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ПЕРЕДМОВА 

 

«Українська культура» є складовим модулем загального курсу «Історія та 

культура України». При підготовці практикуму, упорядники керувалися 

завданням познайомити студентів з проявами духу тої чи іншої культурної доби 

– текстами, які є знаковими та містять ідеї, що турбували чи захоплювали 

думки культурних діячів. Також в практикумі передбачені відеозавдання на 

основі перегляду документальних та наукових відеопраць.  

Теми другої частини практикуму «Українська культура» розташовані у 

відповідності з історичними періодами, від давніх часів до сьогодення. Окремо 

виділена остання тема практикуму, яка присвячена культурі Слобідського 

краю. В ній підібрані тексти, які спонукають до роздумів про національну 

ідентичність, поняття прикордоння, культурного діалогу та культурної 

толерантності, адже саме Слобожанщина є яскравим прикладом перетину та 

співіснування різних культур, релігій, мов.  

Друга частина цього видання складається з двох блоків завдань, зручних 

для виконання під час аудиторних занять (семінарів).  

Перший з них – це невеликі за обсягом тексти для роботи студентів в 

аудиторії з метою закріплення теми семінару та поглиблення розуміння кожної 

культурної епохи. У текстових завданнях пропонуються фрагменти художніх 

творів, спогадів, наукових досліджень відомих діячів української і зарубіжної 

культури. Необхідно уважно прочитати тексти та відповісти на поставлені 

запитання. При цьому слід звертатися до навчальної та наукової літератури, а 

також до інших джерел, доступних для студентів і рекомендованих викладачем. 

Другий блок – це тести для самостійної перевірки своїх знань та 

підготовки до поточного контролю. Тестові завдання розроблені в уніфікованій 

формі, вони є точними, всебічними і валідними, охоплюючи всі теми з 

української культури, відповідно до програми. Велика кількість тестових 

завдань дозволяє викладачам самостійно формувати достатню кількість 

варіантів для поточного контролю, забезпечує рівні умови для студентів та 

рівні вимоги при оцінюванні знань і вмінь. 

Практикум «Українська культура» націлений на закріплення знань, 

отриманих студентами на лекціях, розширення світогляду, формування 

художнього та літературного смаку, отримання навичок самостійної роботи, 

розвиток аналітичного мислення та вміння аналізувати культурні події. 

Виховання творчої, критично мислячої та патріотично налаштованої молоді – 

головна мета як цього практикуму, так і модулю «Українська культура».  
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І. ЗАВДАННЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЇ РОБОТИ  
НА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТТЯХ 

 

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ КУЛЬТУРИ.  

КОНЦЕПЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 

 

ЗАВДАННЯ 1.1 

 

1. Здійсніть порівняльний аналіз визначень культури.  

2. Які з визначень культури, на Ваш погляд, найкраще розкривають 

особливості цього феномену?Обґрунтуйте Вашу думку. 

 

а) «Культура – це система, створених людиною матеріальних і духовних 

цінностей, соціокультурних норм, способів організації поведінки і спілкування, 

а також, зумовлений способом матеріального виробництва, процес розвитку 

сутнісних сил людини, її самореалізації, процес її творчої діяльності як 

сутнісної та соціально-значимої, направленої на освоєння й перетворення світу, 

де живе людина». (А. И. Арнольдов. Теория культуры: историзм и вопросы 

методологии. //Культура, человек и картина мира. – М., 1987. – С. 13).  

б) «Культура – людське в людині, власне людський спосіб буття і 

повинен називатися дійсно культурним». (Культура и развитие человека. – К., 

1989. – С. 12).  

в) «Культура – впорядкована система інформації, яка передається через 

соціальні канали, кодуючи поведінкові і когнітивні характеристики груп, аж до 

таких аспектів як вміння і навички, знання, ставлення, вірування і переконання, 

міфи і ритуали”. (Ламдсден Ч., Гущурст А. Геннокультурная коэволюция: 

человеческий род в становлении. //Человек. –1991. – №3. – С. 12).  

г) «Культура – суспільно випрацюваний спосіб людської діяльності, 

спрямований на перетворення природи, людини, соціуму, закріплений у 

відповідних матеріально-речовинних, логіко-поняттєвих, знаково-символічних, 

ціннісно-орієнтаційних засобах». (Загороднюк В. П. Доцільність культури і 

сенс людського буття. //Філософська і соціологічна думка. – 1992. – № 9. – 

С. 55).  

д) «Культура – втілений у творах (в їх цілісності) феномен 

самодетермінації, або, скажу так – самовизначення людського буття і 

свідомості. В культурі детермінація, яка діє на мою свідомість зовнішньо (з 

економічних, соціальних, історично-зумовлених структур) та «внутрішньо» 

(підсвідомість, «архетипи», генотипи, інстинкти), перетворюються в 

самодетермінацію людського духу». (Библер. В. С. Идея культуры в работах 

Бахтина // Одиссей. – М.,1989. – с. 50–51).  

е) «Культура – система надбіологічних програм людської життєдіяльності 

(діяльності, поведінки, спілкування), яка історично розвивається, забезпечуючи 
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відтворення й зміну соціального життя у всіх його основних виявах». 

(Степин В. С. Культура. //Вопросы философии. – 1999. – №8. – С. 61). 

 

ЗАВДАННЯ 1.2 

 

1. Проаналізуйте висловлювання філософа Е. Касирера щодо 

співвідношення репродуктивної і творчої діяльності, традицій і новацій в 

культурі. Яким є призначення традицій і новацій в культурі, на Ваша 

думку?  

2. Чому людина створила для себе символічну систему? Яка її роль для 

людини? 

 

а) «У кожній людській діяльності ми спостерігаємо фундаментальну 

полярність, яка описується по-різному. Ми говоримо про напруженість між 

стабілізацією і еволюцією, тенденцією до стабільних форм життя і іншою, 

котра ламає цю жорстку схему. Людина розривається поміж двома 

тенденціями, де одна прагне зберегти стародавні форми, а інша – націлена на 

виробництво нових. Відбувається постійна боротьба між традицією і 

оновленням, між репродуктивними і творчими силами. Цей дуалізм 

виявляється в усіх царинах культурного життя». (Кассирер Э. Опыт о 

человеке // Человек. – 1990. – №3. –с.102).  

б) «Між системою рецепторів і системою ефекторів, які є у всіх видів 

тварин, ми знаходимо у людині третю ланку, яку ми можемо позначити як 

символічну систему... Людина живе не тільки у фізичному, але й в 

символічному Всесвіті. Мова, міф, мистецтво, релігія є частинами цього 

Всесвіту, різними нитками, якими снується символічна сітка, складна павутина 

людського досвіду... Людина настільки заплутала себе лінгвістичними 

формами, художніми образами, міфологічними символами і релігійними 

ритуалами, що може бачити і знати тільки через посередництво цього штучного 

медіуму». (Э.Кассирер. Опыт о человеке // Человек. – 1990. – №3. – с.96).  

 

 

ЗАВДАННЯ 1.3 

 

1. Прочитайте уривки з оповідання Оскара Уайльда «Занепад брехні» 

(1889) та проаналізуйте висловлені у ньому думки щодо мистецтва і 

природи.  

2. Як співвідносяться поняття культура і природа, на Ваш погляд? 

3. На основі тексту поміркуйте про етичний аспект ставлення 

людини до природи. 

 

Вівіан: «… Нас переконують, що, пізнавши мистецтво, ми починаємо 

дужче любити природу, що мистецтво розкриває перед нами її таємниці; що 

уважно вивчивши доробки Коро і Констебла, ми бачимо в ній те, чого попервах 
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не помічали. Проте мій досвід підказує: що глибше поринаєш у мистецтво, то 

менше зважаєш на природу. Насправді, мистецтво викриває природу: її 

простацтво, її кумедну грубуватість, її неймовірну одноманітність і абсолютну 

незавершеність. Без сумніву, природа має гарні наміри, проте, за словами 

Аристотеля, не вміє їх втілювати. Дивлячись, який завгодно краєвид, я 

неодмінно зауважу всі його вади. Одначе нам пощастило, що природа така 

недосконала, бо інакше у нас ніколи не було б мистецтва. Мистецтво – це наш 

одуховлений протест, наша відважна спроба вказати природі на її справжнє 

місце. А безмежне розмаїття природи – це лише вигадка. Розмаїття закладене 

не у самій природі, а в уяві, химерах, або вишуканій сліпоті людини котра її 

споглядає.  

… Якби природа була зручною, людство ніколи б не винайшло 

архітектури, а мені більше до душі дім, аніж відкритий простір. Дім дарує нам 

затишне відчуття спів вимірності. Тут усе підпорядковано нам, створено для 

нашого вжитку і нашого задоволення. Власне, себелюбство – а без нього годі 

уявити адекватне почуття людської гідності – є цілковито наслідком життя в 

оселі. Поза її межами людина стає надто абстрактною і безособовою, втрачає 

свою неповторність. Бо природа, крім того, така байдужа, така невдячна. 

Щоразу, виходячи на прогулянку до цього парку, я відчуваю, що вона зважає на 

мене не більше, ніж худобу яка пасеться онде на схилі, чи лопуха, який буяє у 

рівчаку. Природа ненавидить розум – це надто очевидна річ».  

Вівіан: «… Поширене гасло нашої епохи: «Повертаємося до життя і 

природи; вони відродять для нас мистецтво і вприснуть свіжу кров у його вени; 

вони подарують його ногам прудкість, а його рукам – силу». На жаль, це не так! 

Наші щирі й доброзичливі зусилля марні. Природа завжди відстала. А життя 

розчиняє та нищить мистецтво, спустошує його дім, як нещадний ворог». 

Сиріл: «Що ти маєш на увазі, кажучи, що природа завжди відстала?» 

Вівіан: «Так, здається, я висловився надто туманно. Йдеться ось про що. 

Якщо означати природу як сукупність простих первісних інстинктів, 

протилежних свідомій культурі, то все, що з’являється під їхнім впливом 

завжди буде старомодне, застаріле, відстале від свого часу. Один дотик 

природи перетворює цілий світ на єдину родину, та два дотики можуть 

зруйнувати будь-який витвір мистецтва. Утім, якщо розглядати природу як 

сукупність зовнішніх щодо людини явищ, то людство відкриває в ній лиш те, 

чим само її збагатило. Природа нічого не дає нам. Вордсворд поїхав на озера, 

проте так і не став поетом озер. На камінні він прочитав ті урочі слова, які хотів 

там знайти. Він походжав довкола озер, повчаючи всіх і кожного, проте свої 

кращі твори написав, повернувшись не до природи, а до поезії… 

Сиріл: «Гадаю, в цьому питанні з тобою можна посперечатися. Я щиро 

вірю в «поклик весняного лісу», хоч, звісно, мистецька вартість цього поклику 

цілком залежить од творчої натури того, хто його чує – тобто повернення до 

природи буде пеперевагою лише для обдарованої особистості. Я певен, що ти з 

цим погодишся. Однак прошу, читай далі. 
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Вівіан: «Мистецтво починається з абстрактного прикрашання, з приємної 

суто художньої роботи, що потребує тільки нереальних і неіснуючих речей. Це 

перший етап. Потім життя, заворожене цим новим дивом, просить аби і його 

допустили у чарівне коло. Мистецтво приймає життя як частину своєї 

сировини, відтворює його, втілює у неповторні форми; бо мистецтву абсолютно 

байдуже до фактів: вони винаходить, фантазує, мріє і відмежовує себе від 

реальності неприпустимим муром довершеного стилю, оздоблення чи 

ідеалізації. Третій етап розпочинається тоді, коли перемагає життя, і мистецтво 

стає безпритульним вигнанцем…» 

« … Бо що таке природа? Це не всемогутня матір, котра нас породила, а 

наше творіння . Це наш розум викликає її до життя. Всі речі існують тому, що 

ми бачимо їх; але що ми бачимо і як – залежить від мистецтва, яке на нас 

вплинуло. Дивитись і бачити – не одне і те саме. Побачити щось означає 

збагнути його красу. Тоді і тільки тоді побачене починає існувати. Зараз люди 

бачать тумани не тому, що тумани є, а тому, що поети і художники розкрили 

перед нами їхню містичну чарівність. Тумани могли століття бути в Лондоні. 

Припускаю, навіть були. Але ніхто їх не бачив, тож ми нічого про них не знали. 

Вони з’явилися щойно тоді, коли мистецтво винайшло їх». 

 

 

ЗАВДАННЯ 1.4 

 

Прочитайте уривки з наукової праці Никифора Григоріїва «Українська 

національна вдача» (1941) та дайте відповіді на наступні запитання.  

1. Які цінності та риси національного характеру, на думку дослідника, 

властиві українцям?  

2. Яким чином формуються соціальні ідеали українського народу та чи 

здатні вони змінюватися з плином часу?  

3. Висловіть власні погляди на означену в тексті проблему, 

аргументуйте. 

 

Політичними ідеалами українського народу безперечно є свобода як 

особи, так і всіх суспільних гуртувань: родин, церков, товариств, громад, 

партій, класів, націй і т. п.; рівноправність і демократія. Все це виплекано 

великими просторами розселення, їх рівнинністю та багатством природних 

скарбів. На всіх вистачить; не заступайте нікому світу; всі люди рівно варті – це 

основи українського світогляду, виплекані природним і суспільним оточенням. 

Вони проявилися в родовому побуті, «вічевому» устрої первісних держав, 

шляхетсько-міщанській республіці Галичини, товариському устрої Запорозької 

республіки, боротьбі за соймики північно-західних земель України, козацькому 

устрою Української Річі Посполитої з виборними гетьманами, 

адміністративними радами, виборними адміністраторами і спільним володінням 

землею («сябринним», «товариським», «громадським»), в свободолюбних 
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ідеалах національного відродження ХІХ–ХХ століть, устрої Української 

Народної Республіки 1917–20 рр. 

Особливо виразно це видно з українського письменства. Починаючи 

І. Вишенським з XVI ст. й кінчаючи В. Винниченком в ХХ столітті, воно повне 

туги до визволення скривджених як соціального, так і політичного, культурного 

та національного; туги до рівності політичної й соціально-економічної, 

державної і національної; туги до суспільної самоуправи, самостійності і 

суверенності. Народоправство, політична і соціально-економічна рівність завше 

були найвищими ідеалами всіх позитивних героїв української літератури.  

Думка про малу громадськість української вдачі не відповідає дійсності. 

Вся історія українського народу свідчить, навпаки, про його нахил до 

громадського життя. Згадаймо тільки роди, «віча», соймики, запорозькі ради, 

ради Української Річі Посполитої, товариське громадське володіння землею, 

громадські ідеали часів Відродження, відбиті виразно не лише в українській 

літературі, а й у суспільно-організаційній чинності, як культурно-просвітницькі 

товариства та економічні кооперативи і т. п. Ні один народ не виявив такої 

економічно-кооперативної чинності, як український. Без нахилу до 

громадськості цього не було б.  

Твердження про сварливість українців не відповідає дійсності. Існування 

українських організацій по всьому світу свідчить про нахил українців до 

об’єднання та спільної громадської чинності. Тільки різні фахи й інтереси 

розбивають, як і інших людей, на різні організації, але не сварлива вдача. 

Так само з великим застереженням треба ставитися до твердження про 

відсутність в українського народу державницького нахилу. На протязі 

дванадцяти, тринадцяти вікового існування український народ більше тисячі літ 

жив своїм власним державним життям. 

Причиною сучасної української бездержавності є не відсутність 

державницьких здібностей та охоти в українського народу, а кількісна перевага 

ворожих українській державності сусідніх сил. 

З наведеного ясно, що головними недохватами української вдачі, її 

негативними властивостями є: некритична побожність (віра), мала 

інтелектуальність, слаба ініціативність, невелика рухливість політична 

неактивність, романтичність, непрактичність. 

Всі недохватки української національної вдачі (селянськість, повільність, 

пасивність і покора, скріплені хліборобством і побожністю, мала 

інтелектуальність, слаба ініціативність, політична неактивність, романтичність) 

можна усунути поширенням освіти й індустріалізації та урізноманітненням 

праці й перемішанням східних елементів із західними, степових із гірсько-

лісовими, дніпрянців з галичанами і т. п. 
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ЗАВДАННЯ 1.5 

 

Прочитайте уривок з праці видатного українознавця, історика, поета 

та діяча визвольного руху Юрія Липи «Призначення України» (1953) та 

дайте відповідь на поставлені запитання.  

1. Які особливості патріотизму українців виділяє дослідник?  

2. Чому автор називає хату ідеалом українського патріотизму?  

3. Як Ви розумієте, що таке патріотизм? 

 

Як же виглядає поняття рідного краю в українців? Це не є ніяке бомба 

стичне повторювання абстрактних гасел, це не є декорування власного краю 

всіма можливими (навіть чужими) декораціями. Про Україну і про свій 

патріотизм пересічний українець на загал не любить говорити. Хто пригадує 

собі тепер людей, що йшли на просту й скромну смерть за свій край у великих, 

недавніх роках, ствердить, що вони робили це без зайвих слів і без декламацій. 

Те саме можна сказати й про віддану працю українських учених, кооператорів 

чи священства. Прив’язання до краю від цього не було менше, як у інших 

європейців, зате сам характер цього прив’язання був глибоко родинний. Це – 

дім, «своя хата», де є «своя правда». 

«Хата» – це ідеал українського патріотизму. Українські козацькі думи 

говорять не про бундючну, містичну країну, лишень про «тихі води, ясні зорі», 

де – край веселий. Про власну велику простору Хату пише й Шевченко, і 

Куліш, і галицькі будите лі. Там буде українська родина, цілий Рід. «Додому 

хочуть вертатися й сучасні українські політичні емігранти. Не до програм, а до 

привабливих, людських форм українського життя. 

Може, як формулу українського найглибшого патріотизму і треба б 

прийняти несмертельне: «Де згода в сімействі, де мир і тишина, щасливі там 

люди, блаженна сторона!». Не маємо соромитися ані цього ідеалу, ані формули 

– «Хата». Бо є в Європі раса, що не соромиться свого «Доме, солодкий доме!», а 

його флот в Європі, офіційно зветься «хатньою» флотилією (Home-Fleet).  

Поняття краю, як Родини, як Хати, як Дому – це велика річ. Це значить, 

що для українця, в його свідомості, навіть не треба окреслювати докладніше 

українських земель. Там є дім, усе, що найбільш людське, усі ідеали людини, 

праджерело усіх добрих почувань, і всі можливості розвою. Дім – це те місце, 

де найбільш людина є людиною. Це – осередок людства для українця. Він 

мандрує по всіх країнах, але то все є несправжнє, лишень коли він вернеться 

«додому» – там є справжнє життя. Власне ці терміни «хата» і «дім» найбільш 

характеризують органічність патріотизму українця. 
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ЗАВДАННЯ 1.6 

 

Прочитайте уривок з наукового дослідження Івана Огієнка 

«Українська культура. Коротка історія культурного життя українського 

народа» (1918) та дайте відповідь на такі запитання.  

1. Чому мова є однією з найважливіших складових кожної 

національної культури?  

2. Яку роль грає українська мова у вітчизняній культурі, на думку 

І. Огієнка?  

3. Дайте власну точку зору на цю проблематику, аргументуйте. 

 

Мова – це наша національна ознака, в мові – наша культура, ступінь 

нашої свідомості.  

Мова – це форма нашого життя, життя культурного й національного, це 

форма національного організування. Мова – душа кожної національності, її 

святощі, її найцінніший скарб… Звичайно, не сама по собі мова, а мова, як 

певний орган культури, традиції. В мові – наша стара й нова культура, ознака 

нашого національного визнання. 

Мова – це не тільки простий символ розуміння, бо вона витворюється в 

певній культурі, в певній традиції. В такому разі мова – це найясніший вираз 

нашої психіки, це найперша сторожа нашого психічного я… 

І по живе мова – житиме й народ, як національність. Не стане мови – не 

стане національності: вона геть розпорошиться поміж дужчим народом… 

От чому мова завжди має таку велику вагу в національному рухові, от 

чому ставлять її на перше почесне місце серед головних наших питань. 

 

ЗАВДАННЯ 1.7 

 

Прочитайте уривок з праці «Українська культура» видатного 

дослідника Дмитра Антоновича і дайте відповідь на питання.  

1. Якого значення надає вчений взаємовпливам різних культур?  

2. Чи погоджуєтесь Ви з його думками? Наведіть власні аргументи.  

3. Які культури вплинули і впливають на розвиток української 

культури? Яким є характер цього впливу? 

 

Нарешті, ще треба мати на увазі, що культурний розвій кожного народу 

проходить у процесі постійних взаємовідносин різних народів між собою, у 

процесі культурних впливів одного народу на другий і постійного 

перехрещування культурних впливів. Культури самобутньої, культури, яка в 

якогось народу самостійно розвивалася б від самих первісток до нинішнього 

культурного рівня, сміливо можна сказати, що не існує зовсім, і то не існує не 

тільки в культурних народів, але й у народів некультурних, себто в народів, що 

стоять на найпримітивнішому рівні культури. Та первісна культура, в стадії 

якої живуть найпримітивніші дикунські народи Африки та Австралії, є все-таки 
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складним витвором впливів одного племені на друге або іноді й держав 

культурно розвинених, впливів, які некультурні племена, прийнявши, не 

здолали далі розвивати, а, навпаки, деградували. Так, в останніх часах 

доведено, що примітивне мистецтво деяких некультурних народів Центральної 

Африки є ремінісценцією колишнього високорозвиненого мистецтва 

висококультурної Єгипетської держави. Високе єгипетське мистецтво, що 

згинуло з культурою державною в самому Єгипті, пережило довгий ряд віків і 

живе, правда, вироджуючись, і досі силою традиції в некультурних народів, що 

колись це мистецтво наслідували. Нема що й казати, що червоношкірі 

некультурні племена Америки свого часу підлягали значним впливам старих 

культурних держав на терені Америки, що згинули під натиском європейської 

інвазії. І для тих же червоношкірих було катастрофічним, що вони здебільшого 

не в стані були сприймати далі впливів культурних народів європейських. 

Взагалі здібність сприймати культурні впливи є необхідною передумовою 

культурного розвою і поступу кожного народу. І чим більше різних впливів 

культурних який народ сприймає, вбирає в себе, перетворює і розвиває їх далі, 

тим народ є культурнішим. Культура тих центрів завжди випереджує, де 

сходиться більше різних народів і взаємно переплітають свої впливи. Тому 

часто культурніші осередки розвиваються по шляхах сполучення, кращими 

серед яких колись, доки ще не знали штучних шляхів, були ріки чи взагалі 

водні артерії. Те ж саме можна сказати про роль сухопутних шляхів, гірських 

перевалів, пізніше приморських і приокеанських центрів, і, нарешті, 

залізничних шляхів в останніх часах. Навпаки, найменш культурними народами 

лишаються ті народи, що мають утруднене сполучення з іншими народами. 

Такими народами, наприклад, є ті племена, що живуть на малих відлюдних 

островах. Не даремно канібальство дожило ще й до наших часів у тубільного 

населення малих відлюдних островів Полінезії або серед непрохідних хащів та 

нетрів пустинних континентів. Спостерігається, що під оглядом культурного 

розвою консервативніші і часто відсталіші народи є ті, що живуть в закритих, 

малоприступних гірських місцевостях або в місцевостях лісних та болотяних, 

де немає засобів сполучення або можливість сполучення є дуже утрудненою. 

Отже, необхідною передумовою культурного розвою кожного народу є 

можливість єднання з іншими народами і можливість взаємного обміну 

культурними здобутками і культурними цінностями. Здатними до культурного 

життя і розвою можуть бути тільки ті народи, що здібні сприймати культурні 

впливи, але сприймати їх активно, перетворюючи і розвиваючи сприйняте далі. 
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ТЕМА 2. СТАРОДАВНА КУЛЬТУРА НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ 

 

ЗАВДАННЯ 2.1 

 

1. Здійсніть аналіз особливостей первісної культури, про які йдеться у 

цих уривках з наукових праць Е. Касирера, В’яч. Вс. Іванова та 

В. Н. Топорова.  

2. Яким був вплив ритуалу, міфу і символу у первісній культурі? Чи 

залишається він таким самим у сучасності? 

 

а) «Міфологічне мислення як за походженням, так і за принципом - 

традиційне мислення. Міф не має інших засобів розуміння, пояснення, 

інтерпретації теперішньої форми життя, окрім прилучення її до далекого 

минулого. Те, що укорінено в міфічному минулому, що було з самого початку, 

з незапам’ятних часів – це є утверджене і безумовне. Ставити його під сумнів 

було б святотатством. Для первісної свідомості немає нічого більш священного, 

а ніж святість стародавності... Слова магічної формули, заклинання або 

замовляння якої-небудь фрази релігійного дійства, жертвоприношення або 

молитви - все це необхідно, щоб повторювалося в одному й тому ж незмінному 

порядку. Будь-яка зміна знижує силу і ефективність магічного слова або 

релігійного ритуалу. Первісна релігія, таким чином, не залишає місця для будь-

якої свободи індивідуальної думки».  

б) «Культура найстародавніших періодів виховувала функцію 

придушування тваринної основи в людині, формувалася, зокрема як система 

заборон. Цьому прислуговували ритуалізація і сакралізація усього життя. Але 

інерційність культури приводить до того, що виконавши в основному цю 

функцію, заборони залишаються у культурному коді... Тому в культурі 

постійно випливають архетипи, архаїчні структури свідомості». 

в) «Ритуал звертається до всіх засобів сприйняття, пізнання, відчуття 

світу, його переживання, які є у розпорядженні людини – до зору, нюху, 

дотику, смаку, до серця й розуму». 

г) «У символу немає дійсного існування як частини фізичного світу, в 

нього є “значення”. В первісному мисленні надзвичайно важко розмежувати 

сфери буття і значення. Вони постійно змішуються: на символ дивляться так, 

наче він наділений магічною або фізичною силою». 

 

 

ЗАВДАННЯ 2.2 

 

1. На основі поданих уривків з наукових досліджень Е. Касирера, 

В. Р. Арсен’єва та М. Волошина охарактеризуйте особливості світогляду 

первісної людини.  

2. Чому магія розглядається як одна із основоположних ознак 

архаїчної культури? 
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а) «Міфологічне мислення як за походженням, так і за принципом - 

традиційне мислення. Міф не має інших засобів розуміння, пояснення, 

інтерпретації теперішньої форми життя, окрім прилучення її до далекого 

минулого. Те, що укорінено в міфічному минулому, що було з самого початку, 

з незапам’ятних часів – це є утверджене і безумовне. Ставити його під сумнів 

було б святотатством. Для первісної свідомості немає нічого більш священного, 

а ніж святість стародавності... Слова магічної формули, заклинання або 

замовляння якої-небудь фрази релігійного дійства, жертвоприношення або 

молитви - все це необхідно, щоб повторювалося в одному й тому ж незмінному 

порядку. Будь-яка зміна знижує силу і ефективність магічного слова або 

релігійного ритуалу. Первісна релігія, таким чином, не залишає місця для будь-

якої свободи індивідуальної думки».  

б) «Архаїчна свідомість змушена була пройти довгий шлях, перш ніж 

перетворилася, у власне релігійну свідомість, перетерпівши наступні етапи 

відчуження: партнерство людини з природою, олюднення природи 

(антропопатизм), обожнення природи (анімізм), бог або боги ( тотожні природі 

в її проявах), бог або боги – творець природи. Примітно, що на останньому 

етапі бог, зокрема вже наділений людськими рисами (антропоморфізм)».  

в) «Стародавня магія була такою ж наукою про сили природи, як і 

сучасна, але тільки там, де сучасна наука розкриває закони природи безумовно і 

математично, там магія бачила живу волю стихійних духів, які керували 

природою і вступала в особисту боротьбу з ними. Там де наша свідомість 

бачить закони чисел і співвідношень, стародавня свідомість, залишки якої 

залишилися у казках і міфах, бачить волю живих істот. Тому всі магічні обряди 

і замовляння є не що інше, як залишки стародавніх договорів із стихійними 

духами».  

 

 

ЗАВДАННЯ 2.3 

 

Прочитайте уривок з праці Геродота «Історія» та дайте відповідь 

на запитання.  

1. Яку роль відігравала війна у житті скіфів, які звичаї пов’язані з 

нею?  

2. Чому їхні звичаї є настільки жорстокими?  

3. Сформулюйте основні риси характерного давнім кочовим народам 

на території України способу життя. 

 

Отже, так приносять вони жертви всім богам і всяких таких тварин, але 

Ареєві вони приносять жертви в інший спосіб. В центрі області(1) кожного 

народу існує священна споруда для Арея, яку вони роблять ось як: накладають 

в’язанки хмизу завдовжки і завширшки до трьох стадій, але не дуже високі. На 

них влаштовують чотирикутну площадку, три сторони якої стримчасті, а на 
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четверту можна зійти. Щороку вони накладають на цю споруду сто п’ятдесят 

возів хмизу (2), бо через непогоду вона постійно осідає. В таку купу хмизу 

кожен народ встромляє старий залізний меч, який є символом Арея. Цьому 

мечу вони щороку приносять у жертву овець та коней, крім тих жертв, що вони 

їх приносять іншим богам. А йому вони приносять ще таку жертву. Із кожної 

сотні ворогів, узятих у полон живими, вони вибирають одного і приносять його 

в жертву, але не так, як овець. Спершу вони ллють вино на голови, а потім 

ріжуть людей над посудиною і відносять кров на вершину тієї купи хмизу і 

обливають кров’ю меч (3). Туди наверх вони відносять кров, а внизу біля 

священної споруди роблять таке. В усіх зарізаних людей вони відрубують 

разом із плечем правицю і кидають відрубане в повітря і, закінчивши всі 

обряди, відходять. А рука, куди впаде, там і лежить, а окремо від неї труп 

зарізаної людини. 

Отакі в них бувають жертвоприношення, але свиней вони не приносять у 

жертву і навіть не розводять їх у своїй країні. 

Щодо їхніх звичаїв на війні, то встановлено таке: першого ворога, якого 

вб’є скіф, він п’є його кров, а скількох інших він ще вб’є в битві, то приносить 

до царя їхні відтяті голови. За кожну голову йому дозволяється одержати щось 

із трофеїв, а якщо не принесе голови, це йому не дозволяється. Ось як скіф 

здирає шкіру з голови ворога: він надрізує шкіру навколо голови там, де вуха, 

бере голову, трусить її, щоб відокремити від черепа, потім бере бичаче ребро і 

розгладжує шкіру. Після цього він використовує її як рушник і для вуздечки 

свого коня, на якому він їздить, вішає її і пишається нею. Бо той, у кого більше 

таких рушників, уважається за найвідважнішого воїна. Багато хто з них із 

шкіри ворогів шиють собі плащі і носять їх як шкіряний одяг. Багато із них із 

шкіри мертвих ворогів, здертої з правиці з нігтями, роблять собі чохли для 

сагайдаків. Адже людська шкіра досить щільна і блискуча і мабуть від усіх 

інших вирізняється своїм блиском і білим кольором. Багато хто здирає шкіру з 

усієї людини, натягає її на дерев’яну раму і возить її з собою, гарцюючи на 

коні. 

Отже, такі з них встановлено звичаї. А з головами не всіх ворогів, але з 

найненависніших, вони роблять таке. Кожен із них, відпилявши все, що нижче 

від брів, очищує череп. І якщо цей скіф бідняк, він лише обтягує ззовні череп 

сирицевою бичачею шкірою і використовує його як чащу, а якщо він багатій, 

то він також ззовні обтягує шкірою, а зсередини позолочує його і використовує 

як чашу для вина. Роблять вони так і з черепами своїх родичів, коли вони 

посваряться між собою і хтось із них на суді в царя візьме гору над іншим. 

Коли приходять гості, яких шанують господарі, то їм підносять ці черепи і 

кажуть, що хоча ті були їхніми родичами, але їм довелося з ними воювати і 

господар вийшов із війни переможцем. Така перемога вважається в них за 

подвиг. 

Один раз на рік кожен правитель області, змішавши вино з водою в 

кратері, дає пити тим скіфам, які повбивали ворогів, а ті, хто цього не зробили, 

не п’ють цього вина, але, присоромлені, сидять осторонь: бо для скіфів це 
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найбільша ганьба. А ті, які повбивали дуже багато ворогів, тримають аж два 

келехи і з обох п’ють. 

 

 

ЗАВДАННЯ 2.4 

 

Прочитайте уривки з праці «Виклади давньослов’янських легенд або 

міфологія» видатного українського вченого Я. Ф. Головацького та дайте 

відповідь на поставлені нижче запитання.  

1. Яким є значення міфології для давніх слов’ян?  

2. Виокремте основні риси їхнього міфологічного світогляду.  

3. Які з цих рис проявляються у народних віруваннях та уявленнях 

українців? Наведіть приклади. 

а) Слов’янська космогонія не залишила нам послідовного вчення, однак є 

сліди цього поняття; у карпатських русинів є переказ, що цар-вогонь разом з 

царицею-водою створили світ. Подібні перекази є і в інших слов’ян. Створення 

світу описано також у галицько-руській колядці:  

«Ой, коли було з начало світа, 

Тоді не було ні неба, ні землі; 

Але лиш було синє море». 

Потім описується, як злетіли два голуби – символи двостатевої творчої 

сили – кохання і починають творити, здобувати із безодні даної стихії. Пасивне 

положення води в природі стало для людини приводом бачити в ній жіночу 

істоту. Без животворної сили світла непорушна вода наповнює простір у 

вигляді снігу, льоду, мертвої маси; але коли світло і тепло пробуджують її, вона 

розтоплюється і під впливом світла народжує і живить світ. І на цій внутрішній 

основі слов’яни-світопоклонники вшановували воду. Істота та мала різні назви. 

Сюди відносяться імена Моряни чи Морени, якими називали опудало, що його 

на свято Купали кидали у воду і яке означало шлюб світла з водою. Мокош, 

божество згадуване Нестором, на думку Коллара, також означало водяну 

жіночу істоту.  

б) Слов’яни визнавали у людині особливу сутність, звану душею. За 

краледворським рукописом, вбита душа виходила з горла, літаючи, пускалася 

по деревах, тоді Морена супроводжувала її у чорну ніч. Так зображався кінець 

людини. Від Нестора та арабських письменників ми знаємо, що слов’яни 

спалювали своїх померлих, а попіл ставили в посудинах на стовпах вздовж 

доріг і творили тризну, чи поминки на честь померлих. 

Свята на честь померлих, які співпадають навесні зі святкуваннями 

оновлення природи, молитви по померлих, показують, що у слов’ян побутували 

уявлення про потойбічне життя. Від Нестора і Льва Диякона ми дізнаємось, що 

за слов’янським уявленням порушник присяги був рабом в майбутньому. У 

давні часи під час поминок лляли вино на могилу і ставили страву – з тою 

думкою, що все те дістанеться покійникові. І досі між людьми на похороні є 

чимало обрядів, що нагадують язичництво. Наприклад, виставляння меду чи 
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молока при тілі покійника, посипання маком хати, з якої винесли вмерлого; 

грушка чи ігрушка – тобто, коли хлопці при покійнику забавляються казками, 

загадками, пильнуючи його протягом ночі. 

Таким чином, смерть не означала кінця існування людини зовсім. 

Слов’яни, однак, не мали певного місця для душ померлих. Покійники, за 

народними уявленнями, не приходять із пекла і тьми, а вилазять, як упирі і 

упириці, з труни і з’являються невідь звідки. Одні чинять людям зло, інші 

бродять без будь-якої мети світом і не знаходять собі притулку. Із усіх таких 

повір’їв, яких є безліч, видно, що навряд чи було певне місце для мертвих, але 

була віра у життя після смерті. Душі по смерті переходили в дерева, у птахів і 

відгукувалися на поклик людини, чи прибирали попереднього вигляду. То не 

був досконалий мітемпсихоз, а тільки недостатність уявлення про рай і пекло 

після смерті; однак було вірування про нове життя, про повернення і 

оновлення. 

 

ЗАВДАННЯ 2.5 

 

Прочитайте уривок з твору Прокопія Кесарійського «Війна з готами» 

та дайте відповідь на запитання.  

1. Якою уявляється побутова культура давніх слов’ян згідно з 

наведеним нижче текстом?  

2. Якими якостями наділяє їх автор тексту? 3. Які первісні вірування 

та уявлення наводяться в уривку? 

 

Народами Склавинами і Антами не править один муж, але з давніх часів 

живуть так, що порядкує громада. І для того всі справи, чи щасливі чи лихі, 

йдуть до громади. Та можна сказати – і в усіх інших справах однаково ведеться 

в обох цих варварських народів і встановилося давно. Єдиного бога, що насилає 

блискавку – визнають єдиним владикою всіх і жертвують йому кров і всяку 

худобу. Не знають долі (фатуму) і зовсім не признають, щоб мала якусь силу 

над людьми, але як хто має перед собою смерть видиму, чи в хворобі, чи на 

війні, обіцяють вони за життя своє, якщо не згинуть, жертву богу, і 

врятувавшись жертвують, що обіцяли, і думають, що тією жертвою спасли собі 

життя. Шанують вони річки, німф і деякі інші божества, жертвують їм всім і з 

тих жертв ворожать собі. Живуть вони в лихих хатках, селячись далеко один 

від одного і переміняючи часто кожний своє житло. Виступаючи в битву, ідуть 

здебільшого на ворогів піші, маючи в руках невеликі щити і піки, а нагрудників 

не одягають. Деякі не мають ані сорочки, ані плаща, але тільки в коротких 

штанях стають битися з ворогами. У обох народів мова одна, проста і 

варварська. Виглядом вони також не різняться поміж собою; всі вони високі і 

надзвичайно міцні; тілом і волоссям не дуже білі і не русяві, і не впадають 

зовсім в чорне, а рудуваті всі. Життя проводять сурове і нецивілізоване, як і 

Масагети, і дуже брудні, як і ті. Але вони зовсім не злі і не підступні і в 

простоті заховують гунські звичаї. І ім’я у Склавинів та Антів колись було 
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одно: за давніх часів і цих і тих звали Спорами, для того, думаю, що заселюють 

край розкиданими і відокремленими оселями. Для того й займають великий 

край – бо більшу частину того берега Істра замешкують вони. 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 2.6 

 

1. Прочитавши уривки з наукових праць Р. Гвардіні, А. Бонара, 

виділіть особливості античної культури.  

2. Які риси світогляду були властиві античній людині? 

 

а) «Антична людина не знає жодної точки поза світом, тому вона не може 

і не спроможна подивитися на нього ззовні. Почуттям і уявленням, вчинком і 

ділом вона живе у світі. Будь-який її рух, навіть найвідважніший, спрямований 

у найбільш потойбічні сфери, лишається усередині цього світу...Її боги схожі на 

людину. Не тільки «чисте буття» Парменіда, «благо» Платона, але й «над-

єдине» Плотіна – усі ці продукти гранично напруженого зусилля вибратися 

назовні із світу речей і людей лишаються дуже міцно прив’язаними до цього 

Всесвіту». 

