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Програмa екзамену дисципліни 

Історія світової художньої культури: 

Історія української художньої культури 

 

Спеціальність: 035 Філологія 

освітнього рівня: другого (магістерського) 

освітньої програми:  035.01.04 Зарубіжна література та світова художня 

культура 

 

6 курс 

 

Форма проведення: письмовий тест на платформі MOODLE 

Тривалість проведення: 60 хвилин 

Максимальна кількість балів: 40 балів (1 бал за кожне правильно 

виконане тестове завдання).  

 

Орієнтовний перелік питань 

 

1. Визначити поняття культура, нація, національна культура. 

Прослідкувати процес еволюції поняття культура. Розкрити суть теоретичних 

концепцій культурного прогресу. 

2. Схарактеризувати українську національну культуру як цілісну 

систему. Розкрити поняття національної самосвідомості. Дати визначення 

етнічної культури, її складових. Характеристика універсальних цінностей 

української національної культури. Дати трактування поняття «національне 

відродження». 

3. Витоки української культури.  Наукові розвідки з проблем 

етногенезу й культурогенезу українців. Проблема історичної періодизації 

української культури.  

4. Теорії походження українського народу. Про походження 

етнонімів «Русь», «Рось», «русини», «Україна». 

5. Визначити найхарактерніші риси трипільської культури. 

Охарактеризувати процес етнічного розвитку слов’янства (зарубинецька і 

черняхівська культури). Побут і звичаї давніх слов’ян.  

6. Міфологічна культура, її роль у розвитку давньоруської та 

сучасної української культури. Світогляд як вихідна форма духовного 

освоєння світу. Поняття культурного поля життєдіяльності людини.  

7. Класичні типи української людини. Основні типи української 

людини у сучасному українському просторі.  

8. Процес становлення Київської Русі як найбільшої країни 

ранньосередньовічної Європи. Особливості культури дохристиянської Русі. 

Процес християнізації як рушій нових культурних процесів у Київській Русі. 



9. Особливості християнського світогляду. Роль церкви у 

культурному житті Київської Русі. Специфіка художньої культури Київської 

Русі. Розвиток системи освіти у культурі Київської Русі. Літопис як 

винятковий жанр у культурі Київської Русі. 

10. Традиційність в українській культурі: святково-обрядова 

творчість народу як спосіб життя. 

11. Галицько-Волинське князівство як продовження розвитку 

української державності та культури київської доби. Пам’ятки архітектури, 

скульптури, малярства Галицько-Волинської Русі. Галицько-Волинський 

літопис в українській культурі. 

12. Суспільно-історичні та культурні процеси у житті українського 

народу в період з XIV по першу половину  XVII ст. Складність церковного 

життя в Україні у XVI – першій половині XVII ст. Початок кириличного 

друкування та його значення для поширення наукових знань. Українські 

першодруки Івана Федорова. Створення видатної пам’ятки української 

культури – Пересопницького Євангелія. 

13. Історико-культурні наслідки Берестейської церковної унії. 

Поширення католицизму на українських землях. Виникнення братств, 

спрямування їх діяльності на утвердження в українській культурі 

гуманістичних ідеалів просвітництва.  Явище полемічної літератури в Україні. 

Іван Вишенський. Острозька академія в розвитку освіти й духовного життя 

України. 

14. Козаччина як культурне явище: захист віри, прав і культури 

українського народу. Лицарська культура Запорізького братства.  Особливості 

пісенно-поетичної творчості козацької доби. Феномен кобзарства. Образ 

козака Мамая, його символічно-узагальнюючий характер. Зростання значення 

козацтва, його вплив на національну свідомість українців. 

15. Козацько-гетьманська держава за часів Івана Мазепи, Івана 

Скоропадського, Кирила Розумовського. Діяльність Митрополита Петра 

Могили, його вплив на розвиток духовної культури України. Культурно-

просвітницька діяльність Києво-Могилянської академії. Феофан Прокопович 

як виразник гуманістичних ідеалів в українській культурі. 

16. Вертеп і вертепна драма в українській культурі.  

17. Проблема духовної сутності людини у філософії та творчості 

Григорія Сковороди. Українське бароко, його самобутній національний 

характер. 

18. Козацькі літописи Самовидця, Г. Граб’янки, С. Величка. Жанр 

народної думи в українській культурі. Народні думи та пісні про визвольну 

війну. 

19. Розвиток барокової поезії, церковної музики. Музична культура 

періоду бароко. 

20. Бароко у живопису. Жовківська художня школа. Розвиток 

парсунного портрета і гравюри. 

21. Будівничі українського бароко. Садово-паркове та декоративно-

ужиткове мистецтво. 



22. Місце Т.Г. Шевченка в українській та світовій культурах. 

23. М. Лисенко і розвиток української класичної музики. 

24. І. Я. Франко та митець і дослідник української культури.  

25. Внесок М.І. Костомарова у дослідження та популяризацію 

української культури.  

26. Культурницько-просвітницька діяльність П. Куліша. 

27. Роль М. С. Грушевського у національно-культурному розвитку 

України. 

28. Національно-культурне відродження у Галичині. «Руська трійця». 

29. Леся Українка в українській художній культурі. 

30. «Українізація» 20-х років ХХ ст. як соціокультурний феномен. 

Впливи європейського модернізму на розвиток української культури.  

31. Український театр 20 – 30-х років XX ст. Театр «Березіль» Леся 

Курбаса. 

32. Розвиток образотворчого мистецтва. Школа М. Бойчука. 

33. О. Довженко та український кінематограф. 

34. Досягнення і втрати української культури 30-х років ХХ ст. Чорна 

доба «розстріляного відродження». 

35. Українська культура в часи воєнних випробувань. Громадянський 

опір комуністичному режимові засобами культури (1957 – 1987 рр.). 

36. Формування нової генерації творців української культури – 

шістдесятників.  

37. Діячі української культури в еміграції. Є. Маланюк, О. Архипенко.  

38. Інтеграція України у світовий культурний простір. Артефакти 

української культури серед визначних досягнень світового культурного 

простору.  

39. Постмодернізм в українській художній культурі.  

40. Формування «екранної культури», її вплив на систему людських 

цінностей. 

 

Затверджено на засіданні кафедри світової літератури 

протокол № 3 від «2» листопада 2022 р.  
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