 1930 рр.). 
17 Розвиток української культури в роки Другої Світової війни і пово-

єнний період. Соцреалізм. 
18 Культурні надбання української діаспори. 
19 Літературні і мистецькі процеси в умовах хрущовської «відлиги»: 

шістдесятництво, дисидентський рух. 
20 Українська культурна парадигма на зламі 20 – 21 ст.. Видатні митці 

сучасності. 
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