б) «Голос Європи – це голос стародавньої Греції. Для греків предметом 

любові було безпосередньо їх суспільство. Все, що робили самі греки, 

вважалося вірним і правильним, а все що існувало в світі, окрім них, - 

оманливим, гріховним, що не мало права на існування. Вони були дуже сильні 

у своїх людських проявах, дуже природні, дуже артистичні. Греки жили 

повністю в цьому світі... Навіть поезія їх практична. Їх боги і богині не просто 

люди, а перш за все люди зі своїми людськими пристрастями і почуттями, 

якими володіє кожен з нас. Вони любили прекрасне, але, запевняю Вас, тільки у 

зовнішніх проявах: краса гір, снігів, квітів, краса форм і фігур, краса людського 

обличчя і, найбільш частіше, тіла – ось що подобалося грекам. Для всієї 

оточуючої Європи греки стали вчителями, Європа заговорила голосом Греції». 

в) «Відправним пунктом і об’єктом усієї грецької цивілізації є людина.  

Вона зв’язує їх в боротьбі і в битві, з’єднує плідною дружбою, ім’я якої – 

Гармонія. Вона виходить з її потреб, вона має на увазі її користь, її прогрес. 

Щоб досягти цього, вона починає “орати” одночасно і світ, і людину, одне при 

допомозі іншого. Людина і світ в уявленні грецької цивілізації є відображенням 

одне одного – це дзеркала, які поставлені навпроти, які прочитують один 

одного. Цивілізація греків сполучає світ і людину». 
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ЗАВДАННЯ 2.7 

 

На площах античних міст Північного Причорномор’я стояли 

мармурові стели з декретами. Найзнаменитіша з них – присяга херсонесців 

III ст. до н. е. В її ритмічних фразах оживає древній Херсонес, кожен 

житель якого повинен був клястися олімпійськими богами, героями, 

територією і укріпленнями, а потім говорити наступне: 

 

Клянусь Зевсом, Геєю, Геліосом, Дівою, богами і богинями 

олімпійськими, героями, що володіють містом, територією та укріпленнями 

херсонесців. 

(2) Я буду однодумним стосовно порятунку і свободи держави і громадян 

і не зраджу Херсонеса, Керкінітіди, Прекрасної гавані, ні інших укріплень, і 

решти території, якою херсонесці керують чи керували, [не видам] нічого 

нікого, ні елліну, ні варвару, а оберігатиму все це для херсонеського народу. 

(3) Я не порушу демократичного ладу і не дозволю цього зробити нікому, 

хто зраджує чи порушує, і не приховаю цього, але доведу до відома міських 

деміургів. 

(4) Я буду ворогом зловмиснику і зраднику або тому, хто схиляє до 

відпадіння Херсонес, чи Керкінітіду, чи Прекрасну гавань, чи укріплення і 

територію херсонесців. 

(5) Я служитиму народові і радитиму йому найкраще і найсправедливіше 

для держави і громадян. 

(6) Я оберігатиму для народу "састер" і не розголошуватиму нічого з 

потаємного ні елліну, ні варвару, що може завдати шкоди державі. 

(7) Я не даватиму і не братиму дарунків на шкоду державі і громадянам. 

(8) Я не замишлятиму ніякої несправедливої справи проти будь-кого з 

громадян-невідступників, і не дозволю цього нікому, і не приховаю, а доведу до 

відома і на суді подам голос згідно із законами. 

(9) Я не чинитиму змови ні проти херсонеської громади, ані проти будь-

кого з громадян, хто не оголошений ворогом народу; коли я ввійшов з кимось у 

змову чи пов’язаний якоюсь клятвою чи обітницею, то мені, який зламає це, і 

тому, що мені належить, нехай буде краще, а тому, хто дотримується цього — 

навпаки. 

(10) Якщо я дізнаюсь про якусь змову, реальну чи плановану, я доведу 

про це до відома деміургів. 

(11) Хліб, що звозять з рівнини, я не продаватиму й не вивозитиму з 

рівнини в будь-яке інше місце, а тільки в Херсонес. 

(12) Зевсе, Геє, Геліосе, Діво, божества олімпійські! Якщо я виконаю все 

це, хай буде благо мені самому, і роду, і моїм близьким, якщо не виконаю, хай 

буде лихо і мені самому, і роду, і моїм близьким, і нехай ні земля, ні море не 

приносять мені плода, ні жінки не народжують дітей... 

 

Дайте відповідь на питання:  
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1. Які особливості античної демократії?  

2. Чому політика міста-республіки (поліса) займала провідне місце в 

життя громадян, ставала стилем їх життя? 

3. Які обов’язки брав на себе громадянин античного полісу? 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 2.8 

 

Прочитайте фрагменти праці «Стратегікон» візантійського вченого 

Маврикія (друга половина VI — початок VII ст.). Дайте Ваші відповіді на 

питання:  

1. Як характеризує слов’ян автор цієї історичної праці? Яким був їхній 

устрій їхнього життя і господарство?  

2. Які методи і засоби ведення війни використовували слов’яни?Якою 

була їхня військова сила? Якою зброєю вони воювали?  

3. Яким є ставлення візантійського автора до слов’ян? Чим можна 

пояснити таке його ставлення? 

 

Племена слов’ян і антів близькі за способом життя, за своїми звичаями, за 

своєю любов’ю до волі, їх ніяким чином не можна схилити до рабства або 

покори у своїй країні. Вони багаточисельні, витривалі, легко переносять спеку, 

холод, дощ, наготу, нестачу їжі. 

До прибуваючих до них іноземців вони ставляться ласкаво й, виявляючи 

їм знаки своєї поваги, [при переході їх] з одного місця в інше охороняють їх 

при необхідності, так що якщо б виявилося, що через недбалість того, хто 

приймає в себе іноземця, останній зазнав [якоїсь] шкоди, приймаючий його 

раніше починає війну [проти винного], вважаючи справою честі помститися за 

чужоземця. Тих, хто знаходиться у них в полоні, вони не тримають у рабстві, як 

інші племена, на протязі необмеженого часу, а, обмежуючи [термін рабства], 

певним часом пропонують їм вибір: бажають вони за певний викуп 

повернутися геть чи залишатися там [де вони знаходяться] на становищі 

вільних і друзів. 

У них велика кількість різноманітної худоби і плодів земних, що лежать у 

купах, особливо проса і пшениці. Скромність їх жінок перевищує всяку 

людську природу, так що більшість із них вважають смерть свого чоловіка 

своєю смертю і добровільно душать себе, не вважаючи перебування вдовою за 

життя. 

Вони селяться у лісах, біля важкодоступних рік, боліт та озер, 

влаштовують у своїх житлах багато виходів... Необхідні для них речі вони 

заривають у тайниках, нічим зайвим відкрито не володіють і ведуть життя 

бродяче.  

Воювати зі своїми ворогами вони люблять у місцях, що поросли густим 

лісом, у тіснинах, на урвищах; з вигодою для себе користуються [засідками], 
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раптовими атаками, хитрощами, і вдень, і вночі винаходячи багато 

[різноманітних] способів. Досвідчені вони також і в переправі через ріки, 

перевершуючи в цьому відношенні всіх людей. Мужньо витримують вони 

перебування у воді, так що часто деякі з числа тих, що залишаються дома, 

захоплених зненацька раптовим нападом, поринають у пучину води. При цьому 

вони тримають в роті спеціально виготовлені великі, видовбані всередині 

тростини, які доходять до поверхні води, а самі, лежачи навзнак на дні – [ріки], 

дихають з їх допомогою, і це вони можуть робити на протязі багатьох годин, 

так що абсолютно не можна догадатися про їх присутність... 

Кожен озброєний двома невеликими списами, деякі мають також щити... 

Вони користуються також дерев’яними луками і невеликими стрілами, 

намоченими особливою отрутою, сильно діючою... 

Не маючи над собою голови і ворогуючи один з одним, вони не визнають 

воєнного строю, нездатні битися у правильній битві, показуватися на відкритих, 

рівних місцях. Якщо і станеться, що вони відважилися іти на бій, то вони в час 

його з криком трохи просуваються вперед всі разом, і якщо противник не 

витримує їх крику, похитнеться, то вони сильно наступають, у протилежному 

випадку починають втікати, не поспішаючи помірятися з силами супротивника 

у рукопашному бою. Маючи велику допомогу в лісах, вони направляються до 

них, оскільки серед тіснин вони вміють відмінно воювати. Часто здобич вони 

кидають [нібито] під впливом розгубленості і біжать у ліс, а потім, коли 

наступаючі кидаються на здобич, легко піднімаються і завдають супротивнику 

зло... 

Словом, вони підступні і не тримають свого слова відносно договорів, їх 

легше підпорядкувати страхом, ніж подарунками. Оскільки між ними нема 

однодумства, то вони не збираються разом, а якщо і беруться, то вирішене 

ними тут же порушують інші, оскільки всі вони ворожі один одному і ніхто не 

хоче поступитися іншому. 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 2.9 

 

Прочитайте фрагменти з творів “Про повітря, воду й місцевості” 

давньогрецького медика, основоположника наукової медицини Гіппократа 

(V–IV ст. до н. е.) та “Збирання уривків" Миколая Дамаскського (народився 

близько 64 р. до н. е.), філософ-перипатетика. Дайте відповіді на запитання 

до нього:  

1. Які особливості побуту скіфів згадуються вченими?  

2. У яких рисах побутовоаї культури проявляється кочовий спосіб 

життя скіфів?  

3. Чому жінки скіфів займалися військовою справою?  
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В Європі є скіфський народ, що живе тепер навколо озера Меотіди і 

відрізняється від інших народів. Назва його савромати. Їх жінки їздять верхи, 

стріляють з луків і кидають дротики, сидячи на конях, і б’ються з ворогами, 

поки вони дівчата; а заміж вони не йдуть, поки не заб’ють трьох ворогів, і 

оселюються жити з чоловіками не раніш, як принесуть звичайні жертви. Та, що 

вийде заміж, перестає їздити верхи, поки не прийде потреба поголовно 

виступати в похід. У них немає правих грудей, бо ще в ранньому дитинстві 

матері їх, розпікши приготований саме з цією метою мідний інструмент, 

прикладають його до правої груді і випалюють так, що вона втрачає здатність 

рости, і вся сила і достаток соків переходять у праве плече і руку. Щодо 

зовнішнього вигляду інших скіфів, саме схожості їх між собою і несхожості з 

іншими народами, можна сказати те саме, що й про єгиптян, виключаючи те, 

що в других це зумовлюється спекою, а в перших холодом. Так звана «Скіфська 

пустиня» являє собою рівнину, багату на траву, але позбавлену дерев і помірно 

зрошену: по ній течуть великі ріки, які відводять воду з степів. Ось тут і живуть 

скіфи: звуться вони кочовниками, бо в них немає хат, а живуть вони в кібітках, 

з яких найменші бувають чотириколісні, а інші шестиколісні; вони кругом 

закриті повстю і зроблені подібно до домів: одні з двома, інші з трьома 

відділами; вони непроникні ні для води (дощової), ні для снігу, ні для вітрів. У 

ці вози запрягають по дві і по три пари безрогих волів, роги в яких не ростуть 

від холоду. В таких кібітках перебувають жінки, а чоловіки їздять верхи на 

конях; за ними йдуть їхні стада овець і корів і табуни коней. На одному місці 

вони залишаються стільки часу, поки вистачає трави для стад, а коли її не 

вистачить, переходять в іншу місцевість. Самі вони їдять варене м’ясо, п’ють 

кобиляче молоко і їдять «іпаку» (це сир з кобилячого молока). Такий спосіб 

життя і звичаї скіфів. 

Молокоїди, скіфський народ, не мають будинків, як і величезна більшість 

скіфів, і живляться тільки кобилячим молоком, яке, роблячи з нього сири, їдять 

і п’ють, і через це з ними дуже важко боротись, бо вони скрізь мають з собою 

їжу. Вони і Дарія примусили тікати. Вони також дуже справедливі, маючи 

спільне майно і жінок, так що старших від себе вважають батьками, молодших 

— синами, а однолітків — братами. З них був і Анахарсід, визнаний одним із 

семи мудреців, який прибув в Елладу, щоб вивчити еллінські звичаї. 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 2.10 

 

Прочитайте фрагмент праці «Географія» визначного давньогрецького 

вченого Страбона (близько 63 р. до н. е. — 23 р. н. е.), та сформулюйте 

відповіді на такі запитання:  

1. Про які особливості культури скіфів можна дізнатися з цього 

невеликого фрагменту?  

2. Якими є погляди греків на життя та культуру скіфів?  
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3. Яким чином ставлення греків до скіфів впливає на знання про їхню 

культуру? 

 

<...> Кажуть, що Гомер, через незнання, не згадує про скіфів.<...> Але ще 

й тепер за ними живуть в кибитках так звані номади, які займаються 

скотарством і годуються молоком, сиром і здебільшого кумисом. Вони не 

складають грошей, не знають торгівлі, вміють тільки міняти один товар на 

інший.<...> Немає, далі, нічого дивного і в тому, що Гомер, бачачи нашу 

пристрасть до збагачення і всілякі несправедливості через наші зобов’язання, 

назвав найчеснішим і найд облеснішим такий народ, який зовсім не має діла ні 

з договорами, ні з нагромадженням грошей, але має все спільне, крім мечів і 

чаш до пиття. Адже у них насамперед навіть жінки спільні і діти.<...> І Есхіл 

явно погоджується з нашим поетом, кажучи про скіфів, що вони “і кумису 

любителі і справедливії скіфи”. Така ж думка про них існує у еллінів і тепер. 

Дійсно ми їх вважаємо дуже простодушними, зовсім не лукавими, значно 

скромнішими, ніж ми самі, і більш незалежними. <...> 
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ТЕМА 3. КУЛЬТУРА ВІТЧИЗНЯНОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 

 

ЗАВДАННЯ 3.1 

 

Прочитайте уривки з «Літопису Руського» («Повісті минулих літ»). 

Дайте відповідь на запитання:  

1. Які звичаї слов’янських племен та їхніх сусідів згадує літописець?  

2. У чому проявляється неоднозначне ставлення літописця до різних 

племен?  

3. Чим можна пояснити таке його ставлення?  

 

Всі мають звичаї свої, і батьківські закони, і перекази, кожен норов свій. 

Поляни своїх батьків обичаї мають, тихі й покірливі, і стидливість до снох 

своїх, і до сестер, і до матерів своїх. І снохи до свекрів і діверів своїх велику 

стидливість виявляють. І брачні обичаї мають: не ходить жених по невісту, а 

приводять її ввечері, а наступного дня приносять, що за нею дадуть. А 

деревляни жили позвіриному, жили по-скотськи: і убивали один другого, їли 

все нечисте, і брачення у них не бувало, а умикали дівиць біля води. А 

радимичі, і в’ятичі, і сіверо один обичай мали: жили в лісі, як всякий звір, їли 

все нечисте, і соромослів’я в них при батьках і при снохах. І брачення у них не 

бувало, а ігрища між селами. І сходилися на ігрища, на танцювання, і на всі 

бісівські пісні, і тут умикали собі жінок, хто з якою зговориться; мали ж по дві і 

по три жони. А коли хто помирав, творили над ним тризну, опісля робили 

вогнище велике, і клали на вогнище померлого [в колоді] – і спалювали. Потім 

збирали кості, вкладали в невеликий сосуд і виставляли на стовпі на путях, як 

то роблять в’ятичі і зараз. 

Такого ж звичаю дотримувались і кривичі та інші поганії, що не відали 

закону божого, а самі творили для себе закон. 

Так само і зараз, при нас, половці тримаються батьківських законів; кров 

проливають, ще й хваляться цим, їдять мертвеччину і всіляку нечистоту, 

хом’яків і сусолів, і одружуються із своїми мачухами та ятрівками, і інші обичаї 

батьків своїх [сповняють]. Але ж ми християни, скільки земель, що вірують у 

святу Трійцю, і в єдине хрещення, і в єдину віру, закон маємо один, оскільки у 

Христа хрестимося, і в Христа одяглися. 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 3.2 

 

Прочитайте уривок з «Житія Феодосія Печерського». Дайте відповідь 

на запитання.  

1. Чому князь описаним чином відреагував на зауваження 

святого Феодосія?  
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2. Що Ви знаєте про чесноти й ідеали, властиві чернецтву і князю з 

дружиною в середньовіччі? Чим вони різнилися?  

3. Що таке агіографія? Якою була її роль в літературі та культурі 

Київської Русі? 

 

Одного ж дня благий і богоносний отець наш Феодосій прийшов до князя 

Святослава, і як увійшов до зали, де сидів князь, бачить перед ним силу 

[людей], що розважали його: одні грали на гуслях, а інші – на музиках грали й 

голосили; інші – на органах. І так усі грали й веселилися, як належить перед 

князем. Блаженний же сидів коло нього, долу зорячи, схилився і, ледь 

нагнувшись, каже: «Чи буде так у той вік майбутній?!» І зразу князь 

зворушений був словами блаженного і просльозився трохи, [та] повелів тим 

перестати. Звідтоді, якщо коли і велів тим грати, [то], зачувши про прихід 

блаженного Феодосія, наказував їм тихо стати й мовчати.  

 

 

 

ЗАВДАННЯ 3.3 

 

Прочитайте уривок з «Повчання» Володимира Мономаха. Дайте 

відповідь на запитання:  

1. Чим займався князь Володимир у Чернігові? Яким мав бути «труд» 

князя? Такі заняття були для нього розвагою чи обов’язком?  

2. Порівняйте спосіб життя київського князя зі способом життя 

західноєвропейських лицарів.  

3. Чому князь так багато уваги приділяв полюванню? 

 

А от так трудився на ловах, доки сидів у Чернігові, і коли із Чернігова 

вийшов, і до цього літа по сто [звірів] заганяв і брав без великих зусиль, окрім 

інших ловів поза Туровом, де я з батьком ловив всякого звіра. 

А от що я в Чернігові робив: коней диких своїми руками у пущах в’язав, 

по десять і двадцять живих коней, окрім того, по Росі їздячи, ловив своїми 

руками тих же диких коней. Два тури піднімали мене на рогах разом із конем, 

олень мене один бив і два лосі, один ногами топтав, а другий рогами бив, вепр 

мені на бедрі меч відняв, ведмідь мені біля коліна пітник укусив, лютий звір 

стрибнув мені на бедра і коня разом зі мною звалив. І Бог неушкодженим мене 

зберіг. І з коня багато падав, голову собі двічі розбивав, і руки і ноги собі 

вередив, в юності своїй вередив, не жалів життя свого, не щадив голови своєї. 

Те, що треба було робити отроку моєму, сам робив, на війні і на ловах, 

вночі і вдень, у спеку і в мороз, не даючи собі спокою. На посадників, ні на 

биричів не оглядався, сам робив, що було потрібно, весь наряд, і в домі своєму 

робив так само. І для ловчих ловчий наряд сам давав, що стосувалося і конюхів, 

і соколів, і яструбів. 
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ЗАВДАННЯ 3.4 

 

Прочитайте уривок з твору митрополита Іларіона «Слово про закон і 

благодать» і дайте відповідь на наступні питання:  

1. Яку епохальну подію описує митрополит Іларіон?  

2. Проаналізуйте значення цієї події для культури Київської Русі.  

3. Виділіть особливості християнського віровчення, його цінностей і 

церковної організації на основі тексту. 

 

Відтоді і донині вершиться подвиг благовір’я. Та не тільки ним виявляв 

живу в ньому до Бога любов, а й подвижництвом, звелівши по всій землі своїй 

хреститися во ім’я Отця і Сина і Святого Духа і ясно і велегласно в усіх містах 

прославляти Святу Трійцю і всім стати християнами — малим і великим, рабам 

і вільним, юним і літнім, боярам і простим, багатим і вбогим. 

І не було жодного, хто б противився благочестивому його повелінню. 

І якщо хто і не з любові, то зі страху перед повелителем, всі хрестилися, 

бо благовір’я його з владою поєднувалося. 

І в один час вся земля наша возславила Христа з Отцем і Святим Духом. 

Тоді почав туман ідольський від нас відходити, а зорі благовір’я 

з’явилися, тоді пітьма бісослуження щезла і слово євангельське землю нашу 

осіяло. Капища — руйнувалися, а церкви — ставилися. Ідоли — крушилися, а 

ікони святих — з’являлися, біси порозбігалися, і хрест освячував міста. 

Пастори словесних овець Христових, єпископи перед святим вівтарем 

стали, жертву безкровну попи і диякони приносять, і ввесь клір прикрасив і в 

красу зодягнув святі церкви, апостольська труба і євангельський грім всі міста 

огласили, фіміам, Богу воскурений, повітря освятив, монастирі на горах 

постали, чорноризці появилися. Мужі і жони, і малі й великі, — всі люди святії 

церкви наповнюють, возславляють Бога і говорять: «Єдин Свят, Єдин Господь 

Ісус Христос на славу Богу Отцю. Амінь. Христос переміг, Христос здолав, 

Христос воцарився, Христос прославився. Великий єси, Господи, І дивні діла 

Твої. Боже наш, слава Тобі!» 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 3.5 

 

Прочитайте уривок з «Повчання» Володимира Мономаха та дайте 

відповідь на такі питання:  

1. Якою була роль релігії в середньовічній культурі?  

2. Як вплинуло прийняття християнства на систему моральних 

цінностей Київської Русі?  

3. До якого способу життя закликає і від чого застерігає Володимир 

Мономах? 
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От так і Василій навчав, зібравши біля себе юних, мати душу чисту й 

незаплямовану, тіло худокосте, розмову лагідну і дотримуватись слова 

Господнього: «їжа і питво має бути без шуму великого, при старших мовчать, 

премудрих слухать, старшим коритися, з рівними і меншими в любові бути,— 

розмовляти без лукавства, а розуміти багато; не лютитися словом, не хулити 

мовою, не багато сміятися, соромитись старших, з жінками безпутними не 

розмовляти, очі долу опускати, а душу д’горі, уникаючи їх. Не ухилятися 

наставляти падких до влади, ні в що ставити, що від усіх честь. Коли ж хтось із 

вас може іншим корисне зробити, від Бога на віддяку і насолодження вічними 

благами – хай надіється». «О Владичице Богородице! Відведи від убогого серця 

мого гордість і буйство, щоб не величався марнотами світу цього у нашім 

пустотнім житті». 

Навчися, праведний чоловіче, поступати благочестиво, навчися, за 

євангельським словом, «очима управлять, язик стримувать, ум упокорювать, 

тіло поневолювать, гнів погублять, помисли чисті мати, спонукаючись на добрі 

діла ради Господа; позбавлений – не мсти, зненавиджений – люби, гнаний – 

терпи, підданий хулі – моли, умертви гріх». 

«Заступайтесь за обиженого, давайте розраду сироті, оправдайте 

вдовицю. Приходьте, щоб об’єднатися, – говорить Господь. – Якщо гріхи ваші 

будуть як багряниця, обілю я їх, як сніг» і таке інше. 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 3.6 

 

Прочитайте уривок з «Повчання» Володимира Мономаха та дайте 

відповідь на такі питання:  

1. Чи можна вважати цей текст моральним кодексом Київської Русі?  

2. Які з настанов Володимира Мономаха можуть бути корисними і в 

сучасній культурі? 

3. Які з моральних норм і практик, викладених в цьому тексті є 

неприйнятним для сучасного суспільства? Чому? 

 

А найголовніше — убогих не забувайте, а скільки можете по змозі 

годуйте і подайте [милостиню] сироті, і вдовицю оправдуйте самі, а не давайте 

сильним погубити людину. Ні правого, ні винуватого не вбивайте і не веліть 

убивати його. Якщо навіть заслуговуватиме смерті, і то не погубляйте жодного 

християнина. Слово мовлячи, і про погане, і про добре, не кляніться Богом і не 

хрестіться, бо в тому нема тобі ніякої потреби. Якщо ж ви будете клятву давати 

братам чи будь-кому, то провірте серце своє і, на чому можете устоять, у тому і 

кляніться, а, поклявшися, дотримуйтесь, аби, порушивши [клятву], не погубили 

душі своєї. Єпископи, і попи, і ігумени з любов’ю приймайте від них 

благословення, і не стороніться їх, і, в міру сил своїх, любіть і печіться про них, 

щоб прийняти їхню молитву від Бога. А понад усе — гордині не майте ні в 
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серці, ні в розумі, але скажемо: «Смертні ми, сьогодні живі, а завтра — в гріб; 

це все, що ти нам дав, не наше, а твоє, доручене нам тобою на мало днів. І в 

землі не ховайте [скарбів], то нам великий гріх. Старих шануй, як отця, а 

молодих — як братів. У домі своєму не лінуйтеся, а все помічайте. Не 

покладайтесь на тівуна, ні на отрока, щоб не насміхалися гості ваші ні з дому 

вашого, ні з обіду вашого. На війну вийшовши, не лінуйтеся, не покладайтеся 

на воєвод; ні питву, ні їді не попускайте, ні спанню; і сторожів самі споряжайте, 

і вночі, розставивши скрізь [сторожу] , біля воїв самі лягайте, а рано вставайте; 

а оружжя не спішіть із себе знімати, не роздивившись, бо з-за лінощів раптово 

чоловік гине. Лжі остерігайтеся, і п’янства, і блуду, бо в них гине душа і тіло. 

Куди б ви не йшли і якими шляхами по своїх землях, не давайте отрокам 

чинити пакості, ні своїм, ні чужим, ні в селах, ні в житлах, щоб не почали вас 

проклинать. Куди не підете і де не станете, напійте і нагодуйте страждущого. А 

найбільше шануйте гостя, звідки б він до вас не прийшов, чи простий чоловік, 

чи знатний, чи посол. Якщо не можете [пошанувати його] дарами, то їжею і 

питвом: бо вони мимоходом прославлять чоловіка по всіх краях або добрим, 

або злим. Хворого відвідайте, покійного проведіть, бо всі ми смертні. І чоловіка 

не минайте, не привітавши, доброго слова не сказавши. Жінку свою любіть, але 

не давайте їм над собою влади. Це ж і кінець всьому: страх Божий майте над 

усе. 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 3.7 

 

1. На основі уривку з наукової праці митрополита Іларіона (І. Огієнка) 

визначте, якою була роль релігії в Київській Русі.  

2. Що змінилося із прийняттям християнства у вітчизняній 

середньовічній культурі, на думку Івана Огієнка?  

3. Чи погоджуєтеся Ви з поданими твердженнями? Обґрунтуйте. 

 

Але все таки Українська Православна Церква чесно, широко й реально 

виконала своє високе завдання вже за перші три віки, за X–XI–XIV, бо вона 

приймала готове, віками в Греції вже створене живим життям. Належало тільки 

відповідно застосувати його до духових обставин в Україні-Русі. 

Родова помста, кривава помста й кров за переступи взагалі, як основа 

поганства, була помалу знищена, коли вдалося закласти основи міцної держави, 

Русі, та ще єдиновладдя, монархії. Сама основана на монархічній ідеології, 

Православна Церква сильно й глибоко допомагала в цьому державі. В "Руській 

Правді" XI віку кривава помста була замінена "вірою", грошевою карою, а це 

була революція в тодішній ідеології. За вбивство дружинника наложена кара в 

80 гривен, звичайного чоловіка – 40 гр., жінки – 20 гривен, але кара на горло за 

ці переступи була відмінена. Кара на горло – чужа українській культурі. В 

основу державного життя, в суд Церква внесла зовсім нові поняття, і то в 
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християнському розумінні. Скажемо, в «Руській Правді» вже й сліду нема від 

різних судових поєдинків, від т. зв. «Судів Божих», де все віддавалося на 

вирішення бога Долі ще до Християнства. Розуміння "суду", як Правди Божої, 

глибоко держиться в українській народній культурі ще й тепер. 

Найбільше праці вимагала Християнізація життя родини, бо воно ж 

віками йшло своєю уторованою дорогою. Християнство вимагало зовсім 

іншого життя, життя морального й чеснотного, з основою взаємопошани й 

любові. Звичайно, ця праця легко не йшла. Але держава це зрозуміла, і віддала 

догляд над родиною виключно в руки нової Церкви, і всі судові родинні справи 

були віддані власне Церкві. Це сильно й реально допомогло Християнізації 

України в найбільшій ділянці – родині. І Православна Церква зробила тут 

надзвичайно багато і це була реальна праця Церкви, що поставила поруч 

Священика й вірного батька-матір, творців родини, основ української народної 

культури. 

Безконечно багато зробила Православна Церква для запровадження й 

зміцнення самого державного устрою. Великі князі, і Володимир й /409/ 

Ярослав, монархи всієї Руси, глибоко зрозуміли вагу Церкви в державі, глибоко 

зрозуміли силу одно-вір’я для держави, і завжди закликали до себе і 

Митрополитів, і Архиєреїв взагалі на наради в державних справах, і державну 

ідеологію Архипастирі проповідували своїм вірним. 

І правильно твердить славний історик В. Ключевський, описуючи 

початки Київської Церкви: «Церква на Русі в давнину відала не саме тільки діло 

Спасіння душ: на неї покладено було багато чисто світських турбот, які близькі 

були до державних завдань. Вона часто була співробітницею, а то нерідко й 

керівничкою світської державної влади в побудові громадянства і в підтриманні 

державного порядку» (том І, ст. 308). Той же історик (І. 272) твердить: «Сама 

ідея законодавчого обов’язку, покладеного на государя Господом (Звище), 

думка про можливість регулювати громадське життя волею влади була 

принесена й нам разом з Християнством, наказувалась від Церкви». 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 3.8 

 

Прочитайте фрагменти з «Літопису Руського» та дайте відповіді на 

запитання:  

1. На яких досягненнях князя Ярослава Мудрого наголошує 

літописець? 

2. Чому, на Вашу думку, князь приділяв велику увагу розповсюдженню 

освіти і будівництву храмів? 

 

У рік 6545 [1037]. Заложив Ярослав город — великий Київ, а в города 

сього ворота є Золоті. Заложив він також церкву святої Софії, премудрості 

божої, митрополію, а потім церкву на Золотих воротах, кам’яну, Благовіщення 
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святої богородиці. Сей же премудрий великий князь Ярослав задля того 

спорудив [церкву] Благовіщення на воротах, [щоб] давати завше радість городу 

сьому святим благовіщенням господнім і молитвою святої богородиці та 

архангела Гавриїла. Після цього [він звів] монастир святого Георгія 

[Побідоносця] і [монастир] святої Орини. 

І при нім стала віра християнська плодитися в Русі і розширятися, і 

чорноризці стали множитися, і монастирі почали з’являтися. І любив Ярослав 

церковні устави, і попів любив він велико, а понад усе любив чорноризців. 

І до книг він мав нахил, читаючи [їх] часто вдень і вночі. І зібрав він 

писців многих, і перекладали вони з гречизни на слов’янську мову і письмо 

[святеє], і списали багато книг. І придбав він [книги], що ними поучаються 

віруючі люди і втішаються ученням божественного слова. Бо як ото хто-небудь 

землю зоре, а другий засіє, а інші пожинають і їдять пожину вдосталь, — так і 

сей. Отець бо його Володимир землю зорав і розм’якшив, себто хрещенням 

просвітив, а сей великий князь Ярослав, син Володимирів, засіяв книжними 

словами серця віруючих людей, а ми пожинаєм, учення приймаючи книжнеє. 

Велика бо користь буває людині од учення книжного. Книги ж учать і 

наставляють нас на путь покаяння, і мудрість бо, і стриманість здобуваємо ми із 

словес книжних, бо се є ріки, що напоюють всесвіт увесь. Се є джерела 

мудрості, бо є у книгах незмірна глибина. Ними бо в печалі ми втішаємось, 

вони є уздою стриманості. [...] Якщо бо пошукаєш ти в книгах мудрості пильно, 

то знайдеш ти велику користь душі своїй. Бо коли хто часто читає книги, то 

бесідує він із богом або зі святими мужами. Читаючи бесіди пророків, 

євангельські повчання і апостольські, і житія святих отців, знайде душі він 

користь велику. 

Ярослав же сей, як ото ми сказали, любив книги і, многі списавши, 

положив [їх] у церкві святої Софії, що її спорудив він сам. І прикрасив він її 

іконами многоцінними, і злотом, і сріблом, і начинням церковним. У ній же 

належні співи воздають богові в належні часи. І інші церкви ставив він по 

городах і по містах, настановляючи попів і даючи їм частку майна свого і 

велячи їм повчати людей і приходити часто до церков; попові бо часто 

належить повчати людей, оскільки це йому поручено богом. І умножилися 

пресвітери і люди християнські, і радувався Ярослав вельми, бачачи багато 

церков і люду християнського [...] 
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ТЕМА 4. УКРАЇНСЬКИЙ РЕНЕСАНС 

 

ЗАВДАННЯ 4.1 

 

Прочитайте уривок з «Напучення польському королеві Сигізмунду 

Августу» Станіслава Оріховського та дайте відповідь на питання.  

1. Якого значення надає український мислитель вихованню й освіті 

для короля?  

2. Які гуманістичні ідеали переслідував Станіслав Оріховський, 

написавши цей твір?  

3. Що Вам відомо про «теорію суспільного договору» та ідеал 

«філософа на троні» у творчості українських гуманістів епохи 

Відродження? 

 

Ти вже бачив, королю найкращий (до тебе, нарешті, до тебе повертаюсь!), 

що і жорстокі, і розбещені правителі бували-таки в державах, і такими їх 

зробило виховання. Зрештою, тобі відомо також (закарбуй це в пам’яті), що без 

добрих настанов і чесних порад не може бути путящого мужа, тим більше 

короля. Крім того, чую ще (і то від твого почту), що ти маєш бути королем, а не 

ченцем, а тому, мовляв, повинен щонайменше вдаватися до наук. Гай-гай! 

Святий Юпітере, виходить чернець повинен бути мудрішим за короля! Невже у 

твоєму королівстві якийсь нероба, що сидить разом з іншими ченцями в 

якомусь закуті й вигадує та без кінця переказує силогізми, мудріший, ніж ти, 

якому стільки і таких важливих справ вирішувати доводиться?  

 

 

 

ЗАВДАННЯ 4.2 

 

Прочитайте твір Павла Русина (1474–1517) із Кросна та дайте 

відповіді на запитання:  

1. Що Вам відомо про цього діяча українського Відродження?  

2. Якою є роль поета, митця в культурі, на думку Павла Русина?  

3. Які риси ренесансного світогляду знайшли відображення в цьому 

тексті? 

 

ПОХВАЛА ПОЕЗІЇ 

Світлий дар богів, поетичне слово, 

Їх осель дитя, гомінке й солодке,  

Кажуть, лине ввись, дев’ятьом небесним  

Сферам співзвучне.  

 

Сам Платон-мудрець у своїх писаннях  

Вчив, що й дев’ять муз подають свій голос  
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Влад із хором сфер, що в глибокім небі  

Мирно кружляють.  

 

Славить пісня ця не лише прадавні  

Подвиги мужів, а й за приклад ставить  

Їх життя святе і богів шанує  

Словом хвалебним.  

 

«Кожен твір співця (вороги ясного  

Феба твердять так) – небилиці сущі»,  

В пісні ж, десь на дні, по-мистецьки скрита,  

Зблискує правда.  

 

В панцирі твердім – із горіха зерня,  

Хист тонкий, бува,–навіть в грубім тілі.  

Так і суть свою досконала пісня  

Звикла ховати.  

 

Отже, про співця недаремно кажем,  

Що натхненний він божеством небесним,  

Що летить до зір, над земним поділлям  

Крила простерши.  

 

Що ж бо є тривким на зрадливім світі?  

Хутко смерть бліда кожен плід стинає,  

Вперто час гризький і руйнує, й точить  

Все вколо себе. 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 4.3 

 

1. Здійсніть аналіз поданих уривків з наукових праць Х. Ортеги-і-

Гасета, М. Поповича та Е. Соловьйова, виділивши особливості 

ренесансного світогляду.  

2. Визначте роль Реформації в культурі Відродження.  

3. Який вплив Реформація мала на українську культуру тієї доби? 

 

а) «Поруч зі звичною вірою в надприродне людина XV ст. знову отримує 

довіру до цього світу і до себе самої. Її починають тривожити речі, соціальні 

цінності, люди, зокрема, натура як така… Чисте християнство вичерпало себе, 

віддавши все, що могло, а Реформація не прагнула стати новою формулою 

середньовічного християнства, лишаючись чимось світським, суто сучасним».  
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б) «За багатьма ознаками можна судити, що в XIV–XV ст. християнізація 

перестає бути поверховою, проникає в глибини народної свідомості, 

зливаючись із рештками язичницьких вірувань і обрядів. Церква ще довго 

бореться за «чистоту обряду» проти колядок, але всю народну культуру з її 

язичницькими елементами можна вже вважати християнською. Це означало, 

що книжництву відкритий шлях до глибин». 

в) «XV століття – найбільш складне і загадкове у всій європейській 

історії, аж до наших днів. І це не випадковість, перед нами – століття історичної 

кризи, єдиної кризи в повному розумінні слова, яку тільки переживали нові 

народи Заходу, народжені кризою ще більш серйозною, катастрофічною, яка 

згубила античну культуру…Людина 15 ст. заблукала в самій собі, тобто вона 

випала з однієї системи вірувань і поки що не затвердилась в іншій. У неї не 

стало твердого ґрунту під ногами, на який вона б могла обпертись і бути, їй 

немає до чого притулитись, вона залишилась без родової дійсності… Вона ще 

вірить в середньовічний світ, тобто в надприродний потойбічний світ Бога, але 

віра її – не жива віра. Її віра – щось повсякденне , інертне (зрозуміло, 

неможливо сказати, що вона не була відвертою)».  

г) «Реформація, як в своєму початковому пункті, так і у своїх кінцевих 

результатах, взагалі виводить за межі релігійно-теологічних задач. З труднощів, 

які породила декларована реформаторами свобода волі, виростає принцип 

інтелектуальної і моральної автономії; із суперечностей нового церковного 

ідеалу – ідеал правової держави. В оболонці запеклих суперечок про таїнства і 

символи віри здійснюється переворот в морально-антропологічній і соціальній 

орієнтації мислення, мабуть самий рішучий за всю півторатисячолітню історію 

християнсько-католицької Європи. В горнилі Реформації виковуються вихідні 

установки ранньобуржуазної правосвідомості, ідея відділення церкви від 

держави, новий погляд на світське призначення індивіда і нова ділова етика, 

співзвучна ранньобуржуазному приватному підприємництву».  

д) «Реформація, як в своєму початковому пункті, так і у своїх кінцевих 

результатах, взагалі виводить за межі релігійно-теологічних задач. З труднощів, 

які породила декларована реформаторами свобода волі, виростає принцип 

інтелектуальної і моральної автономії; суперечностей нового церковного ідеалу 

– ідеал правової держави. В оболонці запеклих суперечок про таїнства і 

символи віри здійснюється переворот в морально-антропологічній і соціальній 

орієнтації мислення, мабуть самий рішучий за всю півторатисячолітню історію 

християнсько-католицької Європи. В горнилі Реформації виковуються вихідні 

установки ранньо-буржуазної правосвідомості, ідея відділення церкви від 

держави, новий погляд на світське призначення індивіда і нова ділова етика, 

співзвучна ранньобуржуазному приватному підприємництву».  

«В Україні у боротьбі за очищення православ’я реформаторський заклик 

до повернення церкві ранньохристиянських чеснот співпадає із охороною 

традицій місцевої української церкви (зокрема, соборності, участі у ній 

світських осіб тощо) і таким чином, прибирає у рамках братств ідеологічного 

забарвлення боротьби за народність… Захист рідної мови йшов на 
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теоретичному рівні з посиланнями на Біблію. Ідейно-теоретичне протиборство 

„ми-вони” з утвердженням нового національного шляхетсько-буржуазного 

класу козацтва вилилось у збройне протиборство за загальнонаціональні 

інтереси і завершилось перемогою». 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 4.4 

 

Прочитайте уривки з післяслова до львівського видання «Апостола» 

(1574) надрукованого Іваном Федоровим (1510–1583) та дайте відповіді на 

запитання:  

1. Яким є внесок Івана Федорова в українську культуру? За яких 

обставин він опинився у Львові?  

2. Який вплив мало винайдення і розповсюдження книгодрукування на 

культуру доби Відродження?  

3. Чи знаходив І. Федоров підтримку своїй друкарській справі? Чому? 

 

[…] І коли ми подорожували, великі скорботи і нещастя зустріли мене, не 

тільки з причини того, що дорога була тривала, але й тому, що люди 

хворіли чумою і в дорозі моїй це заважало мені, і просто сказати, все лихо і 

найгірше з гіршого супроводило мене. Отже, з ласки Божої до богоспасенного 

міста, що називається Львів, прийшов і все, що в дорозі мені траплялося, ні в 

що поставив, щоб тільки до Христа ближче стати. Все, про що я розповів, 

подібне до сновидінь і тіні, все воно минає, як дим на повітрі, і добре, і недобре 

розходиться. Як апостол хвалиться в скорботах, тому що скорботи породжують 

терпіння, а терпіння – надію, надія ж не посоромить тому, що любов Божа 

запалилась у серці моєму Духом Святим, даним мені. 

І розмірковуючи я втихомирився. І коли я поселився в славнозвісному 

місті Львові і став ходити по слідах, протоптаних одним богообраним мужем, я 

почав собі проказувати таку молитву […]. І помолившись, я почав присвячене 

Богові діло до налагодження навертати, щоб боговдохновенні догмати 

поширювати. І пообходив я багатих і благородних серед мирян, помочі просячи 

від них, і падав на коліна перед ними і припадав лицем до землі, я сльозами 

своїми, які серце моє викликало, ноги їх обмивав, і це не раз, і не два, але 

багато разів робив я. 

І просив священика, щоб він у церкві всіх публічно голосно оповістив 

проце. І не випросив я нічого благаючими словами, не вимолив своїми слізними 

риданнями, не виклопотав ніякого пожертвування з допомогою священиків. І 

заплакав я гіркими сльозами, що не знайшов ні любителя, ні помічника не 

тількисеред руського народу [львівських українців], але й серед греків [що 

проживалиу Львові]. 

Але знайшовся дехто з нижчого духовенства і з простих мирян, що 

подалимені допомогу. Не думаю, що вони це зробили від надлишків своїх, 
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скоріше, мабуть, як та убога вдовиця, що два останні гроші свої пожертвувала. 

Всім же, щона цьому світі перебувають, вони повернуться до них, а в 

майбутньому посмертному житті від багатодавця Бога сторицею відплатиться. 

[…] А почала ця книга, названа «Апостол», друкуватися в Богом 

береженому місті Львові, в якій діяння апостольські і послання соборні, і 

послання святогоапостола Павла після втілення Господа Бога нашого Ісуса 

Христа [після народження І. Х.] року 1573, лютого в 25 день, і завершилось 

[друкуванням] року 74-готого, того ж місяця 15 день. Просимо ж вас, всі раби 

благословенного Бога нашого, любов’ю духа Господа нашого Ісуса Христа, що 

віддав себе [на розп’яття]за наші гріхи. Якщо доведеться кому-небудь [із вас] 

[коли-небудь] у цю кориснудля душі апостольську книгу заглянути, то перш за 

все першопричині всього доброго, що є на світі, – творцеві життя нашого, 

Богові, подяку хай складе, а такожйого милості панові Григорію 

Олександровичу Ходкевичу – панові підстолому Великого князівства 

Литовського, старості могилівському, а також його милості Олександрові 

Григоровичу Ходкевичу, старості гродненському, державцевімінському, хай 

просить спасіння душі і багаторічного здоров’я, тому що вониспричинились до 

такої користі. 

А для нас же непотрібних, що дерзнули почати [видання книги 

«Апостол»],прощення і позбавлення гріхів хай просить. Хай же і ви 

благословіння і прощення гріхів сподобитися і як щось з огріхами [з 

помилками] знайдете [в цій книзі],то ради Бога виправляйте, благословіть 

[нашу працю], а не проклинайте, як і іншінепокарані. 

Видрукував я цю корисну для душі книгу «Апостол» в славнозвісному 

містіЛьвові на славу Всемогутньої і Живоначальної Тройці Отця і Сина і 

СвятогоДуха, амінь. 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 4.5 

 

Прочитайте лист братчиків міста Вільно Львівському братству, 

написаний 1588 р. і дайте відповіді на запитання:  

1. Що являли собою братства в тогочасних українських містах?  

2. Про яку діяльність братств йдеться у цьому листі та яка мета 

їхньої взаємодії?  

3. Охарактеризуйте значення братств для української культури доби 

Відродження. 

 

Прислали ви нам початок, зразок святого писання граматичного мов 

грецької і слов’янської [видана Львівським братством граматика грецької та 

слов’янської мов «Адельфотіс»], повчаючи нас, щоб ми прийняли з 

благорозумністю, щоб іінші [книги Львівського братства] достойні були 

[одержати], як сказано в Євангелії. Розглянувши їх уважно, просимо спасителя 
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нашого, щоб він, яку вже почав, таку нехай і докінчить у вас благодать оцю. 

Якщо ж він сподобить вас благодарственний і спасительний початок цей 

завершити, просимо вас, хай залишок благодаті їх буде і в нас з залишком. 

Простіше кажучи, сто або двісті книгпошліть нам, виставивши за них 

відповідну ціну; а ми з подякою вашій любовівказану [ціну] вам перешлемо. 

При книгах і дяка [вчителя] або навіть двох,що зможуть достойно роз’яснити і 

інших навчити, просимо, пошліть, яким тутжиття і всякий достаток для 

задоволення тілесних потреб буде достойний. Проце і про інше просимо, тому 

що у вас всього багато – і в вірі, і в слові, і в розумі,і в усякому старанні й 

любові до нас, – хай і в цій доброчинності багатими будете, щоб у всьому була 

рівність, як є писано: «Чого багато – не примножив, чогомало – не зменшив». А 

щоб ми стали одностайними і благопотрібними одніодним, посилаємо вашому 

братолюбству тридцять книг порядків, тобто чинубратства нашого, з яких одну, 

просимо, прочитайте перед усією братією. […] 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 4.6. 

 

Прочитайте фрагмент «Палінодії» (1622) Захарія Копистенського (? 

– 1627) та дайте відповідь на запитання:  

1. Як характеризує тогочасне становище православної церкви відомий 

письменник, громадський і церковний діяч? У чому причина такого 

становища? Яких змін прагне З. Копистенський?  

2. Якою була тематика полемічної літератури в Україні наприкінці 

XVI – першої половини XVII століть? 

 

Присмотрітеся, яко-сте православних христіан віленських, мінських, 

перемисльських, могильовських, биховських, пінських, берестійських, 

полоцьких, вітебських і по іних містах, з великих церквій вигнаних, в малії 

церковки втиснули! Присмотрітеся, як по многих повітах біднії міщане, же їм 

поодбирано в містіх церкви, в домах, полях і лісах набоженство своє 

христіанськоє одправують! 

Присмотрітеся єще і в том справедливості і сумнінню людій религії 

римської, которії, од нас обіма руками гойнії упоминки і дари беручи, обіцують 

покой івольності захованнє, а єднак вмісто уїщення ся в обітниці приреченой, 

барзій нанас інстигують і декрета суровії, якоби з найму, ферують. 

Мають то грекове над нас, ркомо вольних і прави обварованих, же в вірі і 

внабожестві своєм вольность мають. Хто був в Константинополю і по інших 

містах в Греції на урочитії свята, обачив би свободу і вольность, і веселлє, і 

строй,і безпеченство христіан таковоє, же рекл би кождий, іж тії там христіане 

царствують, і же в так великом їх згромаженню, і в так світлой їх оказалості 

толькоїм цара не доставаєт, і которії на то гляділи, мовили в себі, же царство 
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Константиново і царство Юстиніаново нині видимо, в котором пресвітлом 

видоку івеселлю, єно їм діадиму носячого не доставало. 

А у нас в свято, як у попа, у міщанина і у хлопка обачено світлоє що 

нахребті, так довго около того ходити будет пан, пані і урядник, же аж мусить 

збутиубогий худак! Але то меншая! 

Гди нам вольность віри захована будет на свободі, як захована єст греком 

вневолі, которії, ведлуг давніх своїх христіанських прав, мають єпископов, 

архієпископов, примасов, патріархов і весь нижший причет церковний, – о 

подачки іо чинші стояти не будемо. Дав за себе і за Петра, а в особі його за 

церков свою,чинш Іїсус Христос, будемо давати і ми, только віри свобода нехай 

нам зоставаєт,якая зоставаєт братії нашей греком. 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 4.7 

 

Прочитайте фрагмент «Послання до єпископів, що відійшли від 

православної віри» (1598) Івана Вишенського (1550–1621) та дайте відповіді 

на запитання:  

1. Яким змінам у релігійному житті України доби Відродження 

присвячено цей текст?  

2. Якою є позиція автора щодо цих змін? Оцініть внесок Івана 

Вишенського у полемічну літературу.  

3. Охарактеризуйте вплив Берестейської унії на тогочасну українську 

культуру. 

 

Звідомляю вашим милостям, що до мене дійшло вашого подвигу (труду, 

ревності і старання) писання, назване «Оборона згоди з латинським костьолом 

та вірою, що Риму служить», грубо збите від руського народу вами, 

старателями й будівничими тієї згаданої згоди. Побачивши те, вельми 

почудувався я не простим, малим подивом, але великим здивуванням та жахом, 

розмірковуючи сам собі в затворі, в темниці безмовності сидячи… 

Покажіть, отже, мені ви, котрі згоду в’яжете, чи котрийсь із вас отой 

перший ступінь сам собою виконав і чи перебуває у вірі, заснованій на 

непорушному фундаменті, з виконаними заповідями? Чи не ваші милості 

лихими справами розорили спершу віру? Чи не ваші милості розпустили в собі 

джерело похотей через прагнення здирства грошового і мирського достатку і 

насититися ніяк не можете, а ще більшим голодом та спрагою похворіли, 

прагнучи світських достатків? Покажіть же мені о ви, котрі згоду в’яжете, чи 

хтось із вас, будучи в мирському житті, виконав оті шість заповідей, 

узаконених Христом: тобто чи голодних нагодував, чи спраглих напоїв, чи 

мандрівних людей прихистив, чи голих одягнув, чи хворим послужив, чи 

темничників навідував? Чи не ваші милості ті шість заповідей не тільки 

потоптали в мирському чині, але й нині, начебто в духовнім перебуваючи, 
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постійно топчете! Чи не ваші милості голодних оголоднюєте і чините 

спраглими бідних підданих, котрі носять той самий образ Божий, що й ви; на 

сиріт церковних і їхнє прогодування подане від благочестивих християн 

грабуєте і з гумна стоги та обороги тягнете, самі з того зі своїми слугами 

годуєтеся, їхній труд та піт кривавий, лежачи та сидячи, сміючись та граючи, 

пожираєте, горілки очищені курите, пиво трояковиборне варите і вливаєте у 

прірву ненаситного черева, самі і з гістьми своїми пересичуєтеся, а сироти 

церковні голодні і спраглі, а бідні піддані у своїй неволі річної потреби не 

можуть задовольнити, з дітьми у скруті, їжу собі уймають, боячись, що їм хліба 

до наступного врожаю не вистачить. Чи котрийсь із вас завів у дім страннього, 

прихистив, задовольнив, ноги по-авраамському мандрівній людині помив? Чи 

не ваші милості, котрі самі нібито в духовному чині, странніх огуджуєте, 

ганьбите, обмовляєте, ненавидите, лихословите, оббріхуєте? А що з’явилося з 

тих вуст, котрі в’яжуть сморідну згоду,— вони таким духом огуджували, 

кажучи: «А що вони, оті патріархи чи грецькі владики? Жебраки, волоцюги, 

облудники!»… 

Але знайте і таке: коли навіть людський язик замовкне, та глядач згори 

бачить тих, що внизу,— уздрите ви все своє теперішнє тоді, коли, виконавши 

таїнство цього життя, відійдете в країну майбутнього віку. Тоді все те вам 

відкриється, чого нині не можете обмацати й побачити через окрадений сліпоти 

світу цього і його слави. … 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 4.8 

 

Прочитайте лист братчиків міста Вільно Львівському братству 

(1588 р.). Дайте відповідь на такі питання:  

1. Для вирішення якого питання був написаний цей лист? 

2. Яка роль книгодрукування у культурі вітчизняного Відродження? 

3. Чому Львівське братство могло надати братчикам міста Вільно 

таку кількість книг? 

4. Поміркуйте над роллю братств в українській культурі доби 

Відродження. 

 

Прислали ви нам початок, зразок святого писання граматичного мов 

грецької і слов’янської*, повчаючи нас, щоб ми прийняли з благорозумністю, 

щоб і інші (книги Львівського братства) достойні були (одержати), як сказано в 

Євангелії. Розглянувши ж їх уважно, просимо спасителя нашого, щоб він, яку 

вже почав, таку нехай і докінчить у вас благодать оцю. Якщо ж він, сподобить 

вас благодарственний і спасительний початок цей завершити, просимо вас, хай 

залишок благодаті їх буде і в нас з залишком. Простіше кажучи, сто або двісті 

книг пошліть нам, виставивши за них відповідну ціну; а ми з подякою вашій 

любові вказану (ціну) вам перешлемо. При книгах і дяка (вчителя) або навіть 
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двох, що зможуть достойно роз’яснити і інших навчити, просимо пошліть, яким 

тут життя і всякий достаток для задоволення тілесних потреб буде достойний. 

Про це і про інше просимо, тому що у вас всього багато – і в вірі, і в слові, і в 

розумі, і в усякому старанні й любові до нас, – хай і в цій доброчинності 

багатими будете, щоб у всьому була рівність, як є писано: “Чого багато – не 

примножив, чого мало – не зменшив”. А щоб ми стали одностайними і 

благопотрібними одних одним, посилаємо вашому братолюбству тридцять книг 

порядків, тобто чину братства нашого, з яких одну, просимо, прочитайте перед 

усією братією. І ще книгу “Маргарит”, в якій є і про вірменську єресь, 

посилаємо вашій благорозумності, яку прийміть любовно. 
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ТЕМА 5. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА НОВОГО ЧАСУ (XVII–XVIII СТ.) 

 

 

ЗАВДАННЯ 5.1 

 

Прочитайте фрагменти наукових праць С. Кримського та 

В. Лук’янця як дослідників культури і дайте відповідь на запитання:  

1. Яке значення має наука в культурі Нового часу?  

2. На основі аналізу текстів виділіть основні тенденції розвитку 

європейської новочасної культури.  

3. Які зміни сталися в світогляді людини Нового часу? 

 

а) «Культура, менталітет, життєвий світ модерну, як відомо, 

сформувалися під могутнім впливом трьох грандіозних взаємозалежних 

життєвих історичних процесів: Просвітництва з його безмежною вірою у розум, 

науку, технічний прогрес; Французької революції з її захистом прав вільних, 

рівних, творчих індивідуальностей; промислової революції XVIII ст. з її 

експансією на межі сподівань усіх попередніх епох. Перший з названих 

процесів сприяв затвердженню примату наукового розуму над релігією; другий 

призвів до домінування ідеї контрастності над відчуттям соборності, 

взаємозалежності, взаємопов’язаності людей; третій закріпив пріоритет 

промисловості, індустріалізму над феодальним виробництвом». 

б) «Хоча наука завдячує своїм виникненням стародавнім грекам, сучасна 

технологія сягає своїми коріннями не так грецького раціоналізму, як 

християнської віри у Бога – Творця Всесвіту... Тільки культура, заснована на 

вірі у трансцендентного Бога могла демістифікувати природу, примусивши її 

слугувати інтересам людини; тільки така культура дозволила розвинутися 

настановам, керуючись якими цистеріанські монахи почали у ХІІ ст. 

перекривати греблями ріки, використовуючи їх енергію для складних систем 

водяних вітряків , а пізніше Ф.Бекон дійшов до свого славнозвісного «Знання – 

сила». Щоб побачити, що знання є сила, потрібна зовсім особлива перспектива, 

у якій об’єкт знання виступає як щось суто інструментальне; перспектива, 

невідома усім іншим культурам».  

в) «На порозі цивілізації, в біблійні часи, стратегія історичного розвитку 

може бути окреслена у вигляді юридичного контракту людини і Бога: Людина 

зобов’язується виконувати заповіт, а Бог зробив її володарем буття, поставив 

людську діяльність під небесне благословення. Починаючи з Французької 

революції кінця XVIII ст., розривається юридичний договір з Богом, оскільки 

власна воля людини була проголошена абсолютним суб’єктом дії. Але 

наслідком такої свободи стала загальна ( економічна та соціальна) криза 

цивілізації на порозі ІІІ тисячоліття, коли відбувся розрив буття і розуму, і 

людина опинилася перед хаосом стихійних наслідків своєї діяльності».  
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ЗАВДАННЯ 5.2 

 

Прочитайте «Думу про козацьке життя» і дайте відповідь на 

наступні запитання:  

1. Які цінності є найважливішими для козака? До чого й до кого він 

демонструє свою прихильність?  

2. Якими зображені стосунки козака та його жінки? Які причини 

конфліктів у козацькому подружжі?  

3. Які соціальні характеристики й обов’язки приписуються жінці 

козака?  

4. Чому козацька родина зображена бідною і нещасливою? 

 

ДУМА ПРО КОЗАЦЬКЕ ЖИТТЯ 

Не один козак сам собі шкоду шкодив, 

Що від молодої жінки у військо ходив. 

Його жінка кляла-проклинала: 

«Бодай тебе, козаче-сіромахо, 

Побило в чистому полі 

Три недолі: 

Перша недоля — щоб під тобою добрий кінь пристав; 

Друга недоля — щоб ти козаків не догнав; 

Третя недоля — щоб тебе козаки не злюбили 

І в курінь не пустили!» 

А козак добре дбає, 

На жінку не потурає, 

Жінці віри не діймає, 

Коневі частенько зеленого сіна підкладає, 

Жовтого вівса підсипає, 

Холодною криничною водою коня напуває, 

У поход виступає. 

Господь йому дав, 

Що під ним добрий кінь не пристав, 

Він козаків доганяв; 

Що його козаки злюбили, 

До себе в курінь пустили 

Ще й отаманом настановили. 

Тоді козак у війську пробуває, 

Свою новину козакам оповідає: 

«Слухайте, панове-молодці. 

Як то жіноцька клятьба дурно йде, 

Так як мимо сухе дерево вітер гуде; 

Жіноцькі сльози — дурні, як вода тече». 

Жінка в корчмі пила та гуляла 
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Та домівки не знала, 

Мов її хата к нечистій матері пусткою завоняла. 

Скоро стала козака з походу сподіватись, 

Стала до домівки приходжати, 

Стала в печі розтопляти, 

Стала той борщ кислий, 

Оскомистий, чортзнаколишній 

Із-під лави виставляти, 

Стала до печі приставляти, 

Оттим борщем хотіла козака привітати. 

Скоро став козак з походу прибувати, 

Став до нових воріт, до ламаних, доїжджати; 

Він з коня не вставає, 

Келепом нові-ламані ворота відчиняє, 

Козацьким голосом гукає. 

Скоро стала козачка козацький голос зачувати, 

То вона не стала против нього дверми виходжати, 

Стала, мов сивою голубкою, в вікно вилітати. 

Тогді козак добре дбає, 

Хорошенько її келепом по плечах привітає, 

Карбачем по спині затинає. 

Тогді козачка у хату вбігала, 

Буцім нехотя той борщ поліном штиркнула, 

Ну його к нечистій матері! 

У піч обертала, 

Новий борщ унов варити зачинала; 

До скрині тягла, 

Не простого — лляного полотна тридцять локтів узяла; 

До шинкарки тягла, 

Три кварти не простої горілки — оковити узяла, 

З медом та з перцем розогрівала, 

Оттим козака частувала та вітала. 

Отто вийшла козачка на другий день за ворота, 

Аж сидить жінок превеликая рота, — 

А сказано — жінки, як сороки: 

Одна на одну зглядали 

Та й козачку осуджали, 

Та й козачці не казали. 

Одна-таки старушка не втерпіла 

І козачці сказала: 

«Гей, козачко, козачко! 

Десь твій козак нерано з походу прибував, 

Що попід очима добрі гостинці подавав». 

То козачка добре дбала, 
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По-свойому козака покривала: 

«Чи ви ж то, жіночки-голубочки, не знаєте, 

Що мій козак нерано з походу прибував, 

Заставив мене в печі потопити, 

Вечеряти варити, 

А я пішла по дрова, 

Та не втрапила по дрова, 

А втрапила по лучину, 

Попідбивала собі очі на ключину. 

Роблю ж я таки те ремество-синило, 

Так воно мені добре взнаки далося: 

Як я його мішала, так воно мені за очі взялося». 

А козак сидить у корчмі та мед-вино кружає, 

Корчму сохваляє: 

«Гей, корчмо, корчмо-княгине! 

Чом-то в тобі козацького добра багато гине? 

І сама єси неошатно ходиш, 

І нас, козаків-летяг, 

Під случай без свиток водиш!» 

Знати, знати козацьку хату, 

Скрізь десяту: 

Вона соломою не покрита, 

Приспою не осипана, 

Коло двора нечиста-ма й кола, 

На дровітні дров ні поліна, 

Сидить в ній козацька жінка — околіла. 

Знати, знати козацьку жінку, 

Що всю зиму боса ходить, 

Горшком воду носить, 

Полоником діти напуває! 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 5.3 

 

Прочитайте байку «Зозуля і дрізд» Г. С. Сковороди (1722–1794) і дайте 

відповідь на запитання:  

1. Охарактеризуйте внесок Г. Сковороди в українську культуру Нового 

часу.  

2. Якою є сродна (споріднена) праця у філософській концепції 

Г. Сковороди? У чому її цінність для людини?  

3. Які ідеали та моральні цінності прославляє філософ, а які піддає 

осуду? Чи актуальними є його ідеї у сучасності? 
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Зозуля прилетіла до чорного Дроздика. 

– Чи тобі не нудно? – питає його. – Що робиш? 

– Співаю, – відказує Дроздик. – Хіба не бачиш? 

– Я співаю частіше від тебе, але однаково нудно. 

–Та ти ж, пані, тільки й робиш, що, підкинувши в чуже гніздо свої яйця, з 

місця на місце перелітаєш, співаєш, п’єш та їси. А я сам вигодовую, бережу та 

вчу свої діти, а працю полегшую співом. 

Сила. Багато хто, занедбавши споріднену собі роботу, лише співає, п’є та 

їсть. У цьому порожнюванні вони терплять їдучішу й більшу нудьгу, ніж ті, що 

працюють без ослабу. Співати, пити та їсти – не робота, а лише хвостик із 

призначеного нам. А хто для того їсть, п’є та співає, щоб бажаніше після 

відпочинку взятися за роботу як за визначений шлях свій, цьому нудьгу 

прогнати небагато труда треба: щодня він працює й відпочиває, і це про нього 

приказка: «Добрій людині будь-який день свято». Робота наша – це джерело 

веселощів. А коли кого робота не звеселює, той не має з нею спорідненості, хто 

не є приятелем її вірним і нічого біля неї не любить, той завжди неспокійний і 

нещасливий. Але нема солодшого, як спільна для нас усіх робота. Вона 

визначає пошуки Божого Царства і є головою, світлом та сіллю будь-якого 

приватного заняття. Навіть найкраща робота не веселить, коли є без страху 

Божого, бо, наче без голови, вона мертва, яку б ми не мали із нею 

спорідненість. Страх Божий звеселяє серце. Воно, як тільки почнеш звертати на 

нього гадки свої, відразу ж оживає, і, як прах, розвіяний вітром, зникає біс 

нудьги та зневіри. Всі ми, всяк добрий чоловік лише до цього народжені. 

Щасливий той, хто поєднав любу собі роботу із загальною. Це справжнє життя. 

І тепер можна зрозуміти таке Сократове слово: «Одні живуть для того, щоб їсти 

й пити, а я п’ю та їм для того, щоб жити». 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 5.4 

 

Прочитайте «Думу про втечу з турецької неволі» і дайте відповідь на 

наступні запитання.  

1. Які моральні якості українців знайшли відображення у цій думі?  

2. Чому мати з дочкою та сином зрештою втікають з полону, 

знехтувавши довірою господаря-турка?  

3. Викладіть свої міркування про роль свободи в системі цінностей 

української культури XVII–XVIII століть. 

 

ДУМА ПРО ВТЕЧУ З ТУРЕЦЬКОЇ НЕВОЛІ 

Наїхали татарочки 

Та забрали мою дочку, 

Дочку мою Марусину — 

Осталась я з одним сином. 
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А прийшли другії — забрали і сина, 

Осталась я, бідна вдова, сиротина. 

За третім разом взяли й мене старую... 

...Взяв турок на службу, 

Стала я тяжко робити, 

Неприятелеві служити. 

Дочка матері не пізнала. 

Сім робіт загадала: 

Рученьками кужіль прясти. 

Ніженьками дитя колихати, 

Оченьками товар пасти... 

Одному попались — 

Всі троє зібрались. 

А як мати дочку пізнала, 

А син сам признався... 

Та й всі троє з’єднались. 

Тоді дочка туркові стала казати, 

Що це мій брат, а це моя мати, 

Тоді став турок на їх звіряти. 

Все хазяйство в їх руки давати, 

А вони що не сповняли — 

Про свій край думали-гадали. 

Коли турок з дочкою на бал виїжджали, 

Ключі вручали; 

Син і мати золоті ключі брали, 

Душі невільницькі з льохів випускали, 

Коні сідлали, 

В свій край мандрували. 

Ой стали вони Дунай перепливати, 

Стали їх турки-недовірки доганяти... 

На тім боці кричали: 

«Ой Іване, Іване! 

Знаєш ти та знаєш, 

Та напийся зілля чорнобилю, 

То ще будеш лучче знати!» 

Отаман Іван Корсун став їм казати: 

«Переплив я Дунай-ріку — 

Відцурався ворога довіку!»  

 

 

 

ЗАВДАННЯ 5.5 
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Прочитайте фрагменти з дослідження «Історія запорізьких козаків» 

видатного історика Дмитра Яворницького та дайте відповідь на 

запитання.  

1. Які риси характеру козаків вирізняє Д. Яворницький?  

2. Яким чином вони сформувалися та як впливали на життя й 

діяльність козаків?  

3. Які з якостей запорозьких козаків варто культивувати сучасним 

українцям? 

 

У внутрішніх якостях козаків помітна суміш чеснот і вад, завжди, 

зрештою, властива людям, що вважають війну своїм головним заняттям і 

головним ремеслом свого життя: жорстокі, дикі, підступні, нещадні щодо своїх 

ворогів, запорізькі козаки були добрими друзями, вірними товаришами, 

справжніми братами один одному, надійними соратниками своїх сусідів – 

українських і донських козаків; хижі, кровожерні, нестримні на руку, вони 

зневажали всіляке право чужої власності на землі ненависного їм ляха чи 

нікчемного бусурманина, і водночас у себе навіть звичайну крадіжку якогось 

нагая чи пута вважали страшним кримінальним злочином, що неодмінно 

карався смертю. 

Світлий бік характеру запорізьких козаків становили їх добродушність, 

безкорисливість, щедрість, схильність до щирої дружби, яка так високо 

цінувалася у Запоріжжі, що за козацьким правилом гріхом вважалося обдурити 

навіть чорта, якщо він потрапляв січовикам у товариші; окрім того, світлими 

рисами характеру запорізьких козаків були – висока любов до особистої 

свободи, через що вони воліли люту смерть, ніж ганебне рабство; глибока 

повага до старих і заслужених воїнів і взагалі до всіх «військових ступенів»; 

простота, поміркованість і  винахідливість у домашньому побуті, н скруті, у 

різних безвихідних випадках чи фізичній недузі: «Здобуваючи вбогі харчі то 

полюванням, то рибальством, віддалені у стосунках з містами, незнайомі чи 

дуже мало знайомі з домашнім господарством, чужі надмірові й розкошам, 

вони нічим іншим не займалися, крім зброї, й були рідкісним прикладом 

поміркованості у всьому». Від лихоманки, наприклад, вони пили горілку з 

попелом або рушничним порохом, кидаючи на чарку пінистого вина півзаряду 

пороху; від ран прикладали до вражених місць розтерту на руці зі слиною 

землю, а за відсутності металевого посуду ухитрялися варити собі страву в 

дерев'яних корцях, підкидаючи безупинно, один за одним, у корець розжарені 

на вогні камені, доки не закипала налита в посудину вода. 

Щодо сторонніх людей запорізькі козаки завжди були гостинними й 

привітними: «Сей звичай був у запорожців не лише до приятелів та знайомих, 

але й до сторонніх людей, і слідкували за цією чеснотою гостинності суворо й 

невідступно». Поряд із гостинністю й привітністю запорізькі козаки ставили 

особисту чесність щодо ворогів православної віри як на війні, так і у себе на 

Запоріжжі. «Хоча в Січі, – розповідає католицький патер Китович, – жили люди 

різного стану – втікачі й відступники від усіх релігій, – але там панувала така 
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чесність і така безпека, що приїжджі з товарами чи за товарами, чи за якимись 

іншими справами люди не боялися й волосини втратити зі своєї голови. Можна 

було на вулиці залишити свої гроші, не боячись, що їх украдуть. Будь-який 

злочин проти чиєїсь чесності, гостя чи січового мешканця негайно карали 

смертю. 

На війні козак відзначався розумом, хитрістю, умінням у неприятеля 

«виграти вигоди, раптово на нього напасти й несподівано заманити, вражав 

ворога великою відвагою, дивовижним терпінням і здатністю терпіти найгірші 

нестатки й жах смерті. 

З природних якостей, властивих справжньому українцеві, запорожці 

відзначались умінням майстерно розповідати, вміли підмічати смішні риси в 

інших і передавати їх у жартівливому, але ні для кого не образливому тоні.  

Темними сторонами характеру запорізьких козаків було те, що багато хто 

з них любив похвалитися своїми воєнними подвигами, любив напустити 

туману, шиконути перед чужими, похизуватися своїм одягом, збруєю та 

зброєю. Крім того, запорожці часто відзначалися легковажністю й 

непостійністю, хоча самі себе у листах завжди називали «вірним військом його 

королівської чи царської величності». 

Характерним недоліком запорізьких козаків була також пристрасть до 

спиртних напоїв: «У пияцтві й гулянні, – згадує свідок, – вони намагалися 

перевершити один одного, і навряд чи знайдуться у всій Європі такі 

безтурботні голови, як козацькі. Нема у світі народу, котрий міг би зрівнятись у 

пиятиці з козаками: не встигнуть проспатися, як знову напиваються». Самі 

козаки казали про це: «У нас в Січі норов – хто отченаш знає, той вранці встав, 

умиється та й чарки шукає». 

Лише під час походів запорізькі козаки уникали пияцтва, бо тоді будь-

кого п'яного кошовий отаман негайно викидав за борт човна. Не схвалювалося 

пияцтво і серед «начальних лиц»: якщо кошовий і січова старшина зауважували 

цей недолік у когось із службових осіб, то попереджали його від цього 

особливими ордерами, наказуючи йому суворо виконувати їх і не «помрачаться 

проклятыми люлькою и пьянством». Запорізький Кіш узагалі вважав усіляке 

пияцтво злом і хоча переважно безуспішно, але все-таки боровся з цим злом, 

суворо забороняючи, зокрема таємні шинки, як  справжній притулок усіляких 

гайдамаків і харцизів. Зрештою, віддаючись розгулові и пияцтву, запорізькі 

козаки зовсім не були схожими на тих нещасних п'яниць, котрі пропивали свої 

душі в чорних і брудних корчмах, втрачаючи в них усілякий образ і подобу 

творінь божих. Тут було своєрідне молодецтво й особливий, епікурейський 

погляд на життя людини, котра даремно обтяжує себе працею й турботами, не 

розуміючи справжнього сенсу життя – існувати для веселощів і радості. Однак 

дивлячись на життя з точки зору веселого й дозвільного спостерігача, 

запорожець знав і похмурі думи: в основі характеру козака, як і кожної руської 

людини, завжди зауважувалася якась двоїстість: то він дуже веселий, 

жартівливий і цікавий, то дуже сумний, мовчазний, похмурий і неприступний. 

Ця двоїстість випливала, звичайно, із самого способу життя запорізького 



47 

 

козака; не маючи у себе в Січі ні роду, ні племені – «він із риби родом, од 

пугача плодом» – відрізаний від сім'ї, постійно дивлячись в очі смерті, козак, 

зрозуміло, споглядав усе безтурботно й намагався свій короткий вік скрасити 

різними задоволеннями, доступними йому в Січі. З іншого боку, туга за 

далекою батьківщиною, покинутими на розсуд долі дорогими рідними, а може 

й милою козацькому серцю «коханкою», черствість одиноких товаришів, думи 

про наступну безпомічну старість змушували козака не раз впадати в сумні 

роздуми й цуратися будь-яких веселощів. 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 5.6 

 

Прочитайте «Думу про плач невільника» та дайте відповідь на 

запитання.  

1. У чому полягає трагізм невільницького життя?  

2. Охарактеризуйте значення сім’ї, релігії та матеріальних статків у 

системі цінностей української культури XVII–XVIII століть? 

 

ДУМА ПРО ПЛАЧ НЕВІЛЬНИКА 

Поклоняється бідний невольник 

Із землі турецької, із віри бусурменської 

У города християнськії – до отця, до матусі, 

Що не можеть він їм поклонитися, – 

Тілько поклоняється голубоньком сивеньким: 

«Ой ти, голубоньку сивенький! 

Ти далеко літаєш, ти далеко буваєш; 

Полини ти в города християнськії 

До отця мойого, до матусі, 

Сядь-пади на подвір’ї отцовськім, 

Жалобненько загуди, 

Об моєї пригоді козацької припом’яни. 

Нехай отець і матуся 

Мою пригоду козацькую знають, 

Статки-маєтки збувають, 

Великі скарби собирають - 

Головоньку козацькую із тяжкої неволі визволяють! 

Бо як стане Чорноє море согравати, 

То не знатиме отець, либонь, матерь, 

У которої каторзі шукати: 

Чи у пристані Козловської, 

Чи у городі Царграді на базарі. 

Будуть ушкали, турки-яничари набігати, 

За Червоноє море у арабську землю запродати, 
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Будуть за них сребро-злато не лічачи, 

Сукна дорогі поставами, не мірячи 

За них брати». 

Тогді далася бідному невольнику 

Тяжкая неволя добре знати: 

Кайдани руки, ноги поз’їдали, 

Сирая сириця до жовтої кості 

Тіло козацькоє проїдала… 

То біднії невольники на кров, на тіло поглядали, 

Об вірі християнській гадали, 

Землю турецькую, віру бусурменськую проклинали: 

"Ти, земле турецькая, віро бусурменськая, 

Ти єсть наповнена сребром-златом 

І дорогими напитками; 

Тілько же бідному невольнику на світі не вільно, 

Що бідний невольник у тобі пробуваєть, 

Празника рождества будьлі воскресенія не знаєть, 

Все у неволі проклятої, на каторзі турецької, 

На Чорнім морі пробувають, 

Землю турецькую, віру бусурменськую проклинають: 

«Ти, земле турецька, віро бусурманська, 

Ти, розлуко християнська! 

Уже-бо ти розлучила не єдиного за сім літ войною: 

Мужа з жоною, брата з сестрою, 

Діток маленьких з отцем і маткою». 

Визволь, боже, бідного невольника 

На святоруський берег, 

На край веселий, меж народ хрещений!.. 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 5.7 

 

Прочитайте уривки із Заповіту Петра Могили. Дайте відповідь на 

запитання:  

1. Яким є спадок Петра Могили на ниві української культури?  

2. Чому Петро Могила та інші українські діячі XVII–XVIII століть 

приділяли таку велику увагу розвитку освіти й науки в суспільстві?  

3. Поміркуйте над роллю освіти та вченості в українській культурі 

XVII–XVIII століть. 

 

По-перше, в святій Вірі, в котрій народився, виховався і з волі й ласки 

Божої достоїнство Митрополитанське недостойний на собі маю, в ній же хочу, 

вік свій закінчивши, стати перед Маєстат Господа моєго. По-друге, коли тільки 
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позволив мені Господь Бог з ласки своєї святої, і з ласки Його Королівської 

Милости Пана Мого Милостивого, бути Пастирем у Столиці Митрополії 

Київської, а перед тим іще Святої Лаври Печерської Архимандритом, у той час 

бачучи занепад у народі Руськім побожної релігійности не від чого іншого, як 

від того, що жодної освіти й наук не одержував, тому приречення моє зложив 

перед Господом Богом моїм, всі мої достатки, від батьків оставлені, і що тільки 

від належних послуг святих місць, мені доручених, прибутків з відповідних 

маєтків тут зоставалося, повертати частково на відновлення зруйнованих Домів 

Божих, яких залишись жалюгідні руїни, частково на фундації шкіл у Києві, 

прав і вольностей народу Руського, з особливої також ласки його Королівської 

Величности Пана нашого Милостивого позволених та упривілейованих; а те ж 

моє мізерне приречення й наміри поблагословив Господь Бог зі своєї святої 

ласки, що за життя мого оглядав я великий пожиток для Церкви Божої від тих 

наук, бо досить освічених людей і побожних на обслугу Церкви Божої 

збільшилося. 

Отож тоді Колегію заснував я, як єдину запоруку мою, хотячи залишити з 

найвищого провидіння Божого на потомні часи пам’ятку, а оцим моїм 

заповітом навіки даю і дарую: … Усю бібліотеку різних мов, фундовану мною 

ціле моє життя, зложену в цей час на переховування Отцю Намісникові 

Софійському передану, а реєстр книжок тих переданий згаданим Отця 

Колегіятам за підписом моєї руки. Хрест мій срібний митрополитанський на 

вічну пам’ять моєї любові, також і сакос білої парчі перлами гаптований тим же 

Отцям Колегіятам даю, дарую і відписую; також зі срібла мого власного, 

скільки не є всього четверту частину, яку виконавці цього мого заповіту 

повинні виділити, на ту ж Колегію даю й записую. 

За ці добродійства накладаю на них ту повинність на прийдешні часи, 

щоб вони в школах Київських відповідно до привілегій Його Королівської 

Величности, як при житті моєму, учити мають і самі в спільноті відповідно до 

правил, мною заведених, жити, також Колегію Київську відповідно до фундації 

цілковито заховувати, і за душу мою кожного четверга службу відправляти, і 

кожного року день моєї смерти богослужбою обходити.  

Щодо моєї Київської Колегії, то Ясновельможним Їх Милостям Панам … 

в патронат доручаю, й іменем Милосердя Божого благаю їх, щоб ця єдина 

твердиня православної Руської Церкви прихильністю, піклування і 

патронатством Їх Милостей на збільшення хвали Божої й виховання 

православноруських діток постійно тривала. 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 5.8 

 

Прочитайте уривок із записок  Павла Алепського про поїздку в 1654 р. 

до Росії його батька, антіохійського патріарха Макарія, якого він 
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супроводив. У своїх записках Алепський подає відомості про Україну на 

підставі власних вражень.  

1. Чому діяч церкви звертає окрему увагу на рівень освіти місцевого 

населення? В яких характеристиках вимірювався цей ріень?  

2. Поміркуйте, яким чином тогочасні політичні події впливали на 

соціальне і культурне життя українців?  

 

Починаючи з цього міста (Рашкова) і по всій землі руських, тобто козаків, 

ми помітили прекрасну рису, що дуже здивувала нас: усі вони, крім небагатьох, 

навіть більшість їхніх жінок і дочок, уміють читати і знають порядок церковних 

служб і церковні співи; крім того, священники навчають сиріт і не лишають їх 

неуками блукати по вулицях. 

<...> 

Всякий базар (місто) і містечко в землі козаків має багато жителів, 

особливо маленьких дітей. Кожне місто має, може, до 40, 50 і більше тисяч 

душ; але дітей більше, ніж трави, і всі вміють читати, навіть сироти. Вдів і сиріт 

у цій країні сила; чоловіки їхні були вбиті в безнастанних війнах. Але в них є 

хороший звичай: вони одружують своїх дітей молодими, і тому вони 

численніші за зорі не бесні і за пісок морський. 
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ТЕМА 6. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ХІХ СТОЛІТТЯ 

 

ЗАВДАННЯ 6.1 

 

Прочитайте народну пісню кінця ХІХ століття «Ой Канадо, 

Канадочку, Канадо-небого» та дайте відповідь на наступні питання:  

1. Про які нові для українців історичні явища йдеться у пісні?  

2. Які сподівання покладали українці на Канаду, і чому вона виявилася 

«зрадливою» і «немилою»?  

3. Викладіть свої міркування про «пошуки долі» за океаном. 

 

...Ой Канадо, Канадочко, 

Канадо-небого! 

Зрадила ти з Буковини 

Ґазду не одного.  

Ой Канадо, Канадочко, 

Та й ти, Манітобо, 

Жиє в тобі руський нарід, 

Як тая худоба.  

Ой Канадо, Канадочко, 

Чого ‘сь так зрадлива? 

Не з одного ‘сь господаря 

Тут драба зробила.  

Ой тут в літі дні горячі, 

А ночі студені, 

Через то тут наші люди 

Ходять засмучені.  

Ой тут в літі дні горячі 

І сонечко гріє, 

На другий день мороз свисне, 

Аж земля біліє.  

Тут гадають наші люди. 

Що будуть панами, 

А вони тут на роботу 

Всі ідуть з торбами.  

Ой тут наші руські люди 

З фарми не вживають, 

Лишень ходять по Канаді 

Роботи шукають.  

Ой Канадо, Канадочко, 

Чо’ ‘сь така немила? 

Бодай ти ся, ти, Канадо, 

Нікому не снила.  

Ти, Василю Палагнюку, 

Приятелю рідний! 

Не їдь, не їдь до Канади, 

Бо будеш облудний... 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 6.2. 

 

Прочитайте фрагменти з оголошення Ради Київського Університету 

про його урочисте відкриття (1834) і дайте відповідь на запитання:  

1. Які були причини й обставини відкриття університету в Києві?  

2. Яке значення мало відкриття класичних університетів в Харкові 

(1804), Києві (1834), Одесі (1865) для української культури ХІХ століття?  

3. Наскільки доступною була вища освіта для тогочасної людини? 

 

...Затверджений в цьому краї університет, перетворений з 

Волинськоголіцею, призначений переважно для навчання юнацтва губерній 
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Київської,Волинської і Подільської; спадкова увага жителів їх до користі освіти 

і намайбутні часи зміцнила добробут учбових закладів цього краю. 

Місцем заснування цього закладу обрано місто Київ, столицю 

святогорівноапостольного князя Володимира... Хай це обрання провіщає 

успіхирозсадника освіти, в дусі благочестя і моральності. 

Засновуваний університет названо імператорським університетом 

св.Володимира, на честь великого просвітителя Росії і удостоєний прийняття 

підособливе покровительство його імператорської величності. 

Університету св. Володимира даровано всі права і привілеї, які 

наданоіншим університетам у державі. Йому привласнено всі прибутки з 

фундушів ікапіталів, пожертвуваних дворянством та іншими станами 

Київської,Волинської і Подільської губерній для Волинського ліцею і Київської 

гімназії;по недостачі цих коштів всемилостивіше наказано збільшити їх 

значними асигнуваннями із загальних державних прибутків, відповідно до 

потреб наутримання університету. 

Заснування університету в цьому краї було зв’язане з такимитруднощами, 

що відкриття його в нинішньому році, на загальну думкунаселення цих країв, 

здавалося неможливим. ... Проект університету св.Володимира вже складений і 

удостоївся височайшого затвердження:засновуваному закладові доставлено всі 

посібники, належні від вищогоучилищного начальства; найважливіші кафедри 

його заміщені; Рада іПравління університету почали виконування своїх 

обов'язків, іуніверситетські курси почнуть працювати 15 серпня цього року. 

Таким чином, Рада імператорського університету св. Володимира, 

здозволу п. попечителя його, цим має честь сповістити найповажніший 

стандворянства губерній Київської, Волинської, Подільської, Чернігівської, як 

ігуберній, що входять до складу Білоруського учбового округу: 

Вітебської,Могилівської, Мінської, Віденської, Гродненської та Білостокської 

областей,що урочисте відкриття Університету св. Володимира відбудеться 15 

липня ц. р.в день, присвячений пам'яті св. рівноапостольного кн. 

Володимира.Оголошуючи про це, Рада університету сподівається, що як 

усілюбителі вітчизняної освіти взагалі, так і особливо ті, хто 

своїмипожертвуваннями довели на ділі свою щирість до користі! її , побажають 

бутисвідками цієї важливої для тутешнього краю події... 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 6.3 

 

Прочитайте пісні «Як у Карлівці на заводі» та «В шахту спускається 

– з світом прощається» і дайте відповідь на наступні питання: 

1. З якими культурно-історичними процесами можна пов’язати 

виникнення цих пісень?  

2. Які зміни сталися в побутовій культурі українців з бурхливим 

розвитком промисловості у ХІХ – на початку ХХ століть?  
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3. Викладіть власні міркування про позитивні й негативні наслідки 

науково-технічного прогресу для життя людей. 

 

 

В шахту спускається – з світом 

прощається, 

Жадно він дивиться в світ, 

Дома – там діти, сім’я дожидається, 

Живий він вернеться, чи ні?  

Помниш, тієї минулої ноченьки 

Він під вагони попав; 

Ми підняли, він, весь кров’ю 

облитий, 

Дуже, нещасний, стогнав.  

Руки побиті, породою зрізані, 

Кров по долонях біжить, 

Краплями капає, з гряззю мішається, 

Вспомниш, аж серце болить.  

Весь пошматований, кості поламані, 

Довго, нещасний, стогнав: 

«Діти, прощайте... сирітки 

зосталися», – 

Тільки і встиг він сказать.  

Та ось як копійка трудом 

добувається, 

Ось де життя гірняка! 

Вічно він мається! Доля проклятая – 

Така ти важка і гірка. 

Як у Карлівці на заводі 

Нема коней, ні волів, 

Йдуть машини без парів, 

Машиністи без штанів, 

Усі косі, усі босі, 

Усі курять папироси. 

Як в Карлівці хлопці модні — 

Тиждень весь сидять голодні. 

Як наварять нам борщу — 

Хоч собаці відтащу, 

Як укинуть барана — 

Тільки кісточка одна, 

Ми кісточку обгризем, 

На роботу рано йдем; 

Із роботи пізно йдем, 

Дрібненькії сльози ллєм. 

Як прийду я та в [контору] — 

«Дай, хозяїне, рощоті 

Ми додомочку підем 

І на той рік не прийдем! 

І собаку прив’яжем, 

По всьому селу закажем, 

Щоб собака не одірвався 

Та в Карлівку не попався, 

Бо в Карлівку попадеться — 

Много горя набереться!» 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 6.4 

 

Прочитайте уривок з наукової праці «Історія української літератури» 

видатного дослідника української культури Дмитра Чижевського. Дайте 

відповідь на наступні запитання:  

1. На які особливості українського літературного процесу 

ХІХ століття вказує науковець? Які художні стилі в ньому панували? 

Назвіть їх представників.  

2. Чому дослідник називає українську націю від кінця XVIII століття 

«неповною»?  
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3. У чому полягав смисл «національного відродження» в українській 

культурі ХІХ століття? 

 

Народна мова нової літератури привела й до того, що українська 

література занадто довго затримується коло того джерела, з якого нова 

літературна мова мусила черпати, — коло джерела народної поезії. Тематика та 

фразеологія літератури через це почасти звужувалися та знову таки 

затримувалися в своєму розвитку. 

Але звуження тематики літератури мало ще й іншу причину. Народна 

мова стала літературною не лише з простої примхи Котляревського та його 

послідовників. Реальною основою цього був той факт, що на Україні певні 

культурно активні верстви наприкінці 18 ст. денаціоналізувалися: зокрема вища 

шляхта та вищі кола духовенства. Завданням українського національного руху 

протягом усього 19 ст. було витворення власних культурно-провідних кіл. 

Просте відтворення, «регенерація» втрачених верств не вдалася; провідну роль 

перейняли інші верстви, наново витворені. Втративши провідні верстви 

наприкінці 18 ст., українська нація зробилася нацією «неповною». «Неповною» 

стала і література (див. далі). Весь сенс і зміст українського національного руху 

протягом 19 ст. складався з «доповнення» національного організму до певного 

культурно-самостійного стану. Це нелегке завдання в сфері літератури 

полягало між іншим у тому, щоб утворити повну систему літературних форм. 

Це довго не вдавалося, тим більше, що на перешкоді стояли різні суспільні та 

політичні процеси. Література іноді досягала цієї мети, але потім знову 

приходила доба підупаду. Головне: «неповна» література не могла 

задовольнити потреб самого культурно-провідного шару. Витворення 

самодовільної літератури вдалося лише українській модерній літературі з її 

різноманітністю літературних ґатунків та течій. Але тут на перешкоді стала 

політика, — російський більшовицький уряд навмисне утримує національні 

літератури, крім російської, на рівні «неповних» літератур. 

Ця характеристика цілої літератури 19 віку як літератури «національного 

відродження», або ще ліпше літератури «національного пробудження», 

приводить нас до певних висновків щодо нашого дальшого викладу. 

Недостатньо диференційована за напрямами література може бути лише 

почасти і умовно поділена на розділи за літературними течіями; українська 

література 19 ст. має досить видатних письменників з невиразним літературним 

обличчям: романтиків, що наслідують форми або стиль класицизму, реалістів, 

які творять у традиції романтики, а то й переймають певні елементи класичної 

поетики. Деякі течії, репрезентовані в інших літературах, на Україні зовсім не 

розвинулися. А до того українська література опинилася, втрачаючи часами 

власне обличчя, під рішучим впливом літератури сильних сусідів; це не так би 

й шкодило (бо і російська і польська літератури переживали період розквіту), 

якби ці чужі впливи не відірвали української літератури від ширшої сфери 

літератури світової та якби ці впливи завжди були добре перетравлені та творчо 

перероблені в зв’язку з потребами та завданнями власного життя. Отже, нам у 
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дальшому доведеться іноді лише «умовно» розподіляти певні з’явища за 

літературними принципами поділу та виходити зі сфери української літератури 

на чуже поле, не завжди плідне. 

Зміняється виклад і в іншому відношенні: починаючи з романтики я 

розподіляю матеріал не за літературними ґатунками, а за авторами. Часи 

романтики на Україні рішуче змінюють психологію авторів та відношення 

автора до твору: людина в такій мірі стоїть у центрі уваги романтичного 

світогляду, що твори самі завжди говорять про їх дійсного або фіктивного (у 

випадках псевдонімности або спробах говорити в  імені «над особового» автора 

– «кобзаря» тощо) автора. Старі часи мали численні псевдонімні, анонімні, або 

«псевдо епіграфічні» (приписувані автором іншій особі — згадаймо, напр., 

вірші або «Історію Русів») твори. З часів романтики кожен автор має власну 

літературну біографію (лише літературні біографії цікавитимуть нас у цій 

книзі). Тому з цього часу вже неможливо розривати творчість окремого автора, 

уміщаючи його твори в різних відділах книги. 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 6.5 

 

Прочитайте ліричний вірш Василя Мови (Лиманського) (1842–1891), 

присвячений Христині Данилівні Алчевській 1866 року. Дайте відповідь на 

запитання:  

1. Що Вам відомо про постать Х. Д. Алчевської як культурної діячки?  

2. Чи справедливими є слова поета щодо неї? Що саме стає 

предметом його поетичного оспівування? 

 

І я кохаю Вас, голубко,  

Та не за очі й не за губки,  

Не за принади за ласні,  

Що інших манять і вві сні,  

Не як мету свого жадання  

Таємних мрій і погадання,  

А як народа свого жінку, 

Привітну й щиру українку.  

Кохаю, пані, вас за те я,  

Що серце ваше золотеє  

З народним серцем рівно б’ється,  

Од його радощів сміється,  

Його уразами болить, 

Його жадобою горить, 

І кожний шепіт його чує… 

Кохаю, пані, вас за те, 

Що все, що людові святе – 
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Його одвічнії надії, 

Його святі і чисті мрії 

Умісті й вашії… 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 6.6 

 

Прочитайте вірш Михайла Старицького, написаний 1876 року, та 

дайте відповідь на запитання:  

1. Чому Михайло Старицький покладає свої надії на молодь, якої саме 

діяльності від неї очікує?  

2. Що поет називає «стоголовим людським катом»? Яким чином він 

«лютує, дужчає щоднини»?  

3. Що таке патріотизм? Як він виявляється у творчості української 

інтелігенції ХІХ століття? 

 

ДО МОЛОДІ 

На вас, завзятці-юнаки, 

Борці за щастя України, 

Кладу найкращії думки, 

Мої сподіванки єдині: 

 

В вас молода ще грає кров 

У вас в думках немає бруду,  

Палає в серці ще любов 

До обездоленого люду. 

 

Не занехайте ж ви її, 

Не розгубіть по світі всує, – 

Нехай вона ваш дух гартує 

У чесній, славній боротьбі! 

 

Бо стоголовий людський кат 

Лютує, дужчає щоднини… 

Не можна тратить і хвилини, 

Поки ще стогне темний брат. 

 

Поки живий, – мерщій несіть 

Сліпому світиво просвіти 

І в серце, смертію повите, 

Живу надію закропіть! 

 

Вшануйте рідну його річ, 

Назвіть без хитрощі своєю 

І розженете над землею 

Ви непрозору глупу ніч… 

 

Най кат жене, а ви любіть 

Свою окрадену родину, – 

Й за неї сили до загину 

І навіть душу положіть! 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 6.7 

 

Прочитайте уривок з роману І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» 

та дайте відповідь на запитання:  

1. До якого художнього стилю належить цей літературний твір? 

Обґрунтуйте на основі поданого фрагменту.  
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2. Яким є ставлення Кайдашихи до Мотрі? Чим можна пояснити 

таке ставлення?  

3. Які особливості сімейних відносин українського селянства ХІХ 

століття розкриває І. Нечуй-Левицький у цьому романі? 

 

Наступного дня після весілля свекруха розбудила Мотрю дуже рано, і 

почала навчати, як розкладати вогонь у печі та варити борщ, ніби та цього не 

вміла, і задала ще багато іншої роботи, а сама лежала, мовби нездужаючи. 

Кайдашиха встала, коли вже розвиднілося, і знову почала навчати невістку, 

сама «не беручись ні за холодну воду». Вона дурила Мотрю, що нездорова, бо 

була рада мати в домі «добру робітницю» та командувати нею. Мотрі це не 

сподобалось. Спочатку вона терпіла, а потім почала гостро відповідати, що не 

може надвоє розірватися, щоб усе встигнути. Зрозуміла, яка недобра її 

свекруха, і що «під її солодкими словами ховається гіркий полин». Але Мотря 

була не з таких, «щоб комусь покорятись». 

Другого дня Кайдашиха знову охкала і примусила невістку зробити всю 

роботу: зварити обід, спекти хліб. Потім ще й дорікала, що борщ вийшов 

недобрий. Мотря не стрималася і відповіла, що їй не дуже допомагали, а сама 

вона всього не встигає. Свекруха здогадалася, що невістка не змовчуватиме. 

У суботу було багато роботи, Кайдашиха знову нічого не робила, тільки 

стояла над Мотрею та приказувала, що вона не так комин маже. Тоді Мотря 

сказала, що у матері, бувало, все добре в неї виходило, а тут ніяк не вгодиш. 

Кайдашиха стала навчати, щоб невістка слухала її та приглядалася, бо вона 

багато чого в панів навчилася. 

Через тиждень Кайдашиха перестала звати Мотрю серденьком і 

орудувала нею, як наймичкою, ще й кричала та дорікала. 
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ТЕМА 7. СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА 

 

ЗАВДАННЯ 7.1 

 

Прочитайте ліричний вірш українського поета-футуриста Михайля 

Семенка (1892–1937) та дайте відповідь на запитання:  

1. Охарактеризуйте футуризм як напрям європейського й українського 

мистецтва в Україні.  

2. Які риси авангарду й футуризму наявні в поданому вірші? 

 

НА ПЕРОНІ 

Крізь мокрий туман блимають ліхтарі  

На пероні повно тінів і розпливаючих силуетів 

І тільки з центру – сам –  

   безсмутковий промінь грів 

І метушливий вечір видавався 

   вібраціями менуетів 

 

Уяву гріла сіра подорожня сукня 

Лоскотав еротично капризний капелюх 

І рухалися тіні ніби їм не було ніколи нудно 

І відповідав зворушно перонний рух 

 

Скиньте таємничість, я не можу зосередькуваться. 

Губи викривіться в слухнянім стоні. 

Хутко відійде потяг. 

   Ми не будемо з Вами прощаться. 

Я люблю, я люблю всіх женщин на пероні! 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 7.2 

 

Прочитайте витяг із Закону України «Про культуру» (2011) та дайте 

відповідь на наступні запитання.  

1. На що спрямована сучасна політика Української держави у сфері 

культури?  

2. Як можна охарактеризувати результати цієї політики? Чи 

успішно досягаються поставлені в Законі цілі?  

3. Які доповнення Ви можете запропонувати до поданого тексту? 

Яким чином досягти реалізації запропонованих цілей? 

 

Законодавство України про культуру має на меті: 
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 забезпечення реалізації і захист конституційних прав громадян 

України у сфері культури – створення правових гарантій для вільного 

провадження культурної діяльності, свободи творчості, доступу до культурних 

цінностей, культурної спадщини та інформації про них; 

 збереження і примноження національного культурного надбання; 

 врегулювання відносин суб’єктів діяльності у сфері культури щодо 

інтелектуальної власності у сфері культури, забезпечення реалізації та захист 

авторського права і суміжних прав; 

 визначення пріоритетів державної політики у сфері культури, форм, 

підстав, умов та порядку надання державної підтримки культури, гарантій 

невтручання держави у творчі процеси, механізму впливу громадськості на 

формування і реалізацію державної політики у сфері культури. 

Відносини у сфері культури, що стосуються охорони та використання 

об’єктів інтелектуальної власності, врегульовуються законодавством про 

інтелектуальну власність з урахуванням положень цього Закону. 

Основні засади державної політики у сфері культури. 

Основними засадами державної політики у сфері культури є: 

 визнання культури одним з основних факторів самобутності 

Українського народу – громадян України всіх національностей (далі – 

Український народ); 

 сприяння створенню єдиного культурного простору України, 

збереженню цілісності культури; 

 захист і збереження культурної спадщини як основи національної 

культури, турбота про розвиток культури; 

 сприяння утвердженню гуманістичних ідей, високих моральних 

засад у суспільному житті; 

 забезпечення свободи творчості, захист прав інтелектуальної 

власності, авторського права і суміжних прав; 

 гарантування прав громадян у сфері культури; 

 створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення 

культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері 

культури для дітей та юнацтва, задоволення культурних потреб Українського 

народу, розвитку закладів культури незалежно від форми власності, залучення 

до сфери культури інвестицій, коштів від надання платних послуг, 

благодійництва, інших не заборонених законодавством джерел; 

 сприяння діяльності професійних творчих спілок та громадських 

організацій у сфері культури, активному функціонуванню державної мови в 

культурному просторі України, доступу громадян до культурних благ; 

 визначення естетичного виховання дітей та юнацтва пріоритетом 

розвитку культури; 

 забезпечення діяльності базової мережі закладів культури, закладів 

освіти сфери культури; 
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 підтримка діяльності у сфері культури, пов’язаної з виготовленням і 

розповсюдженням електронних та друкованих засобів масової інформації, 

аудіо- та аудіовізуальної продукції, розробленням комп’ютерних технологій та 

підвищенням їх потенціалу для розширення доступу та залучення 

громадськості до діяльності у сфері культури тощо; 

 пропагування української національної культури у всій її 

різноманітності за кордоном та світового культурного надбання в Україні; 

 підтримка вітчизняного виробника у сфері культури; 

 забезпечення розвитку міжнародного культурного співробітництва; 

 створення страхового фонду документації про культурні цінності та 

документів на об’єкти культурної спадщини. 

 

 

ЗАВДАННЯ 7.3. 

 

Прочитайте уривки з роману Юрія Андуховича «Перверзії» та дайте 

відповідь на наступні питання.  

1. На які риси, властиві культурі постмодерну, вказує український 

письменник?  

2. У чому полягає суть карнавального світовідчуття?  

3. У поданому тексті наведено низку запитань. Сформулюйте власні 

відповіді на них. 

 

Живемо нині під знаком печального слова «після». Вірні своїй природі та 

технології, не хочемо усвідомити, що то можливий кінець, але так воно 

випливає з усіх навколишніх прикмет, знаків і натяків. Ступінь за ступенем 

робимося дедалі посвяченішими у велике безглуздя повторів і самоповторів. І 

навіть невірогідні зміни, що недавнього часу перекраяли обличчя дійсності, не 

принесли сподіваного зламу. Найоригінальніша з ідей, вигенерованих 

бездуховним духом нашого часу (даруйте невеселу гру слів) — це ідея 

тотальної неоригінальності всього, мертвотна і велична. Цитата, колаж і 

деконструкція замінили нам щось давніше, первісніше, справжнє. Чи назавжди 

замінили?  

Чи діло йде до смерті духовної? Чи маємо надію на розвиток? Чи від нас 

вимагається щось цілком звичайне — як повернення до Бога, наприклад? Чи ще 

до якогось Іншого? Наш корабель мусить орієнтуватися на певність обрію. Де 

нам її взяти? Чи варто доживати до ще однієї тисячі літ?  

Ми у Венеції схильні думати, що сталося втрачення Карнавалу. Нам 

видно це. Цього не видно майже нікому — адже карнавал є, відбувається з року 

в рік, по декілька разів, з різних приводів, з вогнями і масками, з вином і 

танцями! Карнавал є, скаже вам будь-хто з тих, які ще (або вже) не бачать і 

яких безліч. Карнавалу робиться чимраз більше, він повсюдний і неперервний, 

скажуть вам іде інші, які від лукавого.  
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Але чи так насправді? Чи тільки видудленим і вижертим Він 

вимірюється? Чи неймовірними юрмищами туристів, японців, готельних 

послуг, розваг, оборотом грошей та витратами на піротехніку? А якщо то вже 

тільки гола механіка, машинерія, холодна індустрія, суцільна консумпція, 

перманентне паразитування? А якщо це пастка?  

Здається, разом із Карнавалом ми втрачаємо і самих себе. Чи ми ще здатні 

любити, сміятися, плакати? Чи достатньо живі, щоб жити? Або такого дечого 

ще робити? Ось питання, над якими варто.  

Ми запрошуємо вас до Венеції, міста на воді, міста-корабля, міста-

привида, першого ж тижня по закінченні традиційного Великого Свята. Саме 

тоді, як відшумлять останні, до щему п’янкі гуляння, відлунають оркестри і 

хори, злетять кольорові повісма з балконів і церковних брам, згинуть леґіони 

світових волоцюг і заїжджих клерків (які нині дивним чином уже ніяк не 

різняться між собою — от прикмета!), – й тоді, в спокої та докладності, в 

короткотривалій паузі великопісної задуми та зосередженості поміркуємо 

спільно, заглиблені в бенедиктинську тишу славетного Сан Джорджо Маджоре 

про нас, про відлетілий Карнавал, про шанси і можливості, про опір безглуздю, 

про безглуздя опору.  

Наше зібрання навряд чи порятує світ, навряд чи порятує Карнавал, воно 

не порятує навіть Венецію, навіть нас воно не порятує. Але ми зберемося — 

саме тепер і саме тут, у місці, переповненому відлуннями та цитатами, 

всередині цієї Великої Цитати, втілення нашого остаточного «після».  

Підсумкова дискусія. Вироблення і прийняття загального меморандуму 

«Карнавал мусить тривати далі, інакше йому настане кінець!» 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 7.4 

 

Прочитайте уривок з листа видатного письменника ХХ століття 

Антуана де Сент-Екзюпері та дайте відповідь на поставлені запитання.  

1. В якій культурній добі було вперше висунуто гасло «Свобода. 

Рівність. Братерство»?  

2. Які проблеми, властиві культурі ХХ століття, піднімає автор 

листа?  

3. Чи проявляються ці проблеми в сучасній українській культурі? 

Відповідь аргументуйте. 

 

Я зовсім не знаю, як ви визначаєте для себе свободу. Її можливі 

визначення незліченні. До числа найбільш жорстоких відносяться ті, у світлі 

яких наша епоха з’являється як найбільш «обмежуюча» в історії. Моя нинішня 

свобода спочиває на таких типових визначеннях, які позбавляють нас права на 

всяку незгоду, це воля коня, якому шори дозволяють бачити один єдиний 

шлях... Справжня свобода складається тільки у творчій дії... Але якщо я 
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коливаюся, який із чотирьох типів автомобіля «Дженерал моторс» мені 

вибрати, і який із трьох фільмів Занука подивитися, це не що інше, як 

карикатура на волю!.. Свободу зводять тут, у цьому світі загальної подібності, 

усього лише до вибору будь-якого одного товару з маси стандартних послуг. Я 

надаю засудженому вибір, чи посадити його на кіл або повісити, і при цьому я 

ще радію: який же він вільний!.. 

Рівність?.. Зрештою, ви зрозумієте самі, вдумавшись у зміст цих слів, що 

ваша рівність перебуває в найглибшому протиріччі з вашою свободою. Одне із 

двох: або моя воля полягає в тому, щоб бути схожим на всіх, і тоді підлягає 

ампутації все, що мене відрізняє, – відріжемо людині ноги, а потім іди, куди 

хочеш. Або ж моя воля в праві на відмінність від інших... Я знаю, що таке 

рівність двох трикутників. Але не можу собі уявити, що значить рівність 

трикутника і яблука. Рівність – є критерій лише для порівнюваних речей. 

І, нарешті, братерство – от поняття, що ставить найбільш заплутані про-

блеми. Ви називаєте братерством вашу добродушну байдужість, коли ніхто по-

справжньому не цікавиться ніким... 

 

 

ЗАВДАННЯ 7.5 

 

Прочитайте фрагмент наукової праці Х. Арендт «Між минулим і 

майбутнім» та дайте відповіді на наступні питання:  

1. Що таке масова культура?  

2. Визначте особливості культури ХХ століття та світогляду цієї 

доби, про які йдеться в поданому тексті. 

 

Ера масової культури настає тоді, коли масове суспільство захоплює 

об’єкти культури, і її небезпека полягає в тому, що життєвий процес 

суспільства ( що, як і всі біологічні процеси, зажерливо втягує все доступне у 

свій метаболічний цикл) буквально споживає об’єкти культури, з’їдає їх та 

руйнує. Зрозуміло, я не маю на увазі масові видання. Коли книжки чи картини 

викидаються на ринок за низькими цінами і розпродуються у великій кількості, 

це не відбивається на природі об’єктів, про які йдеться. Але їхня природа зазнає 

впливу, коли ці об’єкти самі змінюються, – переписуються, скорочуються, 

адаптуються, зводяться на рівень кітчу в репродукціях або в сценаріях для кіно. 

Це означає не те, що культура стає доступною для мас, а те, що культура 

руйнується, аби стати придатною для розваг. Результатом цього є не розпад, а 

загнивання, і ті, хто активно сприяє цьому, - це не композитори з Тін Пен Еллі, 

а особливий вид інтелектуалів, часто добре начитаних і добре поінформованих, 

чия єдина функція – добирати, розповсюджувати та змінювати об’єкти 

культури, щоб переконати маси, що «Гамлет» може розважати так само, як і 

«Моя прекрасна Леді», і при тому ще й прислужитися справі освіти…  

Культура належить до об’єктів і є феноменом світу; розваги належать 

людям і є феноменом життя. Об’єкт культури є ним до тієї міри, до якої він 
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довговічний; його довговічність повністю протилежна функціональності, що є 

властивістю, яка знову й знову спричиняє зникнення об’єкта з феноменального 

світу, коли він використовується і стає повністю зношеним. Великим 

користувачем і споживачем об’єкта є життя суспільства в цілому. Життя 

індиферентне до речового наповнення об’єкта; …Культура опиняється в 

небезпеці, коли всі життєві об’єкти та речі, вироблені тепер або в минулому, 

розглядаються як суто функціональні з погляду життєвих інтересів суспільства, 

немовби вони існують тільки для задоволення потреб, і при такій 

функціоналізації майже немає сенсу ставити питання, якого порядку є ця 

потреба – нижчого чи вищого. Що мистецтво має бути функціональним, що 

собори задовольняють релігійні потреби суспільства, що картина народжується 

з потреби самовираження індивідуального митця, а дивляться на неї з бажання 

самовдосконалитися, – усі ці поняття настільки не пов’язані з мистецтвом і в 

історичному плані є такими новими, що виникає спокуса просто знехтувати їх 

як новітні забобони.  

Собори були збудовані ad majorem gloriam Dei (у славу Господа); і хоч 

вони як будівлі, звичайно ж, використовуються для потреб громади, їхня 

вишукана краса ніколи не може бути пояснена цими потребами, що з таким 

самим успіхом можуть бути задоволені в будь-якому невибагливому 

приміщенні. Їхня краса виходить за межі всіляких потреб, і вона дозволила їм 

існувати протягом віків; але тоді як краса, краса храмів, як і краса будь-якого 

світського будинку, виходить за межі потреб та функцій, вона ніколи не 

виходить за межі світу, навіть якщо зміст виконаної праці є релігійним. 

Навпаки, саме краса релігійного мистецтва перетворює релігійний та 

потойбічний зміст і сутність на відчутну матеріальну дійсність; у цьому 

розумінні все мистецтво є секулярним, а особливістю релігійного мистецтва є 

лише те, що воно «секуляризує» – матеріалізує і трансформує в «об’єктивне», 

відчутне, світське за своїм характером, – те, що існувало досі за межами світу, 

причому байдуже, чи, дотримуючись традиційної релігії, ми відводимо цьому 

«за межами» місце у потойбічному майбутньому, чи йдемо за сучасними 

поясненнями й локалізуємо його в найглибших куточках людського серця.  

 

ЗАВДАННЯ 7.6 

 

Прочитайте текст та сформулюйте відповіді на запитання: 

1. У чому була складність залучення України наприкінці ХХ ст. до 

загальносвітових культурних процесів? 

2. Яку загрозу можуть становити глобалізаційні процеси для 

національних культур? 

3. Як можна зрозуміти словосполучення «пошук справжності» 

стосовно української культури?  

 

«Наша країна після виходу з політично та культурно ізольованого, 

самозамкненого СРСР відкрилася для зовнішніх впливів. Позитивними 
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наслідками цього були свобода ознайомлення з невідомими нам до цього часу 

науковими та філософськими текстами, забороненими досі художніми творами, 

можливість вільно телефонувати або виїжджати у будь-яку країну світу, що, 

безумовно, сприяло розширенню нашої ерудиції та залученню до 

загальносвітової культури. Але разом з цим постала і складна проблема 

шаленого вливання в український культурний світ продуктів культурного 

споживання «іноземного виробництва».  

Сучасна українська культура за своєю історичною долею стоїть дещо 

перед іншими проблемами, ніж культури багатьох європейських країн, але є у 

них і дещо спільне: вона зараз також перебуває в такому ж становищі, яке 

можна визначити як відчайдушні пошуки справжності. Кожна епоха ставить 

перед культурою свої запити, відповіді на які можуть мати значення для того чи 

іншого відтінку її розвитку. Але перед культурою час від часу виникає й 

“вічний” запит, що до нього вона повертається як на крутизламі епох, так і в 

ситуації стабільного життя, позбавленого турбот, в очікуванні майбутніх 

випробувань. Таким постійним запитом для культури є потреба у 

самовизначенні, котре здійснюється через розкриття власної природи та 

визнання традицій як свого підґрунтя, через прояснення своїх витоків та чітке 

уявлення ціннісного стрижня буття людині в світі».  

 

 

 

ЗАВДАННЯ 7.7 

 

Мирослав Маринович – сучасний український публіцист та 

релігієзнавець, віце-ректор Католицького Університету у Львові. 

Прочитайте уривок з його роботи «Спокутування комунізму», що була 

написана в 1993 р., вже за умов незалежності України, та дайте відповідь 

на поставлені запитання:  

1. На яких духовних проблемах України він наголошує? Які символи та 

образи використовує?  

2. Чи змінилася духовна та релігійна ситуація в Україні з того часу по 

сьогодні?  

 

«Сьогодні стало вже очевидним, що окреслювати сучасні процеси ще й 

терміном «духовне відродження» занадто рано. Зроблено певні кроки до 

національного, державного відродження, стали ми свідками інформаційного 

буму, допоки газети не заникли економічно, але у сфері духу, моралі наше 

суспільство різко деградувало. Виявилося, що навіть воскресіння двох наших 

церков не привело автоматично до відродження людського духу, бо 

розпорошило хвилю могутнього духовного піднесення на гранітних скелях 

міжцерковного суперництва.  

А спочатку здавалося, що зроблено справді щось дуже важливе: 

розчищено стежку до цілющого джерела, усунуто головні законодавчі перепони 
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в нормальному плині церковного життя. З’явилися передумови для 

відродження релігійної традиції – головного чинника, яким люди 

прищеплювалися колись до дерева Віри. Але якщо говорити про масштаб 

України, то результати поки що мізерні. Естафета поколінь перервана, 

духовний струмінь предків не циркулює в наших душах, оскільки обірваний 

якийсь дуже важливий нерв, що його передає. І мусить, очевидно, минути 

певний час, коли обхідними паростками той живильний зв’язок поновиться 

знову. <…> 

Сьогодні, ніби зморщений пожовклий листок, відпав світогляд 

комуністичний. І знову зелені паростки духу стали сильнішими за зцементовані 

шари асфальту. Людина спрагло припала до Традиції, покаянно вернулася в 

храм Обряду. Квітка душі розкрилася, щоб прийняти пилок з Нагірного світу… 

І раптом почало впадати в око, що живий допитливий дух став шукати щось 

знову поза храмом. Обряд – для задоволення естетичного відчуття, задля 

громадянського обов’язку, навіть для морального очищення. Але не для того, 

щоб пізнати світ, щоб у глибинах космосу почути той самий Голос, що звучить 

в тобі. Церква радо прийняла блудних синів, але зусиллями більшості своїх 

служителів вона спробувала повернути покаянний людський дух у рамки, з 

яких він уже виріс. <…> 

Церква вийшла переможцем у боротьбі з антихристом, який постав у 

формі тиранії. Але страшнішою для Церкви може стати свобода, надана їй 

байдужим секуляризованим суспільством. Приклад Заходу тут вражаючий. 

Шанований, пишний, щедро оплачений Обряд – і суспільство, що купило собі 

індульгенцію на те, щоб жити своїм незалежним життям. Для більшості людей 

там церква – ніби сучасний монарх, який виголошує тронні промови, але вже не 

править серцями своїх підданих. <…> 

В добу революції Л. Толстой пропонував переписати Євангеліє, щоб 

наблизити його до життя. Сьогодні ми розуміємо, що мусимо “переписати” свої 

душі, в тексті яких аж надто багато кляк. Дух людський, затиснутий між 

респектабельним фарисейством і щирим одвертим сатанізмом, мусить 

пережити якісне системне переродження, інакше загине… Дух Євангелія, ота 

позаконфесійна й позачасова формула Любові – лише вони дадуть нам силу, бо 

лише вони є плодами з Дерева Життя.  

Сьогодні багато з нас подібні до літописного Володимира, що вибирає з 

усіх релігій кращу. Не маючи Бога в серці, ми вибираємо Його розумом – отак 

ніби сучасну “Міс Україну”. Далекий буддизм стає в ряд кандидатів поруч із 

по-американські атракційним протестантизмом…». 
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ТЕМА 8. КУЛЬТУРА СЛОБІДСЬКОЇ УКРАЇНИ 

 

ЗАВДАННЯ 8.1 

 

Прочитайте уривок з Проекту заснування Харківського університету, 

поданого В. Н. Каразіним на розгляд харківському дворянському зібранню 

29 серпня 1802 року, та дайте відповідь на питання.  

1. Яку мету переслідував Василь Каразін, пропонуючи відкрити у 

Харкові університет?  

2. Яку роль відігравали університети в українській культурі ХІХ 

століття?  

3. Чи зберігають університети в наші дні таке ж значення для 

місцевої громади і для суспільства в цілому? 

 

§ 1. Університет належатиме до числа вищих училищ в імперії, 

призначених для готування юнацтва до громадських державних посад, шляхом 

пізнавання властивостей кожної. § 2. На цій підставі в Харківському 

університеті викладатимуться всі ті науки, які відкривають шлях до достойного 

посідання місць у різних званнях громадянина і вірнопідданого; як звання або 

спосіб служіння государю і державі між собою різні, так і науки, що 

викладатимуться, будуть поділені між окремими класами, які дістануть назву 

Відділів університету. § 3. Таких відділів у Харківському університеті має бути 

дев’ять, які відкриються не відразу; але з часом, в міру того, як засоби на 

утримання університету збільшуються, і підготовлені будуть наставники та 

студенти. § 4. Наукам, властивим особливо кожному званню, повинні 

передувати науки, пристойні кожному добре вихованому громадянинові. Вони 

119 підготовляють його розум до інших знань, що повинні вже становити ту 

галузь, якій він себе посвятить. Знання мов, найпаче розуміння природи, знання 

математики, фізики, історії, географії — про науки такого роду молода людина 

повинна вже мати загальні знання; перше ніж вона приступає до наук, 

потрібних особливо в цивільній чи військовій службі. Таким чином першим 

відділом університету буде відділ загальних знань, який і відкриється першим, 

тобто не пізніше вересня 1803 року. § 24. Харківський університет може 

приймати в студенти шляхом екзаменів учнів з губернських народних училищ 

— Харківського, Курського, Орловського, Воронезького, Новоросійського, 

Полтавського та Чернігівського; таким способом він може впливати на освіту і 

користь всього південного краю Росії. § 26. Безперечно, що родючий край 

тутешній дасть державі величезні вигоди, якщо мистецтво збільшуватиме 

кількість його виробів, і готуватиме їх обробкою у власних межах. Всюди 

відчувається потреба в людях, які б досконало вміли керувати господарством і 

здобувати з маєтку найбільшу користь. Таких людей може виховати училище 

сільського домоводства. Воно, маючи наставників у всіх галузях економії і 

відведену ділянку землі для проведення практичних уроків і дослідів, буде 

одним з найпотрібніших у Росії закладів, подібне до того, яке міститься 
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поблизу С.-Петербурга, але значно перевершуватиме завдяки своєму місцевому 

положенню і клімату. Учні його будуть для удосконалення свого слухати в 

цивільному відділі професора економії і технології. 

 

 

ЗАВДАННЯ 8.2 

 

Прочитайте короткий опис Харкова на межі XVIІІ – ХІХ століть і 

дайте відповіді на запитання. 

1. Яким було повсякденне життя харків’ян у описаний час? Чим вони 

займалися? З якими проблемами зіштовхувалися?  

2. Як Ви вважаєте, що спричинило бурхливий розвиток Харкова, в 

результаті якого лише за століття місто стало одним з найбільших в 

Україні? 

3. Поміркуйте, яким чином складається образ міста, його «обличчя» і 

враження про нього у тих, хто місто відвідує? 

 

Наприкінці 18 віку Харків скидався на велику українську слободу. Крім 

кам’яниці, що належала намісникові, решта будівель були дерев’яні. Оживав 

Харків тільки під час своїх великих ярмарків. З усіх усюдів України, Росії, 

Польщі й закордону з’їжджалися на ярмарок крамарі. Місто в той час не мало 

ні рівних вулиць, ні кварталів. Це, крім фортеці, де скупчувалися всякі 

установи, був ряд хуторів та окремих будинків. На території теперішнього 

міста в той час було кілька озер. З них одне, на вулиці Свердлова1, там, де тепер 

два бульварчики, було найбільше озеро; воно було обсаджене деревом, а через 

нього перекинуто міст. 

Доцільно буде сказати про те, яке враження справляв Харків на 

сучасників. 

Досить відомий письменник свого часу князь Іван Долорукий, що 

відвідав був Харків 1810 року, писав таке: «Если судить о городах по 

наружному их виду, то Харьков не утешит: он расположен худо и вид 

представляет самый пустынный, но в нем живут весело и любят угощения». 

Мандрівник Сумароков оповідає: «Улицы в нём неправильные, 

немощённые, грязные; хороших домов, исключая двух-трёх не находится. А по 

строениям, сделанным из мазанок или из брусьев, оный не мало на 

великороссийский город не походит. Городские мельницы с навозными 

плотинами производят немалую в водах порчу, чему еще более способствует 

растущая при берегах высокая трава аер, который выпускает острые свои соки 

в речные струи и зловонным потом согнитием заражает воздух». 

Останній наскок татар на Харків стався 1737 року. Значення Харкова, як 

фортеці, після знищення Азова, та прутського походу, остаточно занепадає і він 

                                                             
1 Нині вул. Полтавський шлях. 
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все більш набуває значення торговельного і адміністративного центру. Площа 

міста раз у раз поширюється. Але все ж він посідає невелику територію. 

Теперішня Гончарівка, Панасівка були окремими слободами, що 

відділялися від міста левадами та пустками. Там, де тепер Клочківська вулиця, 

був хутір Клочки, а Москалівка, за планом початку 19 віку являла собою 

пустку. Там, де річка Харків злучається з Лопанню, починалися глибокі піски з 

озерами, що поросли лісом аж до самої Основи. Місто кінчалося біля 

Мироносицької церкви, що була тоді дерев’яною і стояла серед цвинтаря. 

Вулиця Свердлова, що називалася «Перспективою», була забудована 

невеличкими хатками. Найкращий будинок на Перспективі – це була кам’яна 

аптека. На Сергіївському майдані, біля Університетської Горки, проводилася 

дрібна торгівля. Тут були балагани, ятки, а понад берегом Лопані тулилися 

дерев’яні харчевні. Тут було багно, що ніколи й не висихало. 

Теперішній майдан Рози Люксембург2 назився колись «Торговым або 

Народным» майданом. Тут збиралися харківські ярмарки і тут же базарними 

днями проводилася так звана «торговая казнь». Кат бив батогом, сік різками, та 

катував канчуками на «кобилі» злочинців, випікав їм розпеченим залізом 

«указные знаки», рвав ніздрі тощо. 

Ще в поливині 19-го сторіччя галас від цих катувань було чути в 

аудиторіях університету, і це «перешкоджало» викладанню науки. 

Теперішній Театральний майдан та вулиця ім. Лібкнехта були жахливими 

місцями. Це був край міста. Там, де стоїть кірха3, була в’язниця, а де тепер 

будинок «Радянського села» – там стояв дерев’яний великий театр. 

По колишній Сумській вулиці розташовані були кілька комор із хлібом, 

сіном, дьогтем тощо. Вулиць Пушкінської та Чернишевської зовсім не було. 

Московська4 та Старо-Московська були непроїжджі через невилазне болото. 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 8.3 

 

Прочитайте уривок з балади слобожанського поета Левка 

Боровиковського та дайте відповіді на запитання.  

1. Л. Боровиковський (1806–1889) – представник романтизму в 

мистецтві Слобожанщини. Які риси цього художнього стилю проявилися в 

його творі? Наведіть цитати з уривку на підтвердження.  

2. Які народні вірування українців знайшли відображення у цій баладі?  

3. У яких надприродних істот вірили слобожани? 

 

 

                                                             
2 Нині Павловська площа. 
3 До нині не зберіглася. 
4 Нині Московський проспект. 
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ЗАМАНКА 

Ми не бажаємо срібла ні злота; 

Танці та пісні – наша охота; 

Нащо нам срібло? – Хвилі більші; 

Нащо нам злото? – Піски жовтіші. 

 

Як рибки – в хвилях весело граєм; 

Як пташки – в лісі пісні співаєм; 

На дні дніпровськім наші світлиці; 

Там-то русалки, наші сестриці. 

Ліжка в світлицях шовком покриті 

Та ні з ким ліжка нам розділити... 

Прийди, козаче, ясної ночі, 

Дай цілувати карії очі!.. 

 

На білім світі серце заб’ється — 

Язик ворожий з серця сміється; 

А ми, русалки, зради не знаєм, 

Вас, молоденьких, щиро кохаєм... 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 8.4 

 

Прочитайте баладу «Співець» відомого історика, етнографа, 

громадського діяча і письменника родом зі Слобожанщини Миколи 

Костомарова (1817–1885) та дайте відповіді на запитання: 1. До якого 

художнього стилю можна віднести творчість М. І. Костомарова? 2. Які 

думки і почуття передає автор у цій баладі? 3. Яка, на Ваш погляд, головна 

ідея цього твору, до чого може закликати читача письменник? 

 

Ой, чого, молодий співець, зажурився, 

Головою жалко на гуслі схилився? 

Ой чого молодий співець не співає, 

А чи гласу більше до пісень немає? 

Нащо собі марно жалю завдавати, 

Нащо свої красні літа загубляти!? 

Сидить, як ізмерзлий, із ранку до ночі, 

Облив слізоньками понурії очі: 

– Чи тобі з літом розлучаться жалко? 

Та ще тільки в полі забриніла травка! 

Чи тебе не приймає своя родина, 

Чи зрадила тебе твоя женшина? 
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– Нема в мене роду, ані женшини, 

Один сиротина, як в полі билина! 

Ох, тим молодий співець не співає, 

Що рідная мова, як свічка, сконає. 

Ох, тим той співець та й у гуслі не б’є, 

Що його слухати ніхто не іде: 

Ох, матінко моя, нене старая, 

Задавила тебе вже земля сирая. 

Будяк на могилі почав червоніти; 

А нікому було рожі посадити. 

Ох, піду я, піду на тую могилу, 

А де мою матір давно схоронили! 

Ох, піду до Дніпра, на гору високу. 

Піду подивлюся на степ широкий. 

У старому Дніпрові вода леліє, 

А по степу-долині ковила сивіє, 

А скрізь по ковилі свистун-вітер віє! – 

Та припав співець до землі головою; 

Покотились слізки із очей рікою! 

– Ох, нене моя, ти, рідна мати, 

Чи нам тебе, рідна, уже не видати? 

Уставай із землі діток приглядіти; 

Вони плачуть, б’ються: вони твої діти! 

– Нехай плачуть, б’ються: вони увіймуться: 

Тим, що увіймуться, не хочу прочнуться! 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 8.5 

 

Прочитайте фрагменти етнографічних спостережень відомого 

етнографа і фольклориста Слобожанщини Митрофана Дикарьова (1854–

1899) та дайте відповіді на запитання:  

1. Що таке досвітки?  

2. Охарактеризуйте значення цього звичаю в житті слобожанських 

селян ХІХ століття. 

3. Які сучасні форми спілкування молоді прийшли на зміну цьому 

звичаю? 

 

На «досвітках» можна було почути наступні казки-«нісенітниці». 

«Як був я з дідусем, а батька на світі не було, і поїхали ми з дідусем 

орать. Приїхали, стали орать, а в колішні ося й поламалась. Ну що тут робить? 
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Так мій дідусь умирає та на мене й говорить: «Іди, синок, рубай осю, а на мене 

надія, як на бабиного Гордія». 

Я пішов у ліс, іду туда і зустрів чоловіка: «Здоров тобі, хлопче!» – 

«Здоров!» – «Куди ти йдеш?» – «У ліс!» – «Чого?» – «Осю буду рубать». – «А 

що ти не чув, — питає мене чоловік, – кажуть, немов на небі дорогі мухи та 

комарі?» А я й кажу: «Ні, не чув!» – І розстались ми з чоловіком. 

Я тоді іду в ліс та ловлю мух та комарів і наловив два мішки, поки 

дойшов у ліс. Прийшов у ліс, найшов такий дубок, що аж до неба. Я тоді 

перехрестився й поліз прямо на небо. Ізліз туди, а там скотини прямо гурти 

ганяють. Я як показавмух та комарів, так вони й вхватились за мене, як за 

грішну душу. Як давай вони мінять мух та комарів: пару мух на дві пари волів. 

І я їх наміняв сорок пижин з пижиною, і всі куці та білохвості. Та наорав землі 

та насіяв хліба та я й бачу,як де неврожай, я туди прямо й кидаю вилами. Та, 

може, і ви чули, що грім гримів – так то я снопи возив. 

І прожив я там довго: годів... годів... днів два, або що, і став уже додому 

йти і гоню до дубка гурт скотини. Пригнав, кинувсь, а якийсь чорт ізрубав 

дубок. Ну, що тут робить? Я давай кидать волів відтіля із неба. Так я кидав, 

кидав, та утомився та й бросив. 

І став думать, як би з неба ізлізти, та й надумав і начав різать волів та 

обдирать, а з шкур канат плести та додолу брести. Та й сплів канат, прив’язав 

до прикорня та й спустився додолу, у путь дорогу. Та доліз до краю каната, а 

додолу іще далеко. Я тоді і сидю. Ну що тут робить? Як розхитався з 

Петербурга та у Москву, а з Москви та у Петербург. Хитаюсь я, ну кой-як 

зупинився. Тут їде чоловік і везе в ямах полову. Він під’їхав протів мене, тут де 

не взявся вихор, яксхватить ту полову та угору – прямо суне до мене. А я... 

полову хватаю та канат мотаю, та й доточив, Бог дав, каната, спустився додолу, 

іду по степу. 

Напали на мене розбійники та взяли, заставляють мене красти. Послали 

мене биків красти, а я пішов та у мельницю уліз у мушну скриньку, сів та й 

сидю. А вони, ці ж розбойники, та пригнали до мельниці корову різать. Зарізали 

корову, та требуху випустили, та сюди до мене як кинуть, та мені прямо в лоб; а 

я... як закричу: «Калавур!», а вони геть розбіглись. А я всю гавядину забрав та 

приніс додому, так і досі є». 

 

На досвітки ходять тільки зимою; починають із початку осені і до самої 

весни. На досвітках дівчата шиють, прядуть і разні узори вишивають. Там вони, 

сидівши за роботою, співають укорні пісні на хлопців і таких ріжних співають. 

Як яка не лінива, так хоч і співає, а своє діло робить, а яка жирна і лінива, 

так та і роботу бросе, затіє з хлопцями воловодитьця... 

Хлопці тоді співають різних пісень і приставляють там різні приказки і 

басні стидні, і тасуються там, поки і полягають спати. Дівчата і хлопці того 

чоловіка, до якого ходять на досвітки, називають дядьком, а її тьоткою. За те, 

що пускають, їм вони кой-шо приносять: дівчата – принесе яка муки, пшінця, 

сала, а в празник пиріжка або пампушок. А за світло вони самі гроші платять, 
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кожна по черзі і купує карасину. Куплять і пляшку, зложаться гуртом та й 

посвічують цілу зиму. На досвітки дівчата ходять не всі, які єсть по селищі, а ті 

тілько, яких пускають матері... 

...На досвітках хлопці гуляють у журавля. Наряджаються там так: надіне 

свиту ногами у рукава, а поли коло пояса підпереже, потім другу свиту на верх 

у рукава руками, і тоді однією рукою махає так, як шиєю журавель, і у руці 

держе цурупаличок замісто носа, та тоді лазе по хаті і довбе носом хлопців і 

дівчат. Гуляють і у сліпців, і чого вони тільки там не притворять. 

Ці штуки творяться у слободі Тишанці, Борисівці, Новому хуторі та в 

інших селах. 

(Борисівка, 1893) 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 8.6 

 

Прочитайте фрагмент історичного документального джерела і 

дайте відповіді на питання:  

1. На вирішення якої проблеми міста Харкова спрямовано цю 

постанову?  

2. Яким чином зелені насадження пов’язані із задоволенням «потреб 

культурного відпочинку» і культурних потреб містян в цілому?  

3. Яке значення має окреслена проблематика для культурного життя 

сучасного Харкова? 

 

Постанова № 140 

Виконавчого комітету Харківської міської ради 

депутатів трудящих та Харківського  

міського комітету КП(б)У 

м. Харків        6 жовтня 1943 р. 

 

До окупації Харків мав понад 7000 гектар парків, скверів, бульварів, 

вуличних посадок і овочевих садків індивідуального користування для 

задоволення потреб культурного відпочинку трудящих. 

Більшість цих насаджень німецькі окупанти або повністю знищили, або 

вирубали на 70–80 %. 

Зовсім знищені по всьому місту красуні блакитні ялини, єдині в нашій 

частині України, кедрові сосни, всі ялинкові і шихтові насадження. 

Зелене господарство міста, що являє собою засіб оздоровлення і є місцем 

культурного відпочинку трудящих, як і всі інші галузі міського господарства, 

належить до негайного відновлення.  

Виконавчий комітет Харківської міської ради депутатів трудящих та 

міський комітет КП(б)У постановляють: 
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1. План посадки дерев по м. Харкову на осінній період 1943 року в 

кількості 25000 шт. затвердити, а саме:  

… 

 

ЗАВДАННЯ 8.7 

 

«Харківсьский бузок» – міжнародний кінофестиваль 

короткометражного кіно, який проводиться щорічно у Харкові з 2009 р. 

Прочитайте уривки із огляду преси про цей фестиваль у 2013 р. та дайте 

відповіді на запитання. 

1. Якою є мета таких фестивалів?  

2. Чому саме з Харковом пов’язали організатори ідею організації такого 

фестивалю?  

3. Які ще фестивалі, мистецькі та культурні події регулярно 

відбуваються у місті? 

 

«Коли скептики кажуть, що Харківський кінофестиваль – це не Канський, 

не Берлінський і не Московський, то це правильно. Адже «Харьковская сирень» 

– самостійна культурна подія в світі кінематографа. Найкраще про це сказав 

голова журі кінофестивалю, народний артист Російської Федерації Володимир 

Фокін напередодні його відкриття: «Ще п’ять років тому не було міжнародного 

кінофестивалю «Харьковская сирень», а тепер є. Фестиваль швидко 

розвивається. Зростання фестивальної програми просто феноменальне. Цього 

року ми маємо справу з повноцінною програмою конкурентоспроможних, дуже 

професійно виконаних робіт повноцінного європейського фестивального 

рівня». <…> 

«На Алеї почесних гостей фестивалю пройшла церемонія зняття відбитків 

долонь зірок кіно, що продовжать низку стел у саду ім. Шевченка. Нинішнього 

року свої відбитки залишили Мішель Мерсьє; Аркадій Інін (який, до речі, 

народився в Харкові); Олексій Колесник (к/ф «Овід», «Батальйони просять 

вогню», «Холодне літо 53-го»), а також українська радянська актриса Світлана 

Живанкова (к/ф «Вертикаль», «Чорноморочка», «Роки молоді») й представник 

французького кінематографа, фахівець з 3D графіки Олів’є Кауфер».  

Така традиція народилася 2009 року. Нині алею прикрашають 19 стел. Свій 

слід у Харкові вже залишили французькі кінозірки Мілен Демонжо, П’єр Рішар, 

Ален Делон, Жан-Поль Бельмондо, легенда українського кіно Богдан Ступка, 

відомі діячі російського кінематографа Наталя Фатєєва, Алла Сурикова, 

Володимир Фокін, Борис Токарєв, Людмила Гладунко, представники 

американського кіно з харківським корінням Юджин Мамут та Ірина Борисова. 

<…> 

«Харків заслужив право мати власний кінофестиваль хоча б завдяки 

сукупності талановитих людей, які народилися та працювали на цій землі й так 

чи інакше були пов’язані з кінематографом. Завдяки «Харьковской сирени» в 

нас з’явилася можливість показати світу незаслужено забуті імена великих і 
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талановитих наших земляків. Наш фестиваль дає можливість проявити себе 

багатьом талановитим молодим кінематографістам. Ту нішу, яку обрав для себе 

Харків, – короткий метр, напевно, в нас уже не відбере ніхто», – зазначив, 

вітаючи гостей, голова оргкомітету фестивалю, голова Харківської 

облдержадміністрації Михайло Добкін. Потім були численні зустрічі з 

глядачами, майстер класи, презентації книжок, зокрема Мілен Демонжо та 

кінокритика Володимира Миславського. <…> 

«Я спостерігаю розквіт культури в Харкові, адже все, що ми бачили на 

цьому фестивалі, на відкритті і закритті – нетривіальне видовище, справжнє 

шоу. Тут блискуча підготовка різних колективів, і дорослих, і зовсім юних 

артистів, яких однозначно спрямовує професійна й потужна режисерська рука. 

Фестиваль «Харьковская сирень» зростає, і я бажаю йому довгих років життя», 

– підсумував Володимир Фокін. 
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 ІІ.   ТЕСТОВА БАЗА ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ТА  
ПІДГОТОВКИ ДО МОДУЛЬНОГО ЗРІЗУ ЗНАНЬ 

 

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ КУЛЬТУРИ. 

КОНЦЕПЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ. 

 

1. Поняття «культура» почав застосовувати щодо виховання людини і 

формування в неї відповідних моральних, інтелектуальних якостей, набуття 

знань: А) Марк Порцій Катон; В) Гай Юлій Цезар; С) Марк Туллій Цицерон; 

D) Марк Аврелій. 

2. Термін «культура» вживався на позначення рівня майстерності в 

оволодінні певним вмінням у добу: А) первісності; В) Античності; С) Середніх 

Віків; D)  Ренесансу. 

3. Поняття «культура» починає асоціюватися з досконалістю людини, 

здатної змінювати природу, перетворювати навколишній світ і саму себе, за 

доби: А) Античності; В) Середньовіччя; С) Відродження; D) Просвітництва. 

4. Початок наукового дослідження культури як феномену людського буття 

поклав: А) Марк Порцій Катон; В) Йоганн-Готфрід Гердер; С) Марк Туллій 

Цицерон; D) Григорій Савич Сковорода. 

5. Осмислення культури і природи як опозиційних категорій почалося за 

доби: А) Античності; В) Середньовіччя; С) Відродження; D) Просвітництва. 

6. Творчим поєднанням етнічного і своєрідного із загальнолюдським й 

типовим є: А)  молодіжна субкультура; В) національна культура; С) духовна 

культура; D) цивілізація. 

7. Функція пристосування людини до умов навколишнього середовища 

шляхом зміни власного способу життя, творення специфічних рис культури 

низається: А) регулятивною; В) комунікативною; С) адаптивною; 

D) гносеологічною. 

8. Створюючи можливості пізнання навколишнього світу шляхом 

концентрації соціального досвіду людства, культура виконує функцію: 

А) гносеологічну; В) соціалізації; С) адаптивну; D) перетворюючу. 

9. Культура здатна формувати ціннісні орієнтації та моральні орієнтири для 

включеної до сфери її дії людини, виконуючи функцію: А) адаптивну; 

В) прогностичну; С) комунікативну; D) аксіологічну. 

10. У якості системи суспільних норм і вимог культура впорядковує різні 

види діяльності людей, виконуючи функцію: А) комунікативну; 

В) регулятивну; С) соціалізації; D) інформативну. 

11. Забезпечуючи історичну наступність, зберігання і трансляцію в часі 

соціального досвіду, культура виконує функцію: А) аксіологічну; В) адаптивну; 

С) інформативну; D) нормативну. 

12. Шляхом створення знакових систем та забезпечення їхнього 

функціонування в суспільстві культура виконує функцію: А) перетворюючу; 

В) комунікативну; С) нормативну; D) адаптивну. 
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13. Культура стає об’єктом спеціального наукового дослідження з часів: 

А) Античності; В) Середньовіччя; С) Відродження; D) Просвітництва. 

14. Певний спосіб життя людської спільноти, відмінний від інших 

суспільств, називається: А) традицією; B) звичаєм; С) культурою; 

D) соціалізацією. 

15. Сфера духовного життя, складовими якої є освіта і професійна 

підготовка, виховання і духовна творчість, всебічний гармонійний розвиток, 

називається: А) цивілізацією; В) адаптацією; С) субкультурою; D) культурою. 

16. До загальних ознак культури можемо віднести: А) інтегральний образ 

всього створеного людиною; В) сукупність матеріальних і духовних цінностей; 

С) усе багатство природного середовища навколо людини; D) поєднання А і В; 

E) поєднання В і С. 

17. Процеси творення, трансформації, збереження, трансляції і споживання 

культурних цінностей є: А) властивостями усіх форм життя на Землі; 

В) вичерпним набором функцій культури у суспільстві; С) головною запорукою 

буття культури; D) ознаками переходу від культури до цивілізації; E) ознаками 

деградації культури. 

18. Взаємодію матеріальної і духовної культури в сучасній цивілізації 

можна охарактеризувати як: А) сталу інтеграцію; В) прогрес матеріального  за 

рахунок деградації духовних цінностей; С) протистояння; D) переважання 

духовних цінностей і орієнтирів над науково-технічним прогресом. 

19. Діагностуючи напрями і динаміку минулих та сучасних культурних 

процесів, можна передбачити майбутнє людства завдяки такій функції культури 

як: А) діагностична; В) фантастична; С) прогностична; D) гедоністична. 

20. За носієм, змістом, роллю, принципами, організацією і формою 

існування проводиться: А) класифікація культурних цінностей; 

В) типологізація культурних спільнот; С) класифікація функцій культури; 

D) поділ культури на матеріальну і духовну.  

21. Синтез досягнень усього людства, котрий включає кращі ідеї, форми, 

зразки художньої творчості, найвищі наукові здобутки, загальнолюдські 

моральні цінності, є: А) національна культура; В) цивілізація; С) світова 

культура; D) субкультура. 

22. Національна культура характеризується: А) синтезом надбань усіх 

соціальних груп спільноти; B) обмеженням культурними цінностями  одного 

відповідного їй етносу; С) відкритістю до нововведень; D) поєднанням 

зазначеного вище; Е) поєднанням A і С. 

23. Культура певного народу, котра поєднує звичаї, обряди, особливості 

поведінки і побуту, укорінені в його багатовіковій традиції: А) етнічна 

культура; В) національна культура; С) цивілізація; D) фольклор. 

24. Доба первісного суспільства позначена появою такого типу культурної 

спільноти як: А) цивілізація; B) нація; С) етнос; D) субкультура. 

25. Консервативність, орієнтація на тяглість, спадковість, збереження 

традиції властиві: А) світовій культурі; В) етнічній культурі; С) молодіжній 

субкультурі; D) духовній культурі. 
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26. Багатогалузева виробнича економіка, стратифіковане суспільство, 

держава, писемність, міста з монументальною архітектурою властиві: 

А) цивілізації; В) світовій культурі; С) матеріальній культурі; D) духовній 

культурі. 

27. Цивілізація є багатозначним поняттям, однак її НЕ можна вважати: 

А) синонімом культури; B) найдавнішим способом соціальної організації; 

С) суто матеріальним, утилітарним боком життя людського суспільства, який 

протиставляється культурі; D) окремим соціокультурним комплексом. 

28. Освальд Шпенглер вважав останньою, завершальною фазою еволюції 

певного типу культури, добою її сутінків напередодні загибелі: А) матеріальну 

культуру; В) етнічну культуру; С) цивілізацію; D) національну культуру. 

29. Виражений в соціально організованих стереотипах груповий досвід, 

котрий накопичується та відтворюється в етнічній спільноті: А)традиція; 

В) звичай; С) культура; D) цивілізація. 

30. Група людей, які мають певні культурні особливості, пов’язані зі 

спільними соціальними, віковими, конфесійними, професійними або іншими 

ознаками, ідеалами, переконаннями, моделями поведінки, спілкування: 

А) етнічна культура; В) національна культура; С) субкультура; D) духовна 

культура. 

31. Способом соціальної організації вищим за варварство називається: 

А) традиція; В) дикунство; С) прогрес; D) цивілізація. 

32. Неповторність розвитку окремих етносів, з одного боку, та 

безперервність єдність і загальність культурно-історичного процесу для всіх 

народів демонструє дихотомія понять: А) культура і цивілізація; B) культура і 

природа; С) традиція і культура; D) цивілізація і суспільство. 

33. Термін «цивілізація» походить від латинського слова civilis, яке 

означало: А) вихований, охайний, стильний; B) міський, громадянський, 

державний; С) культурний, ввічливий, чуйний; D) освічений, розумний, вмілий. 

34. Більшість сучасних націй об’єднані передусім: А) політично; В) етнічно; 

С) національно; D) цивілізаційно. 

35. Консервативна за своєю природою, зорієнтована на тяглість, 

спадковість, традицію та насторожене сприйняття всього чужого: 

А) національна культура; B) космополітична культура; С) духовна культура; 

D) етнічна культура. 

36. Обмеженою, консервативною, малодинамічною, схильною до 

протиставлення себе іншому світу (у порівнянні з сучасними національними 

культурами) може бути культура: А) світова; В) матеріальна; С) духовна; 

D) етнічна. 

37. Матеріальне й духовне надбання певної нації, загальний синтез 

діяльності усіх її соціальних верств і груп становить: А) етнічна культура; 

В) національна культура; С) цивілізація; D) субкультура. 

38. Специфічність кожної національної культури обумовлена: 

А) особливостями минулого нації; В) природними факторами; С) своєрідністю 

впливів інших культур; D) усім зазначеним вище. 
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39. Культура забезпечує засвоєння людиною системи знань, норм і 

цінностей, які дозволяють їй набути статусу повноправного члена суспільства, 

виконуючи функцію: А) комунікативну; В) регулятивну; С) соціалізації; 

D) інформативну. 

40. Культура забезпечує об’єднання певних соціальних груп і водночас 

виступає як засіб диференціації та розмежування різних груп людей завдяки 

функції: А) комунікативній; В) регулятивній; С) соціалізації; D) інтеграції. 

41. Світ натуральних предметів і живих істот, котрий існував до людини і 

без її втручання – це: А) культура; В) матеріальна культура; С) природа; 

D) цивілізація. 

42. Процеси і результати практичної, виробничої діяльності людини 

(знаряддя праці, житло, одяг тощо) складають: А) побут; В) матеріальну 

культуру; С) духовну культуру; D) цивілізацію. 

43. Сукупність досягнень людства і процес їх творення, трансформації, 

збереження, трансляції і споживання – це: А) культура; В) матеріальна 

культура; С) духовна культура; D) цивілізація. 

44. Сфера духовної творчості людства та її результати: наука, релігія, 

мораль, виховання, право, філософія, мистецтво – це: А) цивілізація; 

В) сакральна культура; С) духовна культура; D) містична культура. 

45. Населення, яке є корінним за своїм походженням на певній території, 

називається: А) манкуртами; В) автохтонами; С) родичами; D) прибульцями. 

46. Процес виникнення людини, її виділення з тваринного світу шляхом 

олюднення людиноподібних приматів під впливом суспільної практики – це: 

А) автохтонність; В) етногенез; С) антропогенез; D) біогенез. 

47. Наука, яка досліджує історію людського суспільства шляхом аналізу 

матеріальних пам’яток культури кам’яної, мідної, бронзової і залізної доби, а 

також Середньовіччя: А) культурологія; В) археологія; С) етнологія; 

D) геологія. 

48. Сукупність глибоких переконань людини, волі до їх реалізації та 

свідомих дій, в яких відображається об’єктивна дійсність: А) духовна свобода; 

В) реалізм; С) гуманізм; D) раціоналізм. 

49. Та частина матеріальної і духовної культури, що була створена 

минулими поколіннями, витримала випробування часом і передасться 

наступним поколінням, має назву: А) звичай; В) ритуал; С) цивілізація; 

D) культурна спадщина. 

50. Перехід представників культури одного народу до культури іншого 

народу отримав назву: А) дисиміляція; В) сегрегація; С) космополітизм; 

D) манкуртизм. 
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ТЕМА 2. СТАРОДАВНЯ КУЛЬТУРА НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ 

 

1. У палеоліті визначальну роль у житті та трудовій діяльності первісної 

людини мали знаряддя праці, виготовлені з: А) дерева; В) кістки; C) міді; 

D) каменю. 

2. Відкриті археологами пам’ятки біля с. Лука-Врублевецька на Поділлі, 

смт. Королеве на Закарпатті, м. Амвросіївка на Донеччині, датовані 1 млн. р. 

тому, свідчать про появу на території України: А) перших селищ; В) перших 

міст; С) перших творів мистецтва; D) перших людей. 

3. Виготовлені з кременю, андезиту та сланців знаряддя праці, 

збиральництво і мисливство як основні заняття властиві первісним людям в 

часи: А) первісності; В) енеоліту; С) неоліту; D) палеоліту. 

4. Об’єднані у первісні стада, первісні люди добувати собі їжу за 

допомогою збирання плодів природи, мисливства та рибальства в часи: 

А) енеоліту; В) неоліту; С) мезоліту; D) палеоліту. 

5. В групі палеолітичних стоянок Молодове на Дністрі були знайдені 

найдавніші на території України: А) предмети первісного мистецтва; В) перші 

знаряддя праці; С) перші поховання людей; D) перші житла. 

6. На місці стоянки первісних людей в с. Мізин Чернігівської обл. були 

знайдені унікальні твори мистецтва: А) музики; В) скульптури; С) графіки; 

D) живопису. 

7. Первісна людина винайшла способи видобування вогню, 

пристосовуючись до періодичних похолодань, мінливого клімату в: А) енеоліті; 

В) мезоліті; С) середньому палеоліті; D) ранньому палеоліті. 

8. Стоянки Киїк-Коба, біля смт. Королеве та с. Амвросіївки, на яких 

жили, як правило, в печерах 2-4 сім’ї, кожна з 6-7 осіб, і знайдені проколюючі 

знаряддя праці, належать: А) кроманьйонцям; В) неандертальцям; 

С) пітекантропам; D) людям сучасного фізичного типу. 

9. Невеликі на зріст, з масивною головою, похилим чолом, сутулі люди, 

котрі жили на території України в середньому палеоліті, вже вміли добувати 

вогонь та готувати з його допомогою м’ясну їжу, – це: А) архантропи; 

В) пітекантропи; С) неандертальці; D) кроманьйонці. 

10. Полюючи на мамонтів, шерстистих носорогів, північних оленів, 

первісна людина здобувала собі їжу, шкури для одягу і житла в добу: 

А) раннього палеоліту; В) середнього кам’яного віку; С) пізнього палеоліту; 

D) енеоліту. 

11. Спорудження опалюваних жител, інколи багатокамерних, з дерева, 

шкур і кісток тварин є досягненням: А) людини розумної; В) людини вмілої; 

С) неандертальця; D) скіфа. 

12. Кровна спорідненість, матріархат, спільна власність рухомого і 

нерухомого майна властиві: А) первісному стаду; В) ранньородовій общині; 

С) сусідській общині; D) давнім слов’янам.  
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13. Об’єднання кровних родичів за материнською або батьківською 

лінією, всередині якого були заборонені шлюби – це: А) рід; B) первісне стадо; 

С) сусідська община; D) первісна стоянка. 

14. Поява метальних знарядь, поширення рибальства, перші спроби 

приручення тварин характерні для: А) раннього палеоліту; В) пізнього 

палеоліту; С) мезоліту; D) енеоліту. 

15. Вдосконалення кам’яних знарядь праці завдяки використанню 

мікролітів, використання луку і стріл для полювання є важливими 

досягненнями доби: А) палеоліту; В) мезоліту; С) неоліту; D) енеоліту. 

16. Відступ останнього льодовика, пом’якшення клімату, зникнення 

мамонтів і поширення сучасної флори і фауни викликали зміни у способі життя 

людини, зокрема сприяли зачаткам тваринництва і рослинництва за доби: 

А) палеоліту; В) мезоліту; С) неоліту; D) енеоліту. 

17. Перехід первісної людини від привласнюючих до відтворюючих форм 

господарювання отримав назву: А) палеолітичного великого поділу праці; 

В) мезолітичного дива; С) неолітичної революції; D) матріархату. 

18. Революційність звернення первісної людини до землеробства і 

тваринництва полягає в тому, що : А) ці заняття були переважно жіночими, на 

відміну від чоловічого полювання; В) ці заняття є відтворюючими формами 

господарювання; С) ці заняття є привласнюючими формами господарювання; 

D) ці заняття були легшими за збиральництво і мисливство. 

19. Матріархат – це: А) домінування жінок у всіх сферах життя общини; 

В) панування жіночої праці у землеробстві й скотарстві; C) визначення 

родинних зв’язків по материнські лінії; D) визнання рухомої і нерухомої 

власності за жінками. 

20. Первісні люди на території України почали займатися землеробством, 

скотарством, гончарством, прядінням і ткацтвом, мешкали в землянках і 

напівземлянках у добу: А) палеоліту; В) мезоліту; С) неоліту; D) енеоліту. 

21. Послаблення родових зв’язків, виникнення територіальної общини і 

племен відбувається в епоху: А) палеоліту; В) мезоліту; С) неоліту; D) енеоліту. 

22. Землеробські племена мідно-кам’яної доби, котрі використовували 

мотику і рало, вирощували просо, ячмінь, пшеницю і горох – це представники: 

А) Дніпро-Донецької культури; В) Зарубинецької культури; С) Трипільскої 

культури; D) Черняхівської культури. 

23. Побутовий і культовий глиняний посуд, котрий розписувався 

мінеральними фарбами білого, чорного, жовтого й червоного кольорів, є 

особливістю землеробсько-скотарських племен: А) Роменської культури; 

В) Культури лінійно-стрічкової кераміки; С) Культури ямково-гребінцевої 

кераміки; D) Трипільскої культури. 

24. Іраномовні народи, які населяли Північне Причорномор’я і вели 

переважно кочовий спосіб життя: А) кіммерійці; В) скіфи; С) сармати; D) усі 

зазначені вище. 

25. Частина Лівобережжя і правобережжя України, Молдови і Румунії є 

територією поширення племен: А) Буго-Дністровської культури; 
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В) Бондарихінської культури; С) Трипільської культури; D) Чорноліської 

культури. 

26. Розписна кераміка зі спіралеподібним різнокольоровим орнаментом, 

кам’яні та мідні знаряддя праці, дерев’яно-глинобитні житла, протоміста 

властиві культурі: А) Шнурової кераміки; В) Трипільській; С) Кримській; 

D) Ямково-гребінцевої кераміки. 

27. До культур бронзової доби на території України можна віднести: 

А) Зрубну; В) Катакомбну; С) Ямну; D) усі зазначені. 

28. Можливі предки балтів, слов’ян та германців, котрі в кінці ІІІ –

середині ІІ тис. до н. е. мешкали в напівземлянках та наземних житлах в 

лісостеповій та поліській природних зонах України, займалися землеробством і 

скотарством, використовували кам’яні та металеві знаряддя праці, належали до 

культури: А) Шнурової кераміки; В) Трипільської; С) Кримської; D) Ямково-

гребінцевої кераміки. 

29. Новий метал, котрий остаточно утвердився в Україні у ІХ–VІІІ ст. до 

н. е. як матеріал для знарядь праці через те, що за своєю міцністю і надійністю 

значно перевищував попередні, освоєні первісною людиною, - це: А) мідь; 

В) бронза; С) залізо; D) золото. 

30. Якісне підвищення продуктивності праці, руйнація 

первіснообщинного ладу через соціальне розшарування, початок формування 

великих етнічних спільнот людей в Україні припадає на: А) ранній палеоліт; 

В) мезоліт; С) мідно-кам’яну добу; D) добу заліза. 

31. Племена, які одними з перших на території України почали 

виплавляти залізо, а їх основними заняттями було кочівне тваринництво, 

головним чином конярство, за що греки називали їх «кобилодоярами» та 

«молокоїдами»: А) кіммерійці; В) скіфи; С) сармати; D) таври. 

32. Племена, котрі в ІХ–ІІІ ст. до н.е. мешкали в Криму, займаючись в 

горах скотарством, а в долинах – землеробством, мали розвинуті гончарство, 

ткацтво, обробку дерева і каменю. вшановували божество Діва: А) кіммерійці; 

В) скіфи; С) сармати; D) таври. 

33. Тривалий час непереможними у війні завдяки використанню сталі, 

залізних мечів, наконечників для стріл, булав, обладунків та бронзових сокир 

вважалися: А) скіфи; В) трипільці; С) кіммерійці; D) неандертальці. 

34. Племена північно-іранської мовної групи індоєвропейської сім’ї, котрі 

прославилися як вправні кінні лучники і творці оригінального мистецтва 

«звіриного стилю»: А) кіммерійці; В) скіфи; С) сармати; D) таври. 

35. Збережені у степах України зразки монументальної скульптури скіфів 

відомі під назвою: А) «палеолітичні венери»; В) «кургани»; С) «кам’яні баби»; 

D) «ідоли». 

36. Іраномовні кочові племена язигів, сіраків, роксоланів, котрі вели 

воєнізований спосіб життя, озброювалися короткими мечами, кинджалами, 

списами, луками, дротиками, та застосовували аркани, відомі під загальної 

назвою: А) кіммерійці; В) скіфи; С) сармати; D) таври. 
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37. Ольвія, Пантікапей, Херсонес, Феодосія були рабовласницькими 

містами-державами, заснованими у Північному Причорномор’ї: А) давніми 

римлянами; В) давніми греками; С) скіфами; D) антами.  

38. Зернове і скотарське господарство античних міст-держав Північного 

Причорномор’я зосереджувалося в сільськогосподарських округах, які 

називалися: А) агора; В) акрополь; С) теменос; D) хора. 

39. Священні культові осередки з жертовниками і храмами, в яких 

концентрувалося релігійне життя громадян античних міст-держав Північного 

Причорномор’я, мали назву: А) агора; В) акрополь; С) теменос; D) хора. 

40. Бурхливий розвиток кам’яної скульптури і коропластики, фресок, 

мозаїк і вазопису, розбудова міст з монументальною архітектурою у 

Північному Причорномор’ї характерні для культури: А) давніх слов’ян; 

В) скіфів; С) давніх греків; D) антів. 

41. Сукупність культурних пам’яток, поширених на певній території та за 

певного часу, визначається як: А) археологічна культура; В) духовна культура; 

С) матеріальна культура; D) субкультура. 

42. Поява пралюдей та виникнення культури на території нинішньої 

України датується вченими: А) 10 млн. років тому; В) 2 млн. років тому; С) 1 

млн. років тому; D) 150 тис. років тому. 

43. Міста, монументальні споруди, податки, інтенсивний економічний 

обіг і торгівля, ремісництво, поява писемності, держави характерні для: 

А) первісної культури; В) архаїчної культури; С) давніх цивілізацій; D) будь-

якої культури. 

44. Три етапи розвитку архаїчного суспільства та культури: дикість, 

варварство і цивілізацію – виділив: А) Вір Гордон Чайлд; В) Луїс Генрі Морган; 

С) Георг Вільгельм Фрідріх Гегель; D) Вікентій Хвойка. 

45. В основу археологічної періодизації первісної культури покладено: 

А) розвиток людського мислення; В) відмінності в матеріалах й техніці 

виготовлення знарядь праці; С) відмінності соціальної організації; D) розвиток 

видів мистецтва. 

46. Поява перших знарядь праці з міді відбулася в: А) палеоліті; 

В) мезоліті; С) неоліті; D) енеоліті. 

47. У межах привласнюючої культури первісні люди займалися: 

А) землеробством і рибальством; В) мисливством і скотарством; 

С) мисливством і збиральництвом; D) збиральництвом і скотарством. 

48. Зміна форми соціальної організації первісної культури від людського 

стада до родової общини та формування родини як культурної універсалії 

відбулися в: А) ранньому палеоліті; В) пізньому палеоліті; С) мезоліті; 

D) неоліті. 

49. Мешкали у землянках і напівземлянках з дерева, кісток та шкур 

тварин: А) архантропи; В) пітекантропи; C) синантропи; D) кроманьйонці. 

50. Вдосконалені знаряддя праці: кам’яні сокири, молоти, долота, ножі, 

лук і стріли – з’явилися в: А) ранньому палеоліті; В) пізньому палеоліті; 

С) мезоліті; D) неоліті. 
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51. Аграрна економіка, ручна праця, мінімальне споживання та простий 

побут, уповільнений темп життя є характерними ознаками: А) культури 

мисливців і рибалок мезоліту; В) землеробської культури неоліту; С) культури 

збирачів палеоліту; D) первісної культури в цілому. 

52. Землеробство, скотарство, полювання, ткацтво, гончарство були 

господарськими заняттями: А) неандертальців; В) кіммерійців; С) трипільців; 

D) сарматів.  

53. Винайдення і поширення якісно нових способів виготовлення знарядь 

праці, виникнення нових видів виробництва та виготовлення продуктів, перехід 

до осілого способу життя, суттєві зрушення в демографічній сфері властиві: 

А) палеоліту; В) мезоліту; С) неоліту; D) енеоліту. 

54. Найдавніший народ на території України, самоназва якого відома – 

це: А) трипільці; В) кіммерійці; С) скіфи; D) сармати. 

55. Основою господарства кіммерійців, яка забезпечила їх войовничий 

спосіб життя, було: А) розведення дрібної худоби; В) кочове скотарство, 

зокрема конярство; С) плужне землеробство; D) відгінне скотарство. 

56. Носіями кочової культури на території України були: А) населення 

зрубної культури; В) слов’яни; С) кіммерійці, скіфи, сармати; D) усі вище 

зазначені. 

57. Самобутність скіфського мистецтва виражена у: А) його прикладному 

характері; В) звіриному стилі; С) абстрактності; D) поєднання А і В. 

58. Іраномовні племена роксоланів, аорсів й аланів більш відомі під 

загальною назвою: А) кіммерійці; В) скіфи; С) сармати; D) слов’яни. 

59. Поліхромний стиль у декоративно-прикладному мистецтві, 

використання рубінів, смарагдів, гранатів та кольорової емалі властиві для: 

А) кіммерійців; В) скіфів; С) сарматів; D) трипільців. 

60. Універсальність, самодетермінація, синкретизм, гомогенність, 

антропоморфізм, панування міфу – характерні ознаки: А) давньогрецької 

культури; В) первісної культури; С) давньоримської культури;; D) усіх вище 

зазначених. 

61. Демократизм, агональність, інтерактивність, космологізм й 

антропоцентризм – характерні риси: А) первісної культури; В) античної 

культури; С) слов’янської культури; D) усіх вище зазначених. 

62. Виявляючи тяжіння до раціонального пізнання світу, апелювало до 

арифметики, геометрії, астрономії античне мистецтво: А) музики; В) живопису; 

С) скульптури; D) літератури. 

63. Ліра, кіфара, арфа, флейта, сопілка і труба були популярними 

музичними інструментами в: А) первісній культурі; В) античній культурі; 

С) слов’янській культурі; D) скіфській культурі. 

64. Комплекс споруд укріпленої центральної частини античного міста мав 

назву: А) акрополь; В) агора; С) некрополь; D) пропілеї.  

65. Краса, гармонія, грація, витонченість, ідеалізація були домінантами 

мистецтва: А) первісного; В) давньогрецького; С) давньоримського; 

D) давньослов’янського. 
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66. Сила, могутність, масивність, утилітаризм, реалізм були домінантами 

мистецтва: А) первісного; В) давньогрецького; С) давньоримського; 

D) давньослов’янського. 

67. Дослідження вчених-лінгвістів показують, що праслов’янські мовні 

ознаки існували: А) від часу виникнення людини; В) з пізнього палеоліту; 

C) від появи трипільців; D) з ІІ тисячоліття до н. е.  

68. Можливі предки східних слов’ян, племена, котрі населяли південну 

частину лісостепу Правобережної України в XI–IX ст. до н.е., займалися 

землеробством, скотарством, прядінням і ткацтвом, виготовленням 

тюльпаноподібного посуду та ковальством, мали землеробські культи, а 

померлих спалювали й ховали в землю: А) Білогрудівська культура; 

В) Черняхівська культура; С) Волинцівська культура; D) Роменська культура. 

69. Предки слов’ян, котрі займалися бронзоливарною справою, 

землеробством із застосуванням  дерев’яного плугу та серпів з залізними 

вкладками, споруджували укріплені городища, а померлих спалювали та ховали 

в урнах, нерідко під курганами разом з ритуальною їжею і прикрасами – це 

культура: А) Вельбарська; В) Чорноліська; С) Шнурової кераміки; 

D) Катакомбна. 

70. Відкрита В. Хвойкою праслов’янська культура, представники якої у 

ІІІ ст. до н.е. – ІІ ст. н. е. жили патріархально-родовим ладом на мисах та в 

заплавах річок, подекуди в городищах, займалися перелоговим хліборобством, 

скотарством, торгували з античними центрами, спалювали померлих та ховали 

в урнах і ямах: А) Зарубинецька; В) Чорноліська; С) Білогрудівська; D) Ямна. 

71. Жили переважно у відкритих поселеннях, іноді – городищах, 

займаючись орним землеробством, тваринництвом та ремеслами, в IV ст. 

утворили протидержавне об’єднання 70 племен від Дону до Дунаю, а в VI ст. 

воювали з Візантією та колонізували Балкани: А) зарубинці; В) сармати; 

С) анти; D) скіфи. 

72. Велике переселення народів, котре захопило й територію України, 

започаткував тюркомовний народ: А) монголи; В) авари; С) готи; D) гуни. 

73. Представники київської школи археологів вважають вірогідною 

прабатьківщиною слов’ян територію: А) Волині, Галичини і Поділля; 

В) межиріччя Тигру і Євфрату; С) над Віслою і Волинь; D) межиріччя Ельби і 

Дніпра. 

74. Про високий рівень розвитку слов’янських племен свідчить те, що в 

середині І тисячоліття вони: А) користувались вогнепальною зброєю; 

В) прийняли православ’я; С) користувались піктографічним письмом; 

D) впровадили десятипілля. 

75. Зубрицька археологічна культура І–ІІІ століть, представники якої 

мешкали у поселеннях з 3–4 напівземлянок або наземних каркасно-плетених 

споруд, була описана давньоримськими авторами Тацитом і Птолемеєм як 

племена: А) антів; В) сарматів; С) венедів; D) полян. 

 



85 

 

ТЕМА 3. КУЛЬТУРА ВІТЧИЗНЯНОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 

 

1. Вважали Середні віки періодом глибокого культурного занепаду: 

А) гуманісти; В) просвітителі; С) романтики; D) поєднання А і В. 

2. Високо оцінювали роль Середньовіччя в історії культури, 

захоплювалися цим періодом духовного піднесення Європи: А) гуманісти; 

В) просвітителі; С) романтики; D) поєднання А і В. 

3. Іоанн Златоуст, Іоанн Дамаскін, Феофан Грек були видатними 

культурними діячами середньовічної: А) Західної Європи; В) Візантії; 

С) Київської Русі; D) Північної Африки. 

4. Розквіт феодальних відносин, станова ієрархія суспільства, панування 

Церкви є характерними рисами: А) Античності; В) Середніх віків; 

С) Відродження; D) первісної культури. 

5. Відчуженість від виробника, умовність та ієрархічність власності 

характерні для: А) первісності; В) рабовласницьких відносин; С) феодальних 

відносин; D) ранніх капіталістичних відносин. 

6. Центральною ідеєю картини світу середньовічної людини була: А) ідея 

прогресу; В) ідея циклічності життя; С) ідея Бога; D) ідея самовдосконалення. 

7. Мовою книжної культури, літератури, церкви і права в Київській Русі 

була: А) латина; В) церковнослов’янська; С) давньоруська; D) грецька. 

8. Зовнішня політика Київської Русі дозволяє назвати її культуру: 

А) закритою, ізоляційною; В) відкритою (дипломатичні, наукові, релігійні, 

мистецькі обміни); С) експансивною (завойовницькою); D) поєднання В і С. 

9. Верхівку суспільства в культурі Київської Русі складали: А) князі і 

церковні ієрархи; В) патриціат; С) буржуазія; D) дружинники. 

10. «Двосвітність», історизм, символізм, універсалізм є особливостями 

світосприйняття: А) Античності; В) Середньовіччя; С) Відродження; 

D) первісної культури. 

11. Велика кількість міст, збудованих довкола укріплень, з високим 

рівнем розвитку ремесел і торгівлі вказує на культуру Київської Русі як на: 

А) буржуазну; В) міську; С) споживацьку; D) індустріальну. 

12. Центрами громадського, політичного й культурного життя в Київській 

Русі були: А) посади міст; В) церкви; С) монастирі; D) поєднання В і С. 

13. У Київській Русі перегородчаста емаль, литво, кування, гравіювання 

по металу, чорніння, зернь, філігрань були техніками: А) живопису; 

В) архітектури; C) декоративно-прикладного мистецтва; D) скульптури. 

14. Формування ядра Київської Русі пов’язується літописцями з 

племінним союзом: А) сіверян; В) деревлян; С) полян; D) тиверців. 

15. Існування на межі східної і західної культури, цивілізації і світу 

кочовиків, православ’я і католицизму властиве культурі: 

А) західноєвропейського Середньовіччя; В) античної Греції; С) Київської Русі; 

D) ренесансної Італії. 
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16. Синтез християнського й міфологічного світосприйняття є 

характерною рисою культури: А) античної Греції; В) античного Риму; 

С) Середньовіччя; D) Відродження. 

17. Особливістю культури Київської Русі (в порівнянні з 

західноєвропейською) можна вважати: А) феодальний устрій; В) культ 

Прекрасної Дами; С) мілітаризованість та експансивність; D) безпосередні 

контакти з кочовою культурою. 

18. У порівнянні з західноєвропейським Середньовіччям в культурі 

Київської Русі були відсутні: А) станово-корпоративний устрій; В) культ 

Прекрасної Дами; С) експансивність; D) безпосередній контакт з кочовою 

культурою. 

19. Рукописні книжки Київської Русі прикрашалися: А) фресками; 

В) мозаїками; С) мініатюрами; D) гравюрами. 

20 Головним заняттям населення Київської Русі було: А) землеробство; 

В) скотарство; С) мисливство; D) іконопис. 

21. Літописи, агіографія, «Слова» є творами писемності культури: 

А) античної; В) первісної; С) Київської Русі; С) ренесансної. 

22. Церковний спів Київської Русі походить з традиції: 

А) західноєвропейської; В) візантійської; С) місцевої; D) античної. 

23. Муроване будівництво Київської Русі сформувалося під впливом 

архітектурної традиції: А) західноєвропейської; В) візантійської; С) античної; 

D) кочівницької. 

24. Жанр церковної літератури, який включає розповіді про життя і 

діяння святих, мучеників, ченців: А) апокриф; В) агіографія; С) піктографія; 

D) біографія. 

25. Сукупність релігійних творів з біблійними сюжетами, які визнавалися 

церквою неканонічними і були заборонені: А) апокрифи; В) агіографія; 

С) піктографія; D) біографія. 

26. Обмеження або пригнічення почуттєвих бажань, добровільне 

перенесення фізичної болі, самотності, спосіб життя, який заохочувався 

середньовічною церквою як ідеальний: А) антропоморфізм; 

В) антропоцентризм; С) аскетизм; D) антропогенез. 

27. Середньовічні короткі листи світського змісту, доручення, боргові 

зобов’язання, чолобитні, учнівські вправи, котрі продряпувалися або 

видавлювалися за допомогою писал на корі: А) петрогліфи; В) піктограми; 

С) берестяні грамоти; D) черти і різи. 

28. Народні епічні пісні часів Київської Русі: А) думи; В) сказання; 

С) житія; D) билини. 

29. У слов’янській язичницькій міфології богом худоби, чередників та 

музик був: А) Перун; В) Сварог; С) Велес; D) Ярило. 

30. Різновид монументального живопису, малярство на склі, картина або 

візерунок, які створювалися на вікнах готичних соборів: А) фреска; В) вітраж; 

С) мозаїка; D) мініатюра. 
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31. Заключний етап європейського середньовічного мистецтва XIII–

XIV ст., яскравими рисами якого в архітектурі є високі будівлі зі стрільчастими 

склепіннями, стрімкими шпилястими завершеннями витонченими кам’яними 

різьбленнями і вітражами: А) романіка; В) готика; С) класицизм; D) ренесанс. 

32. Один з найдавніших слов’янських алфавітів, котрий нараховує 

40 літер зі звуковим і числовим значеннями і має складне написання: 

А) кирилиця; В) олійниця; С) глаголиця; D) слов’яниця. 

33. Написи й малюнки, зроблені на поверхнях плінфи, вапняних блоків, 

штукатурки в Київській Русі, що мали вигляд окремих літер, слів, ліній і 

малюнків: А) гравюра; В) піктографія; С) графіті; D) мініатюра. 

34. У міфології слов’ян язичницьким богом сонця, котрий дарував добро 

й багатство, був: А) Сварог; В) Дажбог; С) Стрибог; D) Мокоша. 

35. Укріплена центральна частина середньовічного міста на Русі 

називалася: А) посад; В) донжон; С) дитинець; D) атріум. 

36. Видатна пам’ятка архітектури часів Київської Русі, головна урочиста 

брама давнього Києва: А) Соляні ворота; В) Дерев’яні ворота; С) Золоті ворота; 

D) Залізні ворота. 

37. Об’єкт культу в язичницькій релігії, зокрема східних слов’ян, 

предмет, який начебто містить у собі божество: А) фетиш; В) ідол; 

С) скульптура; D) ікона. 

38. Хрестоматії, книги, поширені за доби Київської Русі, в яких 

записувалися матеріали, витримки з інших творів: А) Євангелія; В) житія; 

С) літописи; D) ізборники. 

39. Різновид релігійної пісні для виконання хором без супроводу, що 

з’явилася в Україні в кінці ХІ століття: А) кант; В) інтермедія; С) Євангеліє; 

D) мораліте. 

40. Збірка творів про історію Києво-Печерської Лаври та життєписів її 

подвижників, складена в першій третині ХІІІ століття, відома під назвою 

Києво-Печерський: А) літопис; В) синопсис; С) архів; D) патерик. 

41. Створений на основі грецького унціального письма у ІХ–Х століттях 

давньослов’янський алфавіт з 43 літер, котрий був названий на честь 

церковного місіонера Костянтина: А) костянтиниця; В) глаголиця; С) кирилиця; 

D) гречиця. 

42. Богиня води, родючості, мистецтва, захисниця вагітних жінок і 

породіль у давньослов’янській міфології: А) Калі; В) Лада; С) Мокош; 

D) Артеміда. 

43. Шанований в Київській Русі та Візантії один із іконографічних типів 

Богоматері, в якому її зображали у повний зріст з піднесеними у молитві 

руками: А) Одигітрія; В) Оранта; С) Елеуса; D) Панахранта. 

44. Давньослов’янський язичницький бог-покровитель воїнів, а також 

володар грому і блискавок: А) Велес; В) Ярило; С) Сварог; D) Перун. 

45. Широка і тонка випалена цегла великого формату, яку 

використовували як будівельний матеріал у Візантії та Київській Русі: 

А) майоліка; В) смальта; С) плінфа; D) фреска. 
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46. Різновид поширеної в Київські Русі ювелірної техніки виготовлення 

художніх виробів з тонкого золотого, срібного або мідного дроту: А) скань; 

В) майоліка; С) ткацтво; D) прядіння. 

47. Стародавнє слов’янське письмо, яке існувало ще в дохристиянську 

епоху: А) кирилиця; В) різи; С) глаголиця; D) латиниця. 

48. Домінуючий в Х–ХІІІ століттях художній стиль, котрий відзначався в 

архітектурі масивністю і важкістю форм, у скульптурі – частим порушенням 

пропорцій фігур, а в живописі – переважанням фресок: А) коринфський; 

В) готичний; С) античний; D) романський. 

49. Бог світла і небесного вогню, владика світу, котрий належав до 

слов’янського язичницького пантеону: А) Велес; В) Стрибог; С) Перун; 

D) Сварог. 

50. Для створення мозаїк у храмах Київської Русі використовували 

спеціальне різнокольорове непрозоре скло, відоме під назвою: А) смальта; 

В) скань; С) філігрань; D) стилос. 

 

ТЕМА 4. УКРАЇНСЬКИЙ РЕНЕСАНС (XIV–XVI ст.) 

 

1. Політична роз’єднаність українських земель, іноземне панування та 

спустошливі напади татар і турків визначали розвиток української культури у: 

А) первісну добу; В) добу античності; С) добу середньовіччя; D) польсько-

литовську добу. 

2. Виникнення капіталістичних відносин, загострення боротьби між 

духовною і світською владою, поява раціоналізму, зростання ролі наукових 

знань та розвиток гуманістичного світогляду були характерними для 

європейської культури: А) Нового часу; В) Відродження; С) Середньовіччя; 

D) Античності. 

3. Відродження української культури у 1440–1450-х роках, центром якого 

став Київ за правління онука великого князя литовського Ольгерда 

Гедиміновича, отримало назву: А) Раннє Відродження; В) Каролінгський 

ренесанс; С) Олельківський ренесанс; D) Ягелонський Ренесанс. 

4. Нащадок великого князя литовського Ольгерда, проявив себе 

покровителем православної церкви, відбудовуючи Успенський собор Києво-

Печерського монастиря, та захисником порубіжних українських земель, 

зводячи прикордонні замки і фортеці,: А) Олелько Володимирович; 

В) Володимир Ярославович; С) Вітовт; D) Ягайло. 

5. За польсько-литовської доби в порівняно сприятливіших умовах для 

культурного розвитку опинилися підвладні Великому князівству Литовському 

українські землі: А) Галичини; В) Поділля; С) Західної Волині; 

D) Правобережжя і Лівобережжя. 

6. Посилення гуманістичних тенденцій та боротьба за оновлення церкви в 

Європі XVI століття втілилися у соціально-релігійний рух під назвою: 

А) Ренесанс; В) Ринашименто; C) Реконструкція; D) Реформація. 
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7. Поєднання західних, східних та самобутніх національних рис у 

культурному розвитку є яскравою особливістю українського життя за доби: 

А) первісності; В) Античності; С)  Ренесансу; D)  архаїки. 

8. Героєм у філософських творах вітчизняних ренесансних письменників 

виступає особистість: А) із суворим, владним характером; В) вольова, здатна до 

рішучих дій; С) аскетична, здатна зректися усього земного заради небесного; 

D) поєднання А і В. 

9. Специфікою вітчизняного ренесансного гуманізму порівняно з 

європейським є те, що: А) він має релігійний характер; В) ідея індивідуальною 

свободи більше обмежувалася суспільним благом; С) власні інтереси ставилися 

вище за громадський обов’язок; D) особиста доблесть і слава, суб’єктивна 

свобода є найвищими цінностями. 

10. Герої, які свідомі індивідуальної свободи та здобувають власну 

доблесть і славу, виконуючи громадянський обов’язок, є характерними для: 

А) агіографії; В) середньовічних літописів; С)  творів українських гуманістів; 

D) античного епосу. 

11. У відносинах «людина – суспільство» українські гуманісти вважали 

можливим: А) підпорядкування суспільного блага індивідуальним інтересам; 

В) поєднання індивідуального блага і суспільного добра; С) підпорядкування 

приватних інтересів і «спільного блага»; D) поєднання В і С. 

12. Особливістю вітчизняного розвитку освіти за доби Відродження є: 

А) відкриття в Україні низки університетів як осередків ренесансного 

гуманізму; В) здобуття українцями освіти в провідних європейських 

університетах; С) визначальна роль монастирів у відкритті нових вищих шкіл; 

D) відтік освічених людей з України закордон. 

13. Визначний представник раннього гуманізму, професор і ректор 

Болонського університету, вчений, перший український автор друкованої 

книги, виданої під назвою «Прогностична оцінка року 1483»: А) Станіслав 

Оріховський; В) Симон Пекалід; С) Павло Русин; D) Юрій Дрогобич. 

14. За польсько-литовської доби українці здобували освіту шляхом: 

А) домашнього навчання та початкових шкіл при церквах і монастирях; 

В) освітніх подорожей до європейських університетів; С) навчання в 

Острозькій академії; D) поєднання вище зазначеного. 

15. Павло Русин, Станіслав Оріховський, Симон Пекалід, Юрій Котермак 

є: А) козацькими ватажками; В) очільниками братств в українських містах 

XVI ст.; С) українськими гуманістами; D) українськими живописцями XVI ст. 

16. Український гуманіст родом з Кросна, магістр Краківського 

університету, який видав і прокоментував твори давньоримських ораторів 

Овідія і Сенеки: А) Станіслав Оріховський; В) Симон Пекалід; С) Павло Русин; 

D) Юрій Дрогобич. 

17. Український гуманіст і політичний мислитель, котрий заперечував 

божественне походження влади і держави, висловлювався за невтручання 

церкви як духовної влади у державні справи: А) Станіслав Оріховський; 

В) Симон Пекалід; С) Павло Русин; D) Юрій Дрогобич. 
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18. Петро Італієць, Домінічі (Павло) Римлянин, Лука Пряшів, Мартин 

Люшня прославилися в Україні доби Відродження як: А) скульптори; 

В) філософи; С) письменники; D) архітектори. 

19. Історичні пісні, думи, балади, головними героями яких виступають 

козаки, виникли в українській народній творчості: А) Середньовіччя; 

В) польсько-литовської доби; С) Розстріляного Відродження; D) Нового часу. 

20. Якісні зміни у театральному мистецтві України за часів Ренесансу 

знайшли втілення у: А) виникненні лялькового театру вертепу; В) появі 

першого стаціонарного драматичного театру, С) поширенні віршованих 

шкільних драм; D) поєднання А і С; Е) поєднання А і В. 

21. Ідеї єдності краси і правди, природного і божественного, ідеалу і 

реальності, античності і християнства складали ядро художньої культури: 

А) Давнього Риму; В) Середньовіччя; С) Ренесансу; D) Давньої Греції.  

22. Особлива роль країни, в якій зародився ренесансний тип культури, 

належить: А) Франції; В) Італії; С) Німеччині; D) Україні. 

23. Співіснування візантійського стилю із романським і готичним 

мистецтвом, а згодом доручення і пізнього ренесансного стилю властиве 

культурі України: А) ХІІІ століття; В) ХІІ століття; С) XI століття; D) доби 

Відродження. 

24. Діалог між античним і середньовічно-християнським пластами 

культурної спадщини реалізує культура: А) Давнього Риму; В) середньовічної 

Італії; С) Відродження; D) Київської Русі. 

25. Людина як обожнена істота, найвище творіння природи, що панує в ній, 

як господар історії, вільно діючий в світі ідей та відносин, є складовою картини 

світу: А) міфологічної; В) теоцентричної; С) антропоцентричної; 

D) геліоцентричної. 

26. Антропоцентрична картина світу була сформована культурою: 

А) первісною; В) середньовічною; С) Київської Русі; D) ренесансною. 

27. У мистецтві епохи Відродження представлені такі стилі як: 

А) ренесанс; В) готика; С) маньєризм; D) поєднання вище зазначеного. 

28. Особливістю, унікальним явищем українського мистецтва кінця XVI ст. 

був стиль: А) ренесансний; В) барочний; С) ренесансно-барочний; 

D) маньєризм. 

29. Об’єднання ремісників і міщан, що мали свою власність, професійні 

статути та суди, обирали голову, спільно відзначали свята, називаються: 

А) цехові братства; В) рицарські ордени; С) таємні спілки; D) міські громади. 

30. Формування університетів, цехів і гільдій, запровадження 

магдебурзького права можна вважати проявами: А) феодальних відносин; 

В) громадянського суспільства; С) поширення освіченості; D) нової картини 

світу. 

31. Влада в українських містах, що користувалися магдебурзьким правом, 

належала: А) наміснику короля; В) князю; С) магістрату; D) єпископу. 
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32. Гідравлічні двигуни, токарні верстати, гірничі машини й механізми для 

підіймання вантажів і вентиляції рудників є зразковими винаходами культури: 

А) Давнього Риму; В) Середніх віків; С) Київської Русі; D) Ренесансу. 

33. Механічний годинник, друкарський прес, вогнепальна зброя 

надзвичайно змінили життя людини: А) Середніх віків; В) Відродження; 

С) Київської Русі; D) Нового часу.  

34. Поява книгодрукування в українських містах припадає на: А) XIII 

століття; В) XIV століття; С) XV століття; D) XVI століття. 

35. Культурний рух епохи Відродження, центральна ідея якого – 

актуалізація через гуманістичні заняття можливостей особистості, всебічна 

культивація її чеснот, – це: А) ренесанс; В) антропоцентризм; С) гуманізм; 

D) маньєризм. 

36. Культурно-релігійний і політичний рух, що охопив на початку XVI ст. 

значну територію Європи і був спрямований проти офіційної церкви – це: 

А) гуманізм; В) Відродження; С) Реформація; D) Контрреформація. 

37. Християнська любов до ближнього, благочестя і покора, проповідь 

етичних норм була ідеалом художньої творчості: А) Італійського Відродження; 

В) Північного Відродження; С) Проторенесансу; D) поєднання вище 

зазначеного. 

38. Альбрехт Дюрер, Франсуа Рабле, Мігель де Сервантес, Пітер Брейгель 

Старший є видатними діячами: А) Середньовіччя; В) Італійського Відродження; 

С) Північного Відродження; D) Нового часу. 

39. Українське Відродження формувалося: А) на основі культурних 

традицій Київської Русі; В) під культурними впливами Візантії; С) під 

культурними впливами Італії; D) поєднання вище зазначеного.  

40. Неформальне, національно-релігійне об’єднання свідомих громадян 

(заможних міщан, купців, ремісників-селян, дрібних власників), занепокоєних 

станом православ’я та майбутнім культури, в Україні XVI ст. називалося: 

А) цеховим братством; В) церковним братством; С) орденом єзуїтів; 

D) магістратом. 

41. Поширення світського меценатства, яке сприяло соціальній емансипації 

художника, характерне для культури: А) Київської Русі; 

В) західноєвропейського Середньовіччя; С) Відродження; D) Візантії. 

42. Образотворче мистецтво поступово втрачало анонімність, ставало 

авторським в культурі: А) Київської Русі; В) західноєвропейського 

Середньовіччя; С) Відродження; D) Нового часу. 

43. Узагальнений образ патріота рідної землі, борця проти турецького й 

татарського поневолення, якого у народних піснях пов’язували з історичною 

особою – князем Дмитром Вишневецьким: А) Мамай; В) Бабай; С) Богдан; 

D) Байда. 

44. Національно-релігійні і громадсько-культурні організації, котрі 

захищали права народу, його віру та сприяли поширенню освіти в Україні від 

кінця XVI ст.: А) магістрати; В) братства; С) гільдії; D) товариства. 
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45. Новий гуманістичний світогляд з ідеалом розкріпаченої творчої 

особистості виникає за доби: А) Античності; В) Середньовіччя; 

С) Відродження; D) Нового часу. 

46. Митці досконало оволоділи реалістичними методами художнього 

відображення дійсності через відтворення об’єму, простору, світла в образах 

людей, інтер’єру, пейзажу за доби: А) первісності; В) Середньовіччя; 

С) Київської Русі; D) Відродження. 

47. Різновид друкованої графіки, малюнок, який створювався шляхом 

відбитку, поліграфічного відтворення кліше, виготовленого художником: 

А) гравюра; В) мініатюра; С) піктограма; D) графіті. 

48. Система уявлень та ідей, котра утверджує абсолютну цінність людської 

особистості, повагу до її гідності та розуму, свободу вияву здібностей, почуттів: 

А) антропогенез; В) антропоцентризм; С) гуманізм; D) антропоморфізм. 

49. Лірико-епічні твори усної словесності про події в Україні від 

XVI століття, котрі виконуються речитативом у супроводі кобз, бандури або 

ліри: А) билини; В) житія; С) гравюри; D) думи. 

50. Коротка одноактова вистава з народного життя комедійного характеру, 

яка гралася між діями основної вистави релігійного змісту: А) містерія; 

В) мораліте; С) інтермедія; D) вертеп. 

51. Поширений в українській музиці доби Відродження вид хорового співу, 

якому властиве багатоголосся переважно акордового складу з поділом на 

окремі партії, називався: А) сакральний спів; В) партесний спів; 

С) інструментальний спів; D) церковний спів. 

52. Поширена в Речі Посполитій XVI–XVII століть церковно-теологічна і 

публіцистична література, за допомогою якої велися аргументовані дискусії і 

боротьба за думки і релігійні переконання людей: А) апокрифічна література; 

В) полемічна література; С) агіографія; D) просвітницька література. 

53. Звільнення церковних братств з-під влади місцевих єпископів, яке 

надавалося упродовж XVI–XVII століть східними патріархами: А) автокефалія; 

В) емансипація; С) секуляризація; D) ставропігія. 

54. Широкий суспільний рух, який розпочався у Німеччині, розповсюдився 

Європою у XVI столітті та сприяв становленню нового напряму християнства – 

протестантизму: А) Реформація; В) Просвітництво; С) схоластика; D) гуманізм. 

55. Культурна епоха, за якої утвердився новий світогляд – гуманізм та 

новий мистецький стиль у Європі XIV – початку XVII століть: А) Античність; 

В) Ренесанс; С) Романіка; D) Готика. 

56. Своєрідною формою ідеологічного протесту українців проти 

національно-релігійного гніту з боку польської влади стало заснування: 

А) церковних братств; В) чернечих орденів; С) таємних товариств; 

D) гуманістичних гуртків. 

57. Видатний український просвітитель, гуманіст, патріот та борець за 

соціальну рівність, котрий 40 років прожив ченцем-аскетом в Афонському 

монастирі: А) Станіслав Оріховський; В) Василь-Костянтин Острозький; 

С) Іван Вишенський; D) Павло Русин. 
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58. З презирством і сарказмом змальовував розкіш і розбещеність світських 

і церковних феодалів, рішуче виступав на захист православ’я і народних мас, 

проти соціального, національного й релігійного гноблення у своїх творах 

«Обліченіє діявола-миродержця», «Краткословний ответ Петру Скарге» та 

інших: А) Памво Беринда; В) Іов Борецький; С) Станіслав Оріховський; D) Іван 

Вишенський. 

59. Одним з перших у європейській політичні думці заперечив 

божественне походження влади й держави, виступав проти втручання церкви в 

державні справи український гуманіст: А) Іван Вишенський; В) Павло Русин; 

С) Станіслав Оріховський; D) Юрій Дрогобич. 

60. Український гуманіст, магістр Краківського університету, котрий видав 

і прокоментував твори давньоримських авторів Сенеки й Овідія: А) Павло 

Русин; В) Юрій Дрогобич; С) Петро Могила; D) Петро Скарга. 

61. Створена в 1556–1561 роках, прикрашена мініатюрами перша 

рукописна книга староукраїнською мовою: А) Острозька Біблія; В) Часослов; 

С) Пересопницьке Євангеліє; D) Слово про закон і благодать. 

62. Відомий діяч української культури, ректор Острозької академії, автор 

полемічного твору «Ключ царства небесного» (1587), в якому викривав 

феодалів, виступав проти католицтва і правдиво зобразив життя простого люду: 

А) Герасим Смотрицький; В) Костянтин Острозький; С) Петро Могила; 

D) Юрій Котермак. 

63. Українські твори «Палінодія або книга оборони…», «Про захист 

церковної віри», «Апокрисис», Книга про правдиву єдність православних 

християн», «Ключ царства небесного» є зразками: А) агіографії; 

В) апокрифічної літератури; С) полемічної літератури; D) священних текстів. 

64. Масовий політичний наступ на українську православну церкву, 

переслідування її духовенства, посилення церковного розколу та незадоволення 

віруючих викликала: А) Кревська унія; В) Люблінська унія; С) Берестейська 

унія; D) Флорентійська унія. 

65. Визнання основних догматів католицизму, підпорядкування Папі 

Римському греко-католицької церкви зі збереженням звичних церковних 

обрядів та мови богослужіння, звільнення духовенства від сплати податків є 

результатами прийняття 1596 року: А) Кревської унії; В) Люблінської унії; 

С) Берестейської унії; D) Флорентійської унії. 

66. Протистояли наступу окатоличення і полонізації, рішуче виступили 

проти засилля духовенства в суспільному житті України XVI століття: 

А) церковні братства; В) греко-католицькі священики; С) італійські гуманісти; 

D) купецькі гільдії. 

67. Зміцнив православну церкву під час протистояння з уніатами і 

католиками шляхом впорядкування фундаментальних догматів, запровадження 

богослужіння української мовою, визначив напрям розвитку культурно-

освітньої сфери в Україні першої половини XVII століття: А) Іван Вишенський; 

В) митрополит Іларіон; С) Іван Мазепа; D) Петро Могила. 
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68. Написав низку богословських творів, зокрема «Євангеліє Учительне» 

(1616), «Служебник» (тексти Богослужінь, 1629, 1639), «Хрест Христа 

Спасителя» (1632), тексти обрядів, полемічні роботи і проповіді, проект 

«Православної сповіді віри» – перший православний катехізис,ухвалений 

Собором православних церков у Києві (1640): А) Петро Могила; В) Мелетій 

Смотрицький; С) Василь Острозький; D) Христофор Філалет.  

69. Відкритий 1632 року навчальний заклад, який зберігаючи національні 

традиції, дотримував програми і методів навчання європейських університетів. 

викладання «семи вільних мистецтв» та 12-річного навчання; його світній 

вплив виходив за межі України і відчувався в Молдавії, Болгарії, Сербії, Росії: 

А) Острозька академія; В) Харківський колегіум; С) Києво-Могилянська 

колегія; D) Харківський університет. 

70. Розкріпачена індивідуальність, здатна до самопізнання і перетворення 

світу, із почуттям свободи, самостійності, розмаїтості внутрішнього світу є 

ідеалом культури: А) античної; В) ренесансної; С) середньовічної; D) первісної. 

71. Поширенню гуманістичних ідей сприяло винайдення в середині XV ст.: 

А) годинника; В) компасу; C) пороху; D) книгодрукування. 

72. Занепаду лицарства сприяло винайдення в епоху Відродження: 

А) нових обладунків; В) книгодрукування; C) пороху; D) компасу. 

73. Для українців в Речі Посполитій XVI століття шляхом до отримання 

посад і привілеїв, зрівняння у правах з поляками було: А) одруження з 

полячкою; В) створення братства; С) вивчення польської мови; D) перехід до 

католицтва. 

74. Основоположником друкарства в Україні XVI століття став: А) Іван 

Мігура; В) Іван Мазепа; С) Іван Федоров; D) Іван Вишенський. 

75. Найвагомішою подією розвитку живопису стало звернення уваги 

художників на світське життя, внаслідок чого провідне місце зайняв 

портретний жанр в українській художній культурі доби: А) Середньовіччя; 

В) Античності; С) козацтва; D) Відродження. 

 

ТЕМА 5. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА НОВОГО ЧАСУ (ХVІІ-ХVІІІ ст.) 

 

1. Центром вищої освіти в Україні другої половини XVII – XVIII ст. є: 

А) Харківський університет; В) Острозька академія; С) Києво-Могилянська 

колегія; D) Київський університет. 

2. Функцію осередків культурно-освітнього життя, довкола яких 

гуртувалися вчені та митці, виконували в Україні другої половини XVII – 

XVIII ст.: А) церкви і монастирі; В) друкарні; С) університети; D) князівські 

двори. 

3. Авторство козацьким літописам, яскравим пам’яткам українського 

історіописання другої половини XVII – XVIII ст., належить: А) Р. Ракушці-

Романовському; В) Г. Грабянці; С) С. Величка; D) усім зазначеним. 
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4. Колегіуми в Харкові, Чернігові, Переяславі як визначні культурно-

освітні центри здійснювали підготовку: А) церковнослужителів; В) службовців 

державних установ; С) шкільних вчителів; D) усіх зазначених. 

5. Важливим освітнім та науковим центром Слобожанщини у XVIII ст. є: 

А) Чернігівський колегіум; В) Харківський колегіум; С) Переяславський 

колегіум; D) усі зазначені. 

6. Мандрівний філософ, письменник, музикант і співак Григорій Сковорода 

поширював ідеї: А) гультяйства; В) гуманізму; С) гедонізму; D) героїзму. 

7. Перехідною ланкою від середньовічної до модерної української 

філософської думки є творчість: А) Григорія Грабянки; В) Григорія Сковороди; 

С) Федора Козельського; D) Феофана Прокоповича. 

8. Згідно з концепцією Григорія Сковороди людина може досягти щастя 

шляхом: А) невігластва і гультяйства; B) ощадливості і підприємництва; 

C) самозречення і аскетизму; D) самопізнання і сродної праці. 

9. Лазар Баранович, Яків Козельський, Стефан Яворський є видатними 

українськими: А) філософами і письменниками; B) живописцями; 

С) музикантами; D) математиками. 

10. Українські вчені XVIII століття Леонтій Магницький і Дмитро Аничков 

зробили визначний внесок у тогочасну: А) філософію; В) історію; 

С) математику; D) медицину. 

11. Українські вчені XVIII століття Нестор Амбодик-Максимович, Данило 

Самойлович, Опанас Шафонський зробили визначний внесок у тогочасну: 

А) філософію; В) фізику; С) математику; D) медицину. 

12. Церковний і політичний діяч, вчений, письменник, випускник Києво-

Могилянської академії, згодом її викладач, а з 1711 р. ректор, який переїхавши 

до Росії 1716 р., став радником Петра І, єпископом Псковським, пізніше 

Новгородським: А) Стефан Яворський; В) Феофан Прокопович; С) Лазар 

Баранович; D) Данило Самойлович. 

13. Відчуття трагічної суперечності людини і вічно мінливого безмежного 

світу, в багатоманітності якого людина розчинена та підпорядкована 

середовищу, суспільству, державі, властиве світогляду: А) Ренесансу; 

В) Бароко; С) Просвітництва; D) Середньовіччя. 

14. Становлення європейських національних культур, криза феодалізму, 

утвердження капіталістичних відносин у виробництві є характеристиками 

епохи: А) XVII–XVIII ст.; В) ХІХ ст.; С) ХХ ст.; D) Середньовіччя. 

15. Запорукою розкріпачення особистості й суспільного прогресу діячі 

Просвітництва вважали: А) капіталістичні відносини; В) культуру; С) освіту; 

D) мораль. 

16. Науково-філософська та суспільна думка еволюціонували від 

схоластики, натурфілософії, теологізму до раціоналізму, емпіризму, наукового 

експерименту та індукції в межах культури: А) XIV-XVI ст.; B) XVII-XVIII ст.; 

C) XIX ст.; D) XX ст. 

17. На основі гуманізму доби Відродження, пошуку шляхів оновлення та 

зміцнення православної церкви і вдосконалення освіти формувалося: 
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А) Українське Відродження; В) Розстріляне Відродження; С) українське 

мистецтво ХІХ ст.; D) Українське Просвітництво. 

18. Впорядкував господарські справи митрополії, провів систематизацію та 

уніфікацію православного віровчення й обрядовості, зміцнивши цим позиції і 

авторитет української церкви: А) Богдан Хмельницький; В) Феофан 

Прокопович; С) Петро Могила; D) Іван Мазепа. 

19. Форма політичної організації, яка реалізує тенденцію до загальної 

регламентації, прагне поставити під повсякденний контроль усі сфери 

громадського життя – це: А) парламентаризм; В) тоталітаризм; С) феодалізм; 

D) абсолютизм. 

20. Віра у могутність та безмежні можливості розуму, у прогрес науки та 

освіти, що створюють умови не тільки для економічного добробуту, а й 

творчого розвитку людини – характерна для епохи: А) Бароко; В) Відродження; 

С) Просвітництва; D) Романтизму. 

21. Гасло подолання закоснілих форм політичного, економічного і 

соціокультурного життя в ім´я ідеї всебічного суспільного прогресу 

сформувалося в європейській культурі: А) Бароко; В) ХІХ століття; 

С) Просвітництва; D) Романтизму. 

22. Ідеї народного суверенітету, політичної та громадянської свободи, 

поділу державної влади на законодавчу, виконавчу і судову, прав людини на 

свободу, рівність і щастя були сформовані діячами кульури: А) Бароко; В) ХІХ 

століття; С) Просвітництва; D) Романтизму. 

23. Українські епічні твори, присвячені визвольній тематиці, в яких 

оспівуються лицарство і героїзм, братство і вірність православ´ю – це: А) житія 

святих; В) панегірики і мадригали; С) думи й історичні пісні; D) ораторії і 

кантати. 

24. Витончена алегоричність і контрастність образів, риторичність і 

ускладненість метафоричність, тяжіння до пишності характерні для 

українського: А) класицизму; В) бароко; С) романтизму; D) реалізму. 

25. Лазар Баранович, Іоаникій Галятовський, Іван Величковський, Феофан 

Прокопович, Дмитрій Туптало – це відомі українські: А) письменники XVII-

XVIII ст.; В) композитори XVII-XVIII ст.; С) живописці XVII-XVIII ст.; 

D) письменники ХІХ ст.. 

26. Початкові парафіяльні школи, єзуїтські колегіуми, братські школи, 

Київська колегія були основними навчальними закладами в Україні: А) XVI ст.; 

B) XVII–XVIII ст.; C) XV ст.; D) XIX ст. 

27. У XVIII ст. в Чернігові, Харкові і Переяславі відкрилися спеціалізовані 

навчальні заклади, які належали до вищої ланки освіти на той час і називалися: 

А) братські школи; В) колегіуми; С) академії; D) університети. 

28. Відомі в Україні архітектори С. Ковнір, І. Григорович-Барський, Й. 

Шедель, Б. Растреллі будували у стилі: А) класицизму; В) бароко; 

С) сентименталізму; D) романтизму. 

29. Урочиста простота, симетричність, правильність форм є ознаками 

архітектури стилю: А) класицизм; В) бароко; С) рококо; D) модерн. 



97 

 

30. Запорожців на чолі зі старшиною і гетьманом, студентів Києво-

Могилянської академії, міщан і селян можна побачити на іконах, створених у 

стилі: А) класицизму; В) бароко; С) рококо; D) романтизму. 

31. Прямі вулиці, великі площі, регулярна забудова Єлисаветграду, 

Херсону, Маріуполю, Катеринославу, Одеси, які виникли у другій половині 

XVIII століття, відповідають стилю: А) бароко; В) рококо; С) романтизм; 

D) класицизм. 

32. Ландшафтний живопис, парсунний портрет, ктиторський портрет, 

історичний та батальний жанри були поширені в українському образотворчому 

мистецтві: А) Ренесансу; В) Бароко; С) ХІХ столітті; D) Київської Русі. 

33. Відомі митці класицизму (академізму) XVIII століття, вихідці з 

України: А) Д. Левицький, А. Лосенко, В. Боровиковський; В) Л. Баранович, І. 

Галятовський, Ф. Прокопович; С) М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький; 

D) І. Срезневський, М. Костомаров, Т. Шевченко. 

34. Через працю за покликанням розкривається природа людини, закладені 

в ній добрі начала. Саме така, «сродна» праця, є ідеалом людського щастя, за 

вченням: А) Івана Вишенського; В) Петра Могили; С) Григорія Сковороди; 

D) Феофана Прокоповича. 

35. Український багатоголосий спів, що протистояв католицькій 

інструментальній музиці та вплинув на православну культову музику: 

А) оперний; В) фольклорний; С) народний; D) партесний.  

36. Українському бароко притаманний: А) раціоналізм; В) ірраціоналізм; 

С) сенсуалізм; D) позитивізм; Е) естетизм. 

37. Пафос раціоналізму й лаконічності, прагнення до геометричної ясності 

у плануванні споруд і архітектурних ансамблів є властивою рисою художнього 

стилю: А) класицизм; В) бароко; С) рококо; D) модерн. 

38. Панегірики, ораторсько-повчальна проза, житія, духовні вірші були 

найпопулярнішими літературними жанрами в українській культурі: 

А) Ренесансу; В) Нового часу; С) ХІХ століття; D) ХХ століття. 

39. Друкарні як видавництва й осередки розвитку письменства, навколо 

яких гуртувалися письменники, знавці мов, майстри мистецького оформлення 

книги – це характерна риса української культури: А) середньовіччя; В) XVII-

XVIII ст.; C) XIX ст.; D) XX ст. 

40. Люди сильних характерів, величних вчинків, високого почуття 

обов’язку перед суспільством і державою, що лежить вище за особисті інтереси 

– це герої для мистецтва: А) сентименталізму; В) бароко; С) рококо; 

D) класицизму. 

41. Формування ідеалу вільного художника, виникнення академій мистецтв 

та художньої критики властиві художньому життю: А) високого Середньовіччя 

(XІ-XІІІ ст.) B) Ренесансу (XIV-XVI ст.); C) Нового часу (XVII-XVIII ст.); 

D) ХІХ століття. 

42. Просвітництво не знайшло свого художнього втілення у стилі: 

А) класицизм; В) бароко; С) сентименталізм; D) реалізм. 
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43. Мистецтво, яке тяжіло до урочистого, патетичного «великого стилю», 

приголомшливих ефектів і відзначалося пишністю, декоративним розмахом, 

бурхливою динамікою: А) класицизм; В) просвітницький реалізм; С) бароко; 

D) імпресіонізм. 

44. Козаччиною, козацько-гетьманською чи героїчною добою вітчизняної 

культури визначають період: А) XIV-XVI ст.; B) XVII-XVIII ст.; C) XIX ст.; 

D) XX ст. 

45. Звільнення від церковного впливу в суспільній і розумовій діяльності, у 

художній творчості; вилучення чого-небудь із церковного ведення й передача в 

руки світської влади – це: А) секуляризація; В) пантеїзм; С) наукова революція; 

D) раціоналізм. 

46. Держава – не божественне творіння, а інститут, що виник шляхом 

укладання договору між людьми, і вони можуть позбавити государя влади, 

якщо він погано опікувався природними правами громадян  - це теорія: 

А) провіденціалізму; В) парламентаризму; С) абсолютизму; D) природного 

договору. 

47. У постійній боротьбі за збереження козацької автономії, у загрозі 

поступового ополячення і русифікації розвивалася українська культура: 

А) XIV–XVI століть; B) XVII-XVIII століть; C) XIX століття.; D) XX століття. 

48. Написав підручник «Граматика мусікійська», розвивав нотну систему 

запису музики (замість крючкової), багатоголосний спів, пропагував ідею 

органічного включення народних мелодій до музичних творів видатний 

композитор: А) Артемій Ведель; В) Петро Могила; С) Микола Дилецький; 

D) Лазар Баранович. 

49. До видатних представників українського музичного мистецтва 

ХVIII століття можна віднести: А) Максима Березовського; В) Дмитра 

Бортнянського; С) Артемія Веделя; D) усіх названих вище. 

50. Ліричні й історичні пісні, народні думи і ляльковий театр 

представляють українське музичне й театральне мистецтво: А) сучасності; 

В) ХІХ століття; С) XVII–XVIII століть; D) часів Київської Русі. 

 

ТЕМА 6. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ХІХ СТОЛІТТЯ 

 

1. Яке з поданих визначень відповідає поняттю «романтизм»: А) різновид 

іронічно-комічної поезії; B) художній метод літератури і мистецтва, що виник 

на рубежі XVIII – на початку ХІХ ст. і характеризувався відходом від догм 

класицизму, зображенням надзвичайних явищ і обставин, особливих героїв; 

C) напрям у європейській літературі й мистецтві XVIII – на початку ХІХ ст., 

суть якого полягала в наслідуванні мистецтва та поезії Стародавньої Греції та 

Риму; D) стилістичний напрям у європейському мистецтві, що 

характеризується примхливістю форм та декоративною пишністю. 

2. Назвіть центр українського руху в Російській імперії на початку ХІХ ст.: 

А) Київ; B) Одеса; C) Харків; Г) Тульчин. 
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3. 20 червня 1863 р. видано документ про заборону друкування 

українською мовою шкільних і релігійних видань: А) Емський указ; 

B) Валуєвський циркуляр; C) Маніфест про скасування кріпосного права; 

D) Циркуляр про таємну цензуру. 

4. Характерними ознаками стилю є заперечення раціоналізму, відмова від 

суворої нормативності в художній творчості, культ почуттів людини. Його 

ідеологія спирається на культ індивідуалізму, на підкреслену, загострену увагу 

людської особистості, до психологічних проблем її внутрішнього "Я". У центрі 

зображення – винятковий характер у виняткових обставинах Вкажіть, що це за 

мистецький стиль: А) класицизм; B) готика; C) модерн; D) романтизм. 

5. В якому стилі побудовано палац гетьмана Кирила Розумовського в 

Батурині: А) класицизм; B) конструктивізм; C) готика; D) модерн. 

6. «Заснував першу на західноукраїнських землях культурно-освітню 

громадську організацію «Товариство галицьких греко-католицьких 

священиків» у Перемишлі  для поширення письма, просвіти і культури серед 

вірних», яка ставила собі за мету видання українських загальноосвітніх та 

релігійних книжок». Вкажіть про яку історичну особу йдеться: А) Яків 

Головацький; B) Іван Могильницький; C) Маркіян Шашкевич; D) Іван 

Вагилевич. 

7. Хто був директором театру в м. Харків з 1808 року: А) І. Котляревський; 

B) М. Щепкін; C) М. Старицький; D) Г. Квітка-Основ’яненко  

8. Який університет було засновано 1834 року в Наддніпрянській Україні: 

А) Харківський; B) Львівський; C) Новоросійський; D) Київський. 

9. Який напрям живопису представив у своїх картинах з життя 

українського села Тарас Шевченко: А) імпресіонізм; B) реалізм; C) класицизм; 

D) романтизм. 

10. Хто вважається фундатором українського класичного оперного 

мистецтва в середині ХІХ століття: А) М. Глінка; B) С. Гулак-Артемовський; 

C) М. Вербицький; D) О. Вересай. 

11. Найбільшою популярністю серед патріотів України на початку ХІХ 

століття користувався твір: А) Книга буття українського народу; B) Кобзар; 

C) Історія русів; D) Літопис Граб’янки. 

12. Який університет було засновано 1804 року? А) Харківський; 

B) Львівський; C) Новоросійський; D) Київський. 

13. «Для цього стилю характерна орієнтація на античну літературу, яка 

проголошувалася ідеальною, класичною, гідною наслідування. Його 

теоретичним підґрунтям була антична теорія поетики. У виробленні своїх 

загальнотеоретичних програм він спирався на філософію раціоналізму». Про 

який стиль йдеться: А) романтизм; B) класицизм; C) раціоналізм; D) еклектизм. 

14. До якого архітектурного стилю належить Червоний корпус Київського 

університету: А) романтизм; B) класицизм; C) еклектика; D) модерн. 

15. Де був центр національно-культурного відродження Наддніпрянщини в 

20-30-х роках XIX століття: А) Києві; B) Чернігові; C) Харкові; D) Полтаві. 
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16. До якого архітектурного стилю належить дзвіниця Успенського собору 

в Харкові: А) романтизм; B) класицизм; C) еклектика; D) модерн. 

17. До якого архітектурного стилю належить палац Потоцьких у Тульчині: 

А) романтизм; B) класицизм; C) еклектика; D) ампір? 

18. Формуванню національної свідомості пересічних українців 

Наддніпрянщини у першій половині ХІХ століття сприяла діяльність: 

А) Руської трійці; B) Кирило-Мефодіївського товариства; C) Празька школа; 

D) Радикальна українська партія. 

19. Про заснування якого навчального закладу йдеться в уривку з 

історичного джерела? «Місцем його заснування було обрано місто..., де вперше 

засяяло й звідси розлилося по всій Давній Русі світло істинної [християнської] 

віри. Заснований університет, названий імператорським університетом на честь 

великого просвітителя Русі, удостоєний прийняттям під особливе 

покровительство Його імператорської величності...»: А) Новоросійський 

університет; B) Чернівецький університет; C) Київський університет; 

D) Харківський університет. 

20. Назвіть автора українських вистав «Сватання на Гончарівці» та 

«Шельменко-Денщик»: А) М. Старицький; B) М. Кропивницький; 

C) М. Карпенко-Карий; D) Г. Квітка-Основ’яненко. 

21. Характерні риси освіти в Україні першої половині ХІХ століття: 

А) рутинні засоби навчання; B) відкриття україномовних шкіл; C) політика 

«обрусєнія»; D) превалювання релігійного виховання дітей. 

22. Перше видання «Кобзаря» Тараса Шевченка в Петербурзі датується: 

А) 1834 роком; B) 1840 роком; C) 1854 роком; D) 1861 роком. 

23. Найбільшою популярністю серед патріотів України з середини 

ХІХ століття користувався твір: А) Книга буття українського народу; 

B) Кобзар; C) Історія русів; D) Літопис Георгія Граб’янки. 

24. Яка організація в ході революції 1848–1849 років в Австрійській імперії 

домагалася поділу Галичини на дві частини: східну – українську та західну – 

польську: А) Головна руська рада; B) Руська трійця; C) Руський собор; 

D) Центральна рада? 

25. Кому належать вказані факти біографії: «Ініціатор відкриття 

Казанського університету (1805 р.), створення Філотехнічного товариства (1811 

р.), за критику існуючого ладу був ув’язнений у Шліссельбурзькій фортеці 

(1820 р.)»: А) Микола Костомаров; В) Володимир Антонович; С) Василь 

Каразін; D) Михайло Драгоманов? 

26. Хто був режисером Полтавського театру на початку ХІХ століття: 

А) М. Щепкін; B) П. Соленик; C) І. Котляревський; D) М. Костомаров? 

27. «Він заснував першу на західноукраїнських землях культурно-освітню 

громадську організацію «Товариство галицьких греко-католицьких 

священиків» у Перемишлі, яка ставила собі за мету видання українських 

загальноосвітніх та релігійних книжок». Вкажіть, про яку історичну особу 

йдеться: А) Яків Головацький; B) Іван Могильницький; C) Маркіян Шашкевич; 

D) Іван Вагилевич. 
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28. До якого архітектурного стилю належить славетний палац в Качанівці 

українських меценатів і культурних діячів Тарновських: А) романтизм; 

B) класицизм; C) еклектика; D) ампір? 

29. Першим закладом вищої освіти, відкритим в Наддніпрянській Україні 

став: А) Харківський університет; B) Київський університет; C) Одеський 

університет; D) Полтавський університет. 

30. Яке з поданих визначень відповідає поняттю «романтизм»: А) різновид 

іронічно-комічної поезії; B) художній метод літератури і мистецтва, що виник 

на рубежі XVIII-XIX ст. характеризувався відходом від догм класицизму, 

зображенням незвичайних явищ і обставин, особливих героїв; C) стилістичний 

напрям у європейському мистецтві, що характеризується примхливістю форм 

та декоративною пишністю; D) напрям у європейській літературі й мистецтві 

XVII-початку XIX ст., суть якого полягала в наслідуванні мистецтва та поезій 

стародавньої Греції і Риму? 

31. Хто з кирило-мефодіївців своїм поетичним та художньо-образотворчим 

генієм зробив найбільший вклад у пробудження національної самосвідомості 

українців, висловив їх бажання та ідеї щодо високоморального та соціально-

справедливого суспільства й відповідної української державності: А) П. Куліш; 

B) М. Костомаров; C) Т. Шевченко;D) М. Гулак? 

32. Хто відіграв найбільшу роль в організації Харківського університету в 

1804 p.: А) харківський губернатор; B) цар Олександр II; C) вчений В. Каразін; 

D) козацька старшина? 

33. До якого архітектурного стилю належить палац Галаганів у 

Сокиринцях: А) романтизм; B) класицизм; C) еклектика; D) ампір? 

34. Юлій Бачинський у своїй книзі «Ukraina irredenta» вперше висловив: А) 

ідею перетворення Австро-Угорщини на федерацію 4 країн – Австрії, 

Угорщини, Польщі й України; B) переконаність у необхідності об’єднання 

східних і західних українців у власній незалежній державі; C) пропозицію 

надання автономії Східній Галичині в межах федеративної Австро-Угорщини; 

D) ідею об’єднання Східної Галичини та Північної Буковини в окремий 

автономний коронний край.  

35. Які міста вважалися центром театрального життя на Україні на початку 

ХІХ ст.: А) Одеса та Харків; B) Київ та Вінниця; C) Харків і Полтава; D) Київ і 

Полтава? 

36. Який стиль запанував у архітектурі України на початку ХІХ століття: 

А) класицизм; B) конструктивізм; C) готика; D) модерн? 

37. Назвіть видатних українських живописців першої половини 

ХІХ століття: А) Г. Левицький, О. Антропов, І. Конзелевич; B) Т. Шевченко, 

В. Тропінін, А. Лосенко; C) І. Труш, П. Дрожжин, І. Айвазовський; 

D) О. Мурашко, О. Пимоненко, С. Васильківський. 

38. Вид гравюри: малюнок вишкрябується гравірувальною голкою у шарі 

лаку, що покриває поверхню металевої пластини, після чого прошкрябані місця 

протравлюють кислотою. Зображення відбивається з пластини, протравлені 

місця якої заповнені фарбою: А) офорт, B) клинопис, C) мозаїка; D) лубок. 
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39. Визначте, чия це біографія. «Написана ним поема «Енеїда» (1798) стала 

першим твором, написаним народною мовою. Його творчість має 

основоположне значення в історії української літературної мови. В умовах 

занепаду всіх різновидів староукраїнської писемної мови поема «Енеїда», п'єси 

«Наталка Полтавка» і «Москаль-чарівник», написані на основі живого усного 

мовлення народу, започаткували новий етап формування літературної мови»: 

А) Феофан Прокопович; B) Тарас Шевченко; C) Іван Котляревський; 

D) Григорій Сковорода. 

40. Про яке угрупування йдеться? «Громадсько-культурне угрупування 

демократичного спрямування, що сформувалося серед української студентської 

молоді Львівського університету та вихованців греко-католицької семінарії у 

1830-х роках»: А) Кирило-Мефодіївське товариство; B) Руська трійця; 

C) Головна Руська Рада; D) ВАПЛІТЕ. 

41. Яке з поданих визначень відповідає поняттю «класицизм»: А) різновид 

іронічно-комічної поезії; B) художній метод літератури і мистецтва, що виник 

на рубежі XVIII-XIX ст. характеризувався відходом від догм класицизму, 

зображенням незвичайних явищ і обставин, особливих героїв; C) стилістичний 

напрям у європейському мистецтві, що характеризується примхливістю форм 

та декоративною пишністю; D) напрям у європейській літературі й мистецтві 

XVII-початку XIX ст., суть якого полягала в наслідуванні мистецтва та поезій 

стародавньої Греції і Риму. 

42. Тяжкий стан і складні обставини розвитку української культури від 

кінця XVIII століття обумовлювалися: А) байдужістю козацької старшини; 

В) швидкою індустріалізацією і пролетаризацією; С) відсутністю державного 

фінансування закладів освіти й культури; D) імперською політикою соціальної, 

економічної уніфікації та культурної асиміляції. 

43. Очевидним наслідком цілеспрямованої культурної політики Російської 

імперії щодо українців у ХІХ столітті стало: А) формування козацької нації; 

В) перетворення на переважно селянську націю; С) забуття рідної мови; 

D) злиття з росіянами в єдину руську народність. 

44. Видатним представником національно-автономістської течії в 

українському культурному житті кінця XVIII століття був: А) Василь Каразін; 

В) Василь Капніст; С) Василь Стус; D) Василь Кук. 

45. Василь Капніст у своєму творі «Ода на рабство» (1783) виступав: А) за 

скасування рабства в Північній Америці; В) за скасування козацької автономії; 

С) за запровадження рабства на теренах Гетьманщини; D) з різким протестом 

проти запровадження кріпацтва в Україні. 

46. Після того як українське книгодрукування почали регламентувати 

імперські органи влади, дозволялося видавати літературу лише: А) художню; 

В) наукову; С) релігійну; D) навчальну. 

47. З 1789 року в Лівобережжі та Слобожанщині на зміну звичним для 

українців школам починають відкривати: А) народні училища; В) академії; 

С) колегії; D) інститути. 
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48. Впевненість людини у можливості осягнути світ завдяки принципам 

раціоналізму, науковим знанням і технічному прогресу була притаманною 

культурі: А) Бароко; В) Просвітництва; С) Ренесансу; D) сучасності. 

49. В українській культурі ХІХ століття з поширенням освіти і науки 

виникає нова суспільна група: А) письменники; В) книжники; С) інтелігенти; 

D) пролетарі. 

50. Ідеї особистої свободи, рівності перед законом, громадянського 

суспільства, піднесення ролі національної мови й культури є характерними 

рисами європейської й української культури: А) доби Відродження; В) доби 

Бароко; С) доби Просвітництва; D) ХІХ століття.  

51. Кому належать вказані факти біографії: «Один із засновників Кирило-

Мефодіївського братства, журналу «Основа», доктор історії Київського 

університету (з 1864 р.), член-кореспондент Російської академії наук (з 

1876 р.)»: А) Микола Костомаров; В) Володимир Антонович; С) Василь 

Каразін; D) Михайло Драгоманов? 

52. Кому належать вказані факти біографії: «Організатор і голова Київської 

громади, головний редактор Тимчасової комісії з розгляду давніх актів (1864–

1880 рр.), професор Київського університету (з 1878 р.)»: А) Микола 

Костомаров; В) Володимир Антонович; С) Василь Каразін; D) Михайло 

Драгоманов? 

53. Кому належать вказані факти біографії: «Активний учасник Київської 

громади, емігрував до Швейцарії (1875 р.), де заснував Вільну українську 

друкарню, видавав український журнал «Громада»»: А) Микола Костомаров; 

В) Володимир Антонович; С) Василь Каразін; D) Михайло Драгоманов? 

54. Хто був першим президентом Всеукраїнської академії наук: 

А) М. Грушевський; B) П. Скоропадський; C) В. Голубович; 

D) В. Вернадський? 

55. Український композитор, автор опери «На русалчин Великдень», 

хорових обробок, зокрема славнозвісний «Щедрик», а також «Піють півні», 

«Мала мати одну дочку», «Дударик», «Ой зійшла зоря»: А) С. Гулак-

Артемовський; B) М. Глінка; C) М. Леонтович; D) М. Лисенко. 

56. Назвіть видатних українських живописців кінця ХІХ століття: 

А) Г. Левицький, О. Антропов, І. Конзелевич; B) Т. Шевченко, В. Тропінін, 

А. Лосенко; C) П. Клодт, П. Дрожжин, І. Айвазовський; D) О. Мурашко, 

О. Пимоненко, С. Васильківський. 

57. Стиль, що проголосив основою мистецької творчості символ - таємну 

ідею, приховану у глибині всіх навколишніх, а також і потойбічних явищ, що її 

можливо розкрити, збагнути й відобразити тільки з допомогою мистецтва, 

зокрема музики й поезії: А) авангардизм, B) супрематизм, C) кубізм, 

D) символізм. 

58. Чия це біографія? «1882 р. він організовує свою трупу, яка приблизно 

через рік зливається з трупою Михайла Старицького, де стає провідним 

режисером. Починається нова епоха в історії українського професійного театру. 

Написав такі п'єси як «Дай серцю волю, заведе в неволю», «Глитай, або ж 
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Павук», «Невольник» та багато інших»: А) Микола Садовський; B) Марко 

Кропивницький; C) Іван Карпенко-Карий; D) Лесь Курбас. 

59. Перший український стаціонарний театр створив у Києві 1907 р.: 

А) М. Кропивницький; B) П. Саксаганський; C) М. Садовський; D) М. Куліш. 

60. Про яку історичну особу йдеться? «1873–1876 – член Південно-

західного відділу Російського географічного товариства, у 1875–1876 – його 

голова. З 1878 р. – професор російської історії Київського університету, голова 

Історичного Товариства Нестора-літописця, організатор археологічних з'їздів»: 

А) Володимир Антонович; B) Борис Грінченко; C) Михайло Драгоманов; 

D) Олександр Русов. 

61. Який напрям живопису представлений у полотнах Костянтина 

Трутовського з життя українського села: А) імпресіонізм; B) реалізм; 

C) класицизм; D) романтизм? 

62. До якого стилю належить архітектурна творчість О. Бекетова у Харкові: 

А) модерн; B) класицизм; C) бароко; D) еклектика? 

63. З яким літературним угрупуванням пов’язано поширення ідей 

модернізму на Україні: А) «Молода муза»; B) «Українська хата»; C) «Празька 

школа»; D) «Плуг»? 

64. Хто з перелічених акторок стала «перлиною» українського 

театрального мистецтва в середині ХХ століття: А) М. Заньковецька; 

B) С. Крушельницька; C) Н. Ужвій; D) В. Холодна? 

65. Про якого українського культурного діяча говориться в цьому 

біографічному уривку? «Український письменник, педагог, лексикограф, 

літературознавець, етнограф, історик, публіцист, громадсько-культурний діяч. 

Обстоював поширення української мови в школі та в установах. Автор 

фундаментальних педагогічних праць, історичних нарисів, перших підручників 

з української мови й літератури, «Рідного слова» – книжки для читання в школі. 

Укладач чотиритомного тлумачного «Словаря української мови»: А) Микола 

Костомаров; B) Пантелеймон Куліш; C) Борис Грінченко; D) Василь Стефаник. 

66. Хто з меценатів доклався до створення Національного художнього 

музею, Музею російського мистецтва, Музею західного та східного мистецтва 

та музею Тараса Шевченка: А) Ханенки; B) Галагани; C) Харитоненки; 

D) Терещенки. 

67. Про кого йде мова в цій біографії? «У 1905 р. на запрошення з 

Галичини він очолював театр «Руської Бесіди» у Львові, чим (разом з 

М. Заньковецькою) сприяв значному піднесенню театральної культури на 

Західноукраїнських землях. Повернувшись до Києва, заснував перший 

український стаціонарний театр, який розпочав свою роботу 1906 року в 

Полтаві, а потім діяв аж до 1919 в Києві»: A) М. Кропивницький; 

B) М. Садовський; C) М. Старицький; D) І .Карпенко-Карий. 

68. Укажіть відомого художника, засновника художньої школи в Києві 

1875 року: А) М. Пимоненко; B) І. Труш; C) О. Мурашко; D) О. Богомазов. 

69. Про яку особу йдеться в уривку з історичного джерела? «На початку 

XX  ст.  на оперних сценах світу царювали четверо чоловіків –  Баттістіні, 
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Карузо, ТіттоРуффо, Шаляпін. І лише одна жінка спромоглася сягнути їхніх 

висот і стативрівень з ними.  Найвимогливіші критики світу називали її  

«Незабутньою Аїдою», «Найчарівнішою Чіо-Чіо-Сан», «Вражаючою 

Валькірією»: А) М. Садовську-Барілотті; B) С. Крушельницьку; 

C) Г. Борисоглібську; D) М. Заньковецьку. 

70. Назвіть видатного українського майстра побутового жанру другої 

половини XIX століття: A) М. Пимоненко; B) I. Похитонов; C) Г. Світлицький; 

D) В. Орловський. 

71. Про який культурний феномен йде мова? «Музично-сценічна вистава 

переважно розважального характеру, що поєднує монологічне і діалогічне 

мовлення з вокальною та інструментальною музикою, танцювальне мистецтво 

й естрадні прийоми. Пишуться на комічний сюжет, музичні номери в них 

короткі. В цілому музика носить легкий, розважальний характер, однак 

напряму наслідує традиції академічної музики»: А) опера; B) мюзикл; 

C) містерія; D) оперета. 

72. Коли була утворена перша професійна українська театральна трупа у 

Львові: А) 1864; B) 1875; C) 1882; D) 1891.  

73. Журнал «Основа» (1861-1862 рр.), який був головним друкованим 

органом українського культурного національного руху в ті роки, виходив у: 

А) Києві; B) Львові; C) Чернігові; D) Петербурзі. 

74. Унаслідок чого в Російській імперії почала виходити перша 

україномовна газета «Хлібороб»: А) Оприлюднення Валуєвського циркуляру 

1863 р.; B) Оприлюднення Емського указу 1876 р.; C) Підписання Олександром 

II «Маніфесту…» від 19 лютого 1861 р.; D) Підписання Миколою II 

«Маніфесту…» від 17 жовтня 1905 р. 

75. Назвіть, хто з наведених культурних діячів не належить до 

представників українського театру корифеїв: А) Соломія Крушельницька та 

Наталя Ужвій; B) Марко Кропивницький і Михайло Старицький; C) Іван 

Карпенко-Карий і Микола Садовський; D) Панас Саксаганський і Марія 

Заньковецька. 

76. «Государ імператор… наказав: 1) не допускати ввозу в межі 

імперії…будь – яких книг, що видаються за кордоном малоруською говіркою; 

2) друкування і видання в імперії…творів і перекладів на тому ж наріччі 

заборонити; 3) заборонити також різні сценічні вистави і читання на 

малоруському наріччі, а також і друкувати на ньому тексти до музичних нот;». 

Позначте рік видання документа, звідки взято уривок: А) 1863; В) 1867; 

C) 1876; D) 1878. 

77. Один із найвідоміших українських сліпців-кобзарів: А) Євген Мовчан; 

B) Остап Вересай; C) Сидір Воробкевич; D) Петро Ніщинський. 

78. Художній метод поєднання різнорідних стильових елементів чи 

довільний вибір стилістичного оформлення для будівель або художніх виробів, 

які мають якісно інше значення та призначення, використання історичних 

стилів в архітектурі та художній промисловості ХІХ ст. – це: А) романтизм; 

B) класицизм; C) раціоналізм; D) еклектизм. 
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79. Український національно-визвольний рух у Наддніпрянській Україні 

1860 – 1880-х рр. був спрямований на: А) об’єднання українського, польського 

та російського рухів в єдиний визвольний рух; B) перехід до легальної 

політичної боротьби за відродження української державності; C) організацію 

видавничої справи, відкриття недільних шкіл, бібліотек; D) створення 

підпільних терористичних організацій.  

80. Стиль намагається відтворити шляхетні, витончені особисті враження 

та спостереження мінливих миттєвих відчуттів та переживань, природу, 

схопити мінливі ефекти світла — проте на відміну від неокласицизму не 

зобов'язувалися об'єктивно відображати реальність, а натомість поділитися 

власними почуттями з спостерігачем твору, вплинути на нього: 

А) імпресіонізм; B) експресіонізм; C) сюрреалізм; D) еклектизм. 

81. В еміграції діяло таке українське творче літературне об’єднання як: 

А) «Молода муза»; B) «Українська хата» ; C) Празька школа; D) «Плуг». 

82. «Ми не можемо більше китайським муром відділяти себе від наших 

братів, відкидаючи мовні, літературні, релігійні та етнічні зв’язки, що єднають 

нас з усім російським світом...»; «Немає ніякого окремого українського народу, 

є єдина й неподільна російська народність від Карпат і до Камчатки, і є єдина 

російська мова...». Для представників якої суспільно-політичної течії другої 

половини ХІХ ст. були характерні такі погляди: А) москвофілів; B) хлопоманів; 

C) народовців; D) радикалів. 

83. Творчість живописця О. Богомазова належать до такого мистецького 

стилю як: А) футуризм; B) кубізм; C) кубофутуризм; D) імпресіонізм. 

84. Починаючи з другої половини XIX ст., відколи українські селяни стали 

масово покидати батьківщину, головним чином, через малоземелля. До Першої 

світової війни виникли українські колонії в Канаді, США, Бразилії, Аргентині, 

Уругваї, у Сибіру, Північному Казахстані, на Далекому Сході. Про яке явище 

йдеться: А) репатріація; B) діаспора; C) колонізація; D) депортація. 

85. Перша в Російській імперії україномовна газета «Хлібороб» почала 

виходити внаслідок такої події як: А) оприлюднення Валуєвського циркуляру 

1863 р.; B) оприлюднення Емського указу 1876 р.; C) Підписання Олександром 

II «Маніфесту…» від 19 лютого 1861 р.; D) Підписання Миколою II 

«Маніфесту…» від 17 жовтня 1905 р. 

86. Славетний будинок земства в Полтаві архітектора В. Кричевського 

(нині – краєзнавчий музей) належить до архітектурного стилю: 

А) конструктивізм; B) класицизм; C) український модерн; D) сталінський ампір. 

87. Який новий матеріал застосовували архітектори для забудови 

наприкінці ХІХ ст.: A) порцеляну; B) мармур; C) шліфоване каміння; 

D) залізобетон. 

88. Діячі революційно-визвольного руху, що панували серед різночинної 

інтелігенції Росії та України в 60-90-х рр. XIX столітті, виражали інтереси 

селян, виступали проти кріпацтва і капіталістичного розвитку Росії, за 

повалення царизму шляхом селянської революції»: А) хлопомани; 

B) москвофіли; C) народники; D) радикали. 
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89. З ім’ям Іллі Мечникова пов’язано:А) створення першої в Росії (другої у 

світі) бактеріологічної станції; B) винайдення ліків проти інфекційних хвороб – 

пеніциліну; C) відкриття різних груп крові та резус-фактора в людини; 

D) відкриття Новоросійського університету. 

90. Товариство українських акторів у Єлісаветграді під проводом 

М. Кропивницького, згодом – М. Старицького утворено: А) 1876 року; B) 1882 

року; C) 1886 року; D) 1892 року. 

91. До якого художнього стилю належить творчість українського 

живописця Івана Труша: А) реалізму; B) імпресіонізму; C) експресіонізму; D) 

дадаїзму. 

92. Емський указ (1876 р.) імператора Олександра ІІ спричинив: 

А) закриття недільних шкіл і журналу «Основа»; B) ліквідацію університетів на 

Наддніпрянській Україні; C) розпуск Загальної української безпартійної 

організації; D) закриття Південно-Західного відділу Російського географічного 

товариства. 

93. До якого стилю належить відомий будинок В. Городецького в Києві: 

А) класицизм; B) конструктивізм; C) готика; D) модерн. 

94. Створення національного гімну «Ще не вмерла Україна» пов’язано з 

іменами таких діячів як: А) І. Франко, М. Лисенко; B) М. Лисенко, 

П. Чубинський; C) П.Чубинський, М. Вербицький; D) М. Вербицький, 

М. Лисенко. 

95. Новоросійський університет в Одесі було відкрито: А) 1804 року; 

B) 1834 року; C) 1865 року; D) 1876 року. 

96. На початку ХХ століття в Україні склалися три потужні центри 

кінематографії: А) Львів, Вінниця, Київ; B) Одеса, Харків, Полтава; C) Одеса, 

Київ, Львів; D) Одеса, Харків, Київ.  

97. Реалізм – це: A) художній, метод у літературі та мистецтві, що 

передбачає правдиве зображення життя; B) художній метод, що картинам 

реальної дійсності протиставляє події, витворені уявою письменника; 

C) різновид іронічно-комічної поезії; D) стилістичний напрям, що виник як 

противага класицизмові й акцентував увагу на почуттях і проблемах простих 

людей, прагнув викликати співчуття до їх нещасної долі. 

98. Який відомий культурний діяч відкрив рентгенівське випромінювання, 

а також у співпраці з П. Кулішем та І. Нечуєм-Левицьким переклав 

українською мовою Псалтир та Євангеліє: А) М. Гамалія; B) М. Пирогов; 

C) В. Заболотний; D) І. Пулюй.  

99. Основу українського реалістичного малярства середини ХІХ ст. заклав: 

А) Костянтин Трутовський; B) Казимир Малевич; C) Тарас Шевченко; 

D) Василь Тропінін. 

100. Напрям в літературі і мистецтві, яке проголошувало єдиною 

реальністю суб'єктивний духовний світ людини, а його вираження – головною 

метою мистецтва: А) кубізм; B) супрематизм; C) експресіонізм; D) еклектизм. 
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ТЕМА 7. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ХХ СТОЛІТТЯ І 

СУЧАСНА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ 

 

1. В якому стилі побудовано Палац праці та будинок зі шпилем у 

м. Харкові: А) сталінський ампір; B) конструктивізм; C) готика; D) модерн? 

2. Як називається «самвидавський» часопис, заснований у 1970 р. 

В. Чорноволом: 

А) «Смолоскип»; B) «Український вісник»; C) «Хроніка поточних подій»; 

D) «Сучасність і свобода»? 

3. Відомий актор, режисер, у доробку якого є такі фільми як «Тіні забутих 

предків», «Пропала грамота», «Вавілон ХХ»: А) Іван Миколайчук; B) Сергій 

Параджанов; C) Юрій Іллєнко; D) Лесь Танюк. 

4. Вільну академію пролетарської літератури (ВАПЛІТЕ) заснував: 

А) М. Скрипник; B) М. Сименко; C) О. Шумський; D) М. Хвильовий. 

5. В якому стилі побудовано Головпоштамт у м. Харкові: А) модерн; 

B) арт-деко; C) хай-тек; D) конструктивізм? 

6. Дисидентський рух в Україні виник в епоху: А) відлиги; B) застою; 

C) перебудови; D) неосталінізму. 

7. Який з кінофільмів О. Довженка включено до почесного списку кращих 

фільмів світу всіх часів і народів: А) «Арсенал»; B) «Україна  в огні»; 

C) «Звенигора»; D) «Земля». 

8. Які два типи вищої школи було встановлено на Україні у 20-х pp. XX 

ст.: A) технікуми та інститути; B) університети та технікуми; C) академії та 

інститути; D) колегіуми та університети? 

9. Система заходів радянського керівництва в союзних республіках, яка 

передбачала масове вивчення російської мови в умовах часткового скорочення 

вивчення рідної мови називається: А) глобалізація; B) радянізація; 

C) пацифікація; D) русифікація. 

10. Про який напрям мистецтва йде мова? «Розвинувся на початку XX 

століття здебільшого в Італії та Росії й обстоював крайній формалізм, 

пропагував культ індивідуалізму, відкидав загальноприйняті мовні та поетично-

мистецькі норми. Цей стиль пропагував тотальне заперечення, у тім числі й 

єства. Музикою міста вважався шум міста. Панувала поетизація потворного, 

антиестетизм»: А) сюреалізм; B) символізм; C) футуризм; D) дадаїзм. 

11. Авангардистський метод (стиль, напрямок) в образотворчому 

мистецтві, архітектурі, художньому конструюванні, літературі, фотографії, 

оформлювальні на декоративно-прикладному мистецтві, що отримав розвиток в 

1920 – початку 1930 років. Характеризується суворістю, геометризмом, 

лаконічністю форм і монолітністю зовнішнього вигляду: А) футуризм; 

B) сюреалізм; C) конструктивізм; D) функціоналізм. 

12. Хто з українських письменників входив у об'єднання «шістдесятників»: 

А) М. Рильський; В) В. Сосюра; C) Л. Костенко; D) Е. Блакитний? 

13. Художниця починала як послідовниця соціалістичного реалізму, 

переважно у сюжетних композиціях. Її приваблювали теми активного руху, 
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праці, спорту. Але чимало робіт сповнені ліризмом, особливо присвячених 

материнству, тонким психологізмом у портретах, автопортретах. Стилістично 

манера письма художниці зазнавала змін за весь період її довгого й плідного 

творчого життя, зокрема, у багатьох творах відчувається її захоплення 

імпресіонізмом: А) Катерина Білокур; B) Марія Приймаченко; C) Тетяна 

Яблонська; D) Алла Горська. 

14. «На лаву підсудних сіло 45 осіб: академіки професори, лікарі, 

священики,  письменники, студенти та викладачі вищої школи,  вчителі. 

Основним обвинувачуваним влада зробила віце-президента ВУАН Сергія 

Єфремова. Звинувачувальний вирок зайняв кілька номерів столичної газети 

«Вісті». Про який судовий процес йдеться в уривку з історичного джерела: 

А) «Шахтинська справа»; B) «Спілка визволення України»; C) «Український 

національний центр»; D) «Українська військова організація»? 

15. До якого архітектурного стилю належить Володимирський собор в 

Києві: А) модерн; B) еклектика; C) класицизм; D) візантійський стиль? 

16. Роботи Марії Приймаченко написані у стилі: А) футуризм; 

B) експресіонізм; C) примітивізм; D) кубізм. 

17. Видатними представниками національної музичної естради 70-80-х 

років ХХ ст. були: А) Б. Патон і О. Богомолець; B) А. Горська і О. Заливаха; 

C) В. Івасюк і Н. Яремчук; D) М. Руденко й І. Дзюба. 

18. Про якого культурного діяча йдеться? Його п’єси посіли провідне місце 

у репертуарах "Молодого театру", стаціонарного українського театру 

М.Садовського та драматичного театру ім. І.Я.Франка. В останньому протягом 

1920-1921 років йшли п'єси "Гріх", "Дисгармонія", "Великий Молох", "Панна 

Мара", "Співочі товариства". Твори драматурга були популярними не лише в 

тогочасній Україні, але й за її межами. Вони ставилися у Німеччині, Голандії, 

Швейцарії, Австрії, Польщі, Італії, Іспанії, Румунії та ін. Нажаль, в кінці 20-х 

років Радянський уряд піддав жорсткій критиці всю творчість письменника і 

суворо заборонив його твори: А) M. Старицький; B) М. Кропивницький; 

C) В. Вінниченко; D) В. Стефаник. 

19. Політика радянізації західних областей України в 1939–1941 рр. 

характеризувалася: А) налагодженням співробітництва влади з політичними 

партіями; B) націоналізацією промисловості, торгівлі, земель великих 

власників; C) лояльним ставленням влади до священиків греко-католицької 

церкви; D) залученням «буржуазних спеціалістів» до процесу форсованої 

індустріалізації.  

20. Кого з митців стосується цитований нижче документ? «Нове покоління 

митців, які відійшли від шаблонної тематики попередніх часів, не закликали до 

боротьби за мир, не писали про передовиків колгоспників і робітників заводів, а 

виходили з того, що «...поезія має бути поезією, а не агітацією у віршованій 

формі»: А) М. Зеров, М. Драй-Хмара, М. Рильський; B) О. Теліга, О. Ольжич, 

У. Самчук; C) Л. Костенко, І. Драч, В. Симоненко; D) П. Тичина, В. Сосюра, 

М. Бажан. 



111 

 

21. Колгоспниця з с. Богданівки, яка в ХХ ст. здобула світову славу 

народної художниці: А) Тетяна Яблонська; B) Катерина Білокур; C) Марія 

Приймаченко; D) Олександра Естер. 

22. Перший в історії української культури вищий навчальний заклад в 

еміграції: А) Львівський університет; B) Господарська академія; 

C) Едмонтонський університет; D) Український вільний університет. 

23. Створення численних літературно-художніх об’єднань – «Гарт», 

«Плуг», «Ланка», «Молодняк», «Авангард» пов’язано з періодом: 

А) сталінізації; B) електрифікації; C) коренізації; D) девальвації. 

24. Театр «Березіль» впродовж 1926-1933 рр. працював у місті: А) Києві; 

B) Львові; C) Харкові; D) Одесі. 

25. Засновником якого мистецького стилю став К. Малевич: А) футуризм; 

B) супрематизм; C) сюрреалізм; Г) імпресіонізм. 

26. Політика коренізації, що здійснювалася в Україні в 1920-х – на початку 

1930-х років, передбачала: А) повне витіснення російської мови державною 

українською мовою з діловодства та засобів масової інформації; B) створення 

національних адміністративних районів, забезпечення культурних прав 

національних меншин; C) розширення повноважень республіки у сфері 

зовнішньої політики для здійснення культурної роботи серед українців за 

кордоном; D) суцільну заміну на керівних посадах партійно-державного 

апарату представників інших національностей українцями. 

27. Режисером фільмів «Земля», «Арсенал», «Звенигора» є: А) Іван 

Кавалерідзе; B) Дзиґа Вєтров; C) Сергій Параджанов; D) Олександр Довженко. 

28. В якій країні світу мешкає найчисельніша українська діаспора: 

А) Канада; B) США; C) Аргентина; D) Російська федерація. 

29. Особливість розвитку освіти України середини 1960 – початку 1980-х 

рр. – це: А) збільшення кількості шкіл з українською мовою викладання; 

B) завершення переходу до обов’язкової загальної середньої освіти; C) поява 

навчальних закладів нового типу – гімназій, ліцеїв, колегіумів; 

D) переорієнтація профтехосвіти на підготовку фахівців сфери обслуговування, 

бізнесу.  

30. Дайте визначенню поняттю «ідеологічний наступ сталінського 

керівництва на радянську (у тому числі й українську) інтелігенцію у повоєнний 

час»: А) коренізація; B) соцреалізм; C) лисенківщина; D) жданівщина. 

31. Про який культурний феномен йде мова:? Музично-сценічна вистава, в 

якій поєднуються різноманітні жанри і виражальні засоби естрадної та 

побутової музики, хореографічного, драматичного і оперного мистецтва. Від 

інших видів відрізняється наскрізним драматургічним розвитком, 

використанням вокально-хореографічних ансамблів, драматичним змістом. 

Жанр виник в США у 1920-х роках: А) опера; B) мюзикл; C) містерія; 

D) оперета. 

32. Творчий метод української радянської літератури за умов 

тоталітаризму: А) критичний реалізм; B) класицизм; C) соціалістичний реалізм; 

D) постмодернізм. 
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33. Вкажіть, яке визначення розкриває особливості «Розстріляного 

Відродження»: А) поширення і постійне, глибоке та детальне роз'яснення яких-

небудь ідей, поглядів, знань; B) Значні втрати в духовному житті українського 

народу внаслідок політичних репресій 30-х рр. XX ст.; C) Перехід промислових 

підприємств з приватної власності у власність держави; D) Громадсько-

політичний рух, який охоплював різночинну інтелігенцію Росії та України в 60-

90-х роках XIX ст. 

34. Які твердження щодо політики коренізації, здійснюваної в Україні в 

1920-х – на початку1930-х років, є правильними: А) На керівних посадах 

представників інших національностей масово замінювали українцями; 

B) Приділяється особлива увага підготовці та висуванню кадрів корінної 

національності; C) Створюються окремі адміністративно-територіальні одиниці 

в місцях компактного проживання неукраїнського населення; D) Українська 

мова в республіці проголошується державною, а в системі освіти республіки 

мови національних меншин замінюються українською.  

35. Якою була провідна тема у творчості українських композиторів після 

війни: А) тема героїзму на війні; B) тема патріотизму; C) тема любові до жінки; 

D) тема прославляння КПРС? 

36. Про якого радянського діяча йде мова: «Народився в 

Катеринославській губернії в родині залізничного службовця. Професійний 

революціонер-більшовик. Зазнав 15 арештів. У 1917 р. брав активну участь в 

організації та проведенні більшовицького Жовтневого збройного повстання у 

Петрограді. Один із засновників КП(б)У. З 1923 р. – кандидат, член Політбюро 

ЦК КП(б)У. З березня 1927 р. став наркомом освіти УСРР. Один із ініціаторів 

проведення українізації, розвитку освіти на селі. Один із родоначальників 

„національного комунізму” в Україні. У 1933 р. його було звинувачено у 

„підтримці буржуазного націоналізму”, звільнено з посади наркома освіти»: 

А) Петро Шелест; B) Олександр Шумський; В) Микола Скрипник; D) Григорій 

Петровський. 

37. Який процес розпочинає нове керівництво СРСР з 1953 р.: 

А) реставрацію; B) інтеграцію; C) депортацію; D) десталінізацію? 

38. Позначте прізвище режисера фільму «Тіні забутих предків»: 

А) Ю. Іллєнко; B) І. Миколайчук; C) С. Параджанов; D) Г. Якутович. 

39. Якою була головна мета культурних перетворень у Західній Україні 

після війни: А) комуністична ідеологія; B) культурна революція; C) боротьба з 

неписемністю; D) асиміляція. 

40. Значної шкоди сільськогосподарській і біологічній наукам у 

післявоєнний період завдала: А) коренізація; B) жданівщина; C) лисенківщина; 

D) скрипниківщина. 

41. Хто автор пам’ятників Шевченку в Ромнах та Артему в Святогірську: 

А) М. Мікешин; B) О. Архипенко; C) І. Кавалерідзе; D) К. Малевич? 

42. Яку назву отримав стиль в архітектурі України 40-х років ХХ ст.: 

А) радянський класицизм; B) соціалістичний реалізм; C) конструктивізм; 

D) сталінський ампір? 
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43. Про який стиль йде мова? Провідний напрям в архітектурі, 

монументальному і декоративному мистецтві СРСР з кінця 1930-х до середини 

1950-х років. Прийшов на зміну раціоналізму і конструктивізму. Набув 

поширення у післявоєнний час, коли він був поширений також і в країнах 

Східної Європи: А) конструктивізм; B)  класицизм; C) еклектика; 

D) сталінський ампір. 

44. Що означає інакомислячий, відступник від панівної ідеології? 

А) сепаратист; B) екстреміст; C) волюнтарист; D) дисидент. 

45. Який кінофільм українських кінематографістів був удостоєний премії 

Американської кіноакадемії «Оскар»? А) Земля; B) Райдуга; C) Україна в огні; 

D) Украдене щастя. 

46. Самвидав – це: А) партійна та управлінська бюрократія, що 

перетворилася на новий правлячий клас радянського суспільства; B) форма 

діяльності дисидентів; C) видавництво непристойної літератури; D) видання на 

госпрозрахунку. 

До якого архітектурного стиля належить будівля Держпрому: А) кубізм; 

B) класицизм; C) еклектика; D) конструктивізм? 

47. Про якого діяча культури України 1920-х рр. йдеться в листі Й. Сталіна 

до Л. Кагановича? «…Вимоги про «негайну дерусифікацію пролетаріату» на 

Україні, його думка про те, що «від російської літератури, від її стилю 

українська поезія повинна тікати якнайшвидше», його заява про те, що «ідеї 

пролетаріату нам відомі і без московського мистецтва»… звучать тепер… 

більш ніж дивно»: А) М. Зерова; B) Л. Курбаса; В) М. Хвильового; 

D) О. Довженка. 

48. Стосовно якого політичного курсу було прийнято цитовану нижче 

резолюцію? «Розмови про переваги російської культури і висування положення 

про неминучість перемоги більш високої російської культури над культурами 

більш відсталих народів – українського, азербайджанського та ін. – є не що 

інше, як спроба закріпити панування великоросійської національності. Рішуче 

борючись проти пережитків російського шовінізму, партія мусить водночас 

боротися і проти українського шовінізму»: А) коренізації; B) колективізації; 

C) індустріалізації; D) культурної революції. 

49. На які засади орієнтувався театр «Березіль» у своїй творчості: А) 

національні традиції; B) античну естетику; C) поєднання класики і сучасності; 

D) модернізм. 

50. Принципи якого мистецького стилю є комуністична ідеологія, широке 

охоплення тих чи інших явищ в усій їхній складності, освоєння велетенського 

матеріалу сучасності, використання досягнень мистецтва минулого і відповідна 

змістові, зрозуміла мільйонам художня форма: А) авангардизм; B) соцреалізм; 

С) примітивізм; D) посмодерн. 

51. Курс на прискорення соціально-економічного розвитку, побудова 

«соціалізму з людським обличчям» знаменували в СРСР перехід до епохи: 

А) індустріальної революції; В) колективізації; С) «перебудови»; 

D) «культурної революції». 



114 

 

52. Каталізатором громадянського невдоволення, котрий виявив 

радикалізацію національного і суспільно-політичних рухів в Україні 1980-х 

років, виступила: А) затримка з виплатою заробітних плат; В) черга за хлібом; 

С) демонстрація шахтарів; D) Чорнобильська катастрофа. 

53. Політика відмови від жорсткої цензури і реабілітація репресованих у 

1930-х – 1970-х роках культурних діячів отримала назву: А) «перебудова»; 

В) «демократичний соціалізм»; С) «соціалістична демократія»; D) «гласність». 

54. У серпні 1987 року представники національно-демократичної 

інтелігенції Києва заснували: А) Український культурологічний клуб; 

В) «Стару Громаду»; С) «Союз визволення України»; D) Українську 

Гельсінську спілку. 

55. Заслуга відновлення Української Гельсінської групи і перейменування 

її на Українську Гельсінську спілку у липні 1988 року належить: А) Левку 

Лук’яненку; В) В’ячеславу Чорноволу; С) Михайлу Гориню; D) усім 

зазначеним вище.  

56. Заснування низки національно-демократичних громадських організацій 

в Україні, таких як «Спадщина», «Меморіал», «Зелений світ», Товариство 

«Лева», відбулося за доби: А) модернізму; В) «перебудови»; С) «розвинутого 

соціалізму»; D) «відлиги». 

57. Громадські організації, утворені в кінці 1980-х рр., «Спадщина», 

«Меморіал», «Зелений світ», Товариство «Лева», були спрямовані на: 

А) демократизацію країни і надання українській мові статусу державної; 

В) захист навколишнього середовища; С) викриття злочинів тоталітарного 

режиму; D) поєднання зазначеного вище. 

58. Вимоги закріпити законодавчо за українською мовою статус державної, 

провести вільні вибори до Верховної Ради УРСР, реабілітувати політв’язнів, 

скасувати цензуру, використовувати природні ресурси України тільки з дозволу 

республіканських органів влади належать: А) Комуністичній партії України; 

В) «Народному Руху України»; С) Комуністичній партії Радянського Союзу; 

D) спільні для всіх зазначених вище організацій. 

59. Процес українізації освіти розпочався в УРСР після: А) розпуску 

КПРС; В) утворення «Народного Руху України за перебудову»; С) вільних 

виборів до Верховної Ради УРСР; D) прийняття «Закону про мови». 

60. Побудова демократичного суспільства, національно-державне 

будівництво, надання Україні суверенних прав були проголошені головними 

цілями: А) Товариства «Лева»; В) Комуністичної партії Радянського Союзу; 

С) «Народного руху України за перебудову»; D) Української Гельсінської 

спілки. 

61. 21 січня 1990 р. на честь неофіційного відзначення «Акту злуки УНР і 

ЗУНР» 1919 р. була проведена масова акція у вигляді: А) демонстрацій на 

майданах Незалежності в Києві та Львові; В) живого людського ланцюга 

уздовж автомобільної траси Київ – Львів; С) підняття збройного повстання; 

D) публічного читання віршів Тараса Шевченка. 
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62. Верховенство республіканських законів над союзними в межах УРСР, 

рівноправність у зовнішніх стосунках проголошував такий документ як: 

А) Декларація про державний суверенітет України; В) Програма Народного 

Руху України; С) Акт злуки УНР і ЗУНР; D) Акт проголошення незалежності 

України. 

63. Правда про справжню історію українського народу, його національно-

визвольну боротьбу, насильницьку колективізацію, Голодомор 1932–1933 рр., 

масові репресії стала відома широкому загалу упродовж: А) Другої Світової 

війни; В) періоду «відлиги»; С) періоду «застою»; D) періоду «перебудови». 

64. Радянська влада змушена була дозволити вільне повернення кримських 

татар на півострів внаслідок: А) їхнього збройного повстання в Середній Азії; 

В) прийняття Декларації про державний суверенітет України; C) політичних 

мітингів, протестів і голодувань кримських татар; D) усього зазначеного вище. 

65. Поверненню історичної пам’яті народу посприяло видання в Україні 

наприкінці 1980-х – на початку 1990-х рр. праць діаспорних істориків: 

А) Михайла Грушевського, Дмитра Яворницького, Івана Крип’якевича; 

В) Івана Лисяка-Рудницького, Ореста Субтельного, Тараса Гунчака; 

С) Олекандри Єфименко; Михайла Драгоманова, Миколи Костомарова; D) усіх 

зазначених вище. 

66. Бурхливий розвиток періодики, видання популярних журналів 

«Дніпро», «Київ», «Вітчизна», «Жовтень», «Україна» уможливили: А) друк 

раніше заборонених творів письменників доби «Розстріляного відродження» та 

«шістдесятників»; В) дискусії про стан радянської системи і українську 

культурну ситуацію; С) викриття злочинів комуністичного режиму; D) усе 

зазначене вище. 

67. Скликання синоду, який анулював примусовий розпуск церкви 1946 

р.,повернення головного храму – собору Св. Юра та переїзд кардинала з Риму 

до Львова – були послідовними кроками відновлення в Україні на межі 1980–

90-х рр.: А) католицької церкви; В)  греко-католицької церкви; 

С) протестантської церкви; D) православної церкви. 

68. Для нової соціокультурної ситуації, яка склалася після здобуття 

Україною незалежності, характерним є: А) демократичний шлях розвитку; 

В) перехідний стан і реформування усіх сфер життєдіяльності суспільства; 

С) русифікація; D) поєднання А і В; E) поєднання В і С. 

69. Життя людей у таборах «застійної» доби є тематикою: А) поеми 

«Чорнобильська Мадонна» Івана Драча, В) документальної повісті 

«Чорнобиль» Юрія Щербака; С) кінофільму «Лебедине озеро. Зона» Сергія 

Параджанова та Юрія Іллєнка; D) усіх зазначених вище творів. 

70. Демократизація, децентралізація, диференціація, гуманізація та 

індивідуалізація визнані головними принципами сучасної вітчизняної: 

А) політики; В) освіти; С) науки; D) літератури. 

71. Організація національної системи атестації наукових кадрів була 

забезпечена створенням: А) Вищої атестаційної комісії (ВАК) України; 
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В) Української наукової асоціації; С) Національної Академії наук (НАН 

України); D) усіх вище вказаних установ. 

72. Бурхливий розвиток гуманітарних наук в сучасній Україні 

обумовлений: А) демократизацією суспільного життя; B) відмовою від 

марксистсько-ленінської методології; С) відмовою від плюралізму наукових 

поглядів; D) поєднання В і С; Е) поєднання А і В. 

73. Для сучасного українського мистецтва характерним є: А) домінування 

соцреалізму; В) плюралізм творчості; С) організація усіх митців у державні 

спілки за видами мистецтва; D) відсутність талановитих особистостей. 

74. Розвиток сучасної української літератури представлений іменами: 

А) Володимира Винниченка, Миколи Куліша, Олександра Олеся, Олега 

Ольжича; В) Олени Теліги, Івана Багряного, Василя Стуса; С) Володимира 

Яворівського, Романа Іваничука, Оксани Забужко, Юрія Андруховича; D) усіх 

вказаних. 

75. Піднесення сучасного українського театрального мистецтва пов’язано з 

діяльністю: А) Володимира Винниченка, Миколи Куліша, Олександра Олеся; 

В) Бориса Шарварка, Богдана Ступки, Вадима Писарєва; С) Левка Лук’яненка, 

В’ячеслава Чорновола і Михайла Гориня; D) Івана Лисяка-Рудницького, Ореста 

Субтельного, Тараса Гунчака. 

76. Серед видатних діячів кіномистецтва сучасної України відомими є: 

А) Леонід Осика, Юрій Іллєнко, Олесь Санін; В) Володимир Винниченко, 

Микола Куліш, Олександр Олесь; С) Володимир Яворівський, Роман Іваничук, 

Оксана Забужко, Юрій Андрухович; D) Андрій Антонюк, Юрій Герць, 

Анатолій Криволап. 

77. Співіснування в Україні  Греко-Католицької Церкви (УГКЦ), Римо-

католицької церкви,різних напрямів протестантства, ісламських та іудейських 

общин, прихильників нетрадиційних культів (РУН-віри, кришнаїтів) припадає 

на період: А) «відлиги» В) «перебудови»; С) радянський; D) сучасності. 

78. Політичні протиріччя, економічні негаразди, перебудова сфер освіти, 

науки, трансформації суспільних відносин супроводжують українську 

культуру: А) сучасності; В) повоєнного часу; С) періоду «відлиги»;D) 20-х 

років ХХ століття. 

79. Умовному характер літературних норм, поєднанні різних стилів 

архітектури, структурна мозаїчність самої української культури (професійна, 

самодіяльно-художня, традиційно-художня, релігійна, контркультура тощо) 

визначаються її: А) провінційністю; В) постмодерністським змістом; 

C) засиллям російського культурного продукту; D) домінуванням масової 

культури. 

80. Тип культури, котрий має розважальний і комерціалізований характер 

та на сучасному етапі сприяє різкому падінню культурного рівня людей: 

А) національна культура; В) елітарна культура; С) масова культура; D) народна 

культура. 
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81. Терпиме ставлення до інакших думок, вірувань, політичних уподобань 

та позицій має назву: А) формалізм; В) тоталітаризм; С) толерантність; 

D) плюралізм. 

82. Позиція, котра передбачає самостійне існування багатьох культур, їхню 

не зведеність до спільних феноменів, а відтак – множинність і самоцінність 

культур та їх наукових інтерпретацій – це: А) толерантність; В) постмодернізм; 

С) плюралізм; D) позитивізм. 

83. Сучасний світоглядно-мистецький напрям, продукт інформаційної 

культури, поява якого знаменувала розпад цілісного погляду на світ та 

руйнування попередніх філософських систем, має назву: А) авангард; 

В) модернізм; С) субкультура; D) постмодернізм. 

84. Зразки і норми поведінки, обов’язкові в певній соціальній групі, проте 

відмінні від загальноприйнятих у суспільстві, до якого ця група належить, 

називають: А) субкультурою; В) постмодернізмом; С) толерантністю; 

D) плюралізмом. 

85. Визначте про яку культурну дефініцію йдеться. «Мовно-культурна 

спільнота або сукупність індивідів, які існують та зберігаються за межами свого 

материнського регіону, і котрі усвідомлюють свою генетичну або духовну з 

ним єдність»: А) субкультура; В) субетнос; С) еміграція; D) діаспора. 

86. Назвіть біографія якого культурного діяча наведена нижче. «Дебютував 

у фільмі Юрія Іллєнка «Білий птах з чорною ознакою» у ролі Ореста Дзвонаря. 

Ним зіграно близько 100 ролей у кіно та понад 100 на сцені. Провідний актор 

Театру імені Франка»: А) Іван Миколайчук; В) Богдан Бенюк; С) Богдан 

Ступка; D) Анатолій Хостікоєв. 

87. Вищий навчальний заклад, який відродився в роки незалежності на базі 

українських культурних традицій: А) Київський державний університет 

ім. Т. Шевченка; B) Києво-Могилянська академія; C) Греко-Католицький ліцей 

у Львові; D) Київський політехнічний інститут. 

88. Хто започаткував творче об’єднання «Остання барикада»: А) О. Доній; 

В) С. Вакарчук; С) А. Макаревич; D) А. Кузьменко. 

89. Значення гласності полягало в тому, що: А) люди могли мислити по-

новому, одержати об’єктивну інформацію; B) мати власну думку; заборонялась 

будь-яка критика, інформація мала суб’єктивний характер; C) на всі засоби 

масової інформації накладалася жорстка цензура; D) почалася боротьба КПРС 

зі старими догмами й стереотипами. 

90. Контркультуру найвиразніше презентує: А) рок-музика; B) класичний 

балет; C) симфонічна музика; D) панк-музика. 

91. Іван Малкович є організатором сучасного видавництва: А) Грамота; 

B) Український письменник; C) А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА; D) Слово. 

92. Чия це біографія? «У радянські часи брала активну участь у 

дисидентському русі. Авторка поетичних збірок «Над берегами вічної ріки», 

«Неповторність», роману у віршах «Маруся Чурай», поеми «Берестечко» 

опублікувала перший прозовий роман «Записки українського самашедшого», 
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що став одним з лідерів продажу серед українських книжок»: А) Алла Горська; 

B) Оксана Забужко; C) Марія Матіас; D) Ліна Костенко. 

93. Живий ланцюг «Українська хвиля» у 1990 р. простягався: А)  від Києва 

до Сімферополя; B)  від Києва до Донецька; C)  від Києва до Львова; D)  від 

Львова до Донецька. 

94. Які наслідки Чорнобильської  катастрофи у квітні 1986 р. мала 

культура України: А) надала можливість засвідчити патріотизм комуністичної 

еліти; B) сприяла пожвавленню суспільно-політичного руху в республіці; 

C) визначила проблематику естетичного розвитку культури; D) надала 

можливість проводити концерти для ліквідаторів під відкритим небом. 

95. Започаткований у 1990 р. Всеукраїнський фестиваль сучасної пісні 

було названо: А) «Лесині джерела»; B) «Сорочинський ярмарок»; C) «Червона 

рута»; D) «Берегиня». 

96. Назвіть, як називається українська діаспора на Кубані Російської 

Федерації: А) Малиновий клин; B) Жовтий клин; C) Зелений клин; D) Сірий 

клин. 

97. Назвіть як називається українська діаспора на Поволжі Російської 

Федерації: А) Малиновий клин; B) Жовтий клин; C) Зелений клин; D) Сірий 

клин. 

98. Про кого йде мова в цій біографії? «Народився у сім'ї львівського 

професора. Закінчив Львівську лінгвістичну гімназію з поглибленим вивченням 

англійської мови. Став не тільки організатором, але й автором переважної 

більшості текстів та музики й незмінним лідером провідного гурту країни. 

Після закінчення університету вибрав музичну кар'єру. Ініціював і 

профінансував установлення у центрі Львова пам'ятника композиторові 

Володимиру Івасюку»: А) М. Мозговий; B) О. Скрипка; C) С. Вакарчук; 

D) О. Михайлюта. 

99. Про яку особу йдеться в уривку з історичного джерела? «Знялася в 

головній ролі в музичному телефільмі «Червона рута», названому так за піснею, 

що звучала у картині, композитора Володимира Івасюка. Однойменно був 

названий і, сформований Євдокименко. З однойменним вокально-

інструментальним ансамблем «Червоною рутою» починає свої виступи по всій 

країні. Створює свій унікальний стиль, що характеризується тонким і 

гармонічним змішанням народного мелосу і сучасних естрадних ритмів»: 

А) О. Сумська; B) С. Ротару; C) О. Петрусенко; D) М. Заньковецька. 

100. Визначте про яку культурну дефініцію йдеться «культура, яка свідомо 

орієнтує створювані та розповсюджувані нею духовні та матеріальні цінності 

на посередній рівень розвитку масових споживачів»: А) субкультура; 

B) попкультура; C) масмедіа; D) інсталяція. 

  

 

 

ТЕМА 8. КУЛЬТУРА СЛОБІДСЬКОЇ УКРАЇНИ 
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1. Для культури Слобожанщини характерне: А) антагонізм етнічних 

культур; В) ізоляціонізм етнокультур; С) діалог культур. 

2. Книжку «Слобожане. Історично-етнографічна розвідка» написав: 

А) Дмитро Багалій; В) Микола Сумцов; С) Петро Іванов; D) Стефан 

Таранушенко. 

3. Харківський колегіум був на Слобожанщині: А) першим середнім 

навчальним закладом; В) першим вищим навчальним закладом; С) першим 

приватним навчальним закладом. 

4. Григорій Сковорода викладав у Харківському колегіумі: А) математику; 

В) латину; С) добронравіє (етику); D) поетику; Е) С і D. 

5. До харківської школи романтиків належали: А) Т. Шевченко, П. Куліш, 

Є. Гребінка; В) Л. Боровиковський, М. Костомаров, А. Метлинський; 

С) М. Шашкевич, І. Вагілевич, Я. Головацький. 

6. Харківський університет був відкритий у: А) 1800 р.; В) 1805 р.; 

С) 1830 р.; D) 1905 р. 

7. Перша у підросійській Україні газета називалася: А) «Харьковские 

известия»; В) «Харьковский еженедельник»; С) «Харьковский Демокрит». 

8. Перші у підросійській Україні журнали з’явилися в Харкові у: 

А) 1805 р.; В) 1812 р.; С) 1816 р.; D) 1895 р. 

9. Ілля Слатін був слобожанським: А) актором; В) письменником; 

С) художником; D) музичним діячем. 

10. Художник Сергій Васильківський жив: А)  у XVIII ст.; В) у 1-й пол. 

ХІХ ст.; С) у 2-й пол. ХІХ – на початку ХХ ст.; D) у 2-й пол. ХХ ст. 

11. Дзвіницю Успенського собору збудували: А) Євген Васильєв та Андрій 

Тон; В) Євген Васильєв та Олексій Бекетов; С) Андрій Тон та Петро 

Ярославський. 

12. Наймогутніший представник українського передвижницького руху 

(родом з Чугуєва), автор картин «Іван Грозний та син його Іван»; «Бурлаки на 

Волзі»; «Не чекали»: А) Іван Труш; В) Ілля Рєпін С) Микола Бодаревський; 

D) Микола Пимоненко Е) Микола Ярошенко. 

13. Прикладом «неоукраїнського» стилю (або «українського модерну») у 

Харкові є: А) будівлі Олексія Бекетова; В) Успенський собор; С) Покровський 

монастир; D) будинок Художнього училища (теп. старий корпус Академії 

дизайну та мистецтв). 

14. Засновник українського «Молодого театру» у 1917 р., опісля названого 

«Березіль» з осідком у Харкові: А) Марко Кропивницький; 

В) Михайло Старицький; С) Лесь Курбас; D) Микола Садовський. 

15. Держпром – це зразок: А) кубізму; В) соцреалізму; С) конструктивізму; 

D) модерну. 

16. Гнат Хоткевич, музикант, письменник, театральний діяч, був 

випускником: А) Харківського університету; В) Харківського технологічного 

інституту (теп. НТУ «ХПІ»); С) Харківського колегіуму; D) Києво-

Могилянської академії. 
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17. Олексій Бекетов був: А) харківським архієпископом у ХІХ ст.; 

В) архітектором; С) письменником; D) політичним діячем. 

18. Борис Чичибабін – це: А) російський поет ХХ ст.; В) український поет 

ХІХ ст.; С) харківський архітектор; D) російський художник. 

19. Сергій Жадан – це: A) харківський архієпископ XVII ст.; B) архітектор 

XVIIІ ст.; C) художник-харківець ХІХ ст.; D) сучасний харківський поет і 

прозаїк. 

20. Олександр Довженко у Харкові у 1920-ті роки: А) зняв фільм «Земля»; 

В) працював художником у газеті; С) написав твір «Зачарована Десна»; 

D) працював режисером кіностудії короткометражних фільмів. 

21. Василь Каразін був: А) засновником Харківського університету; 

В) першим ректором університету; С) професором філософії; D) губернатором 

Харкова у ХVІІІ ст. 

22. Павло Харитоненко – це: А) секретар обкому КПУ у 1940-ві рр.; 

В) український промисловець і меценат другої пол. ХІХ – поч. ХХ ст.; 

С) інженер; D) поет ХХ ст. 

23. У с. Пархомівка на Харківщині є: А) унікальний художній музей; 

В) пам’ятник Григорію Сковороді; С) фортеця XV ст.; D) палац Григорія 

Потьомкіна. 

24. Спасо-Преображенський храм у Наталівці за проектом О. Щусєва – це 

пам’ятник стилю: А) модерн; В) українське бароко; С) класицизм; D) ампір. 

25. До харківської школи живопису другої пол. ХІХ – поч. ХХ ст. не 

належав: А) Дмитро Безперчий; В) Петро Левченко; С) Михайло Беркос; 

D) Валентин Сєров; Е) Михайло Ткаченко 

26. Діяльність Остапа Вишні: А) не пов’язана з Харковом; В) пов’язана з 

Чугуєвом; С) пов’язана з Харковом; D) пов’язана з Торонто. 

27. Іван Мар’яненко та Амвросій Бучма – це відомі харківські: 

А) архітектори; В) режисери;С) актори; D) В і С. 

28. Слобідська Україна – це територія: А) Харківської обл.; В) Харківської 

обл. та частини Бєлгородської обл.; С) частина Харківської, Сумської, 

Луганської, Донецької, Бєлгородської, Воронезької, Курської обл.; 

D) Харківської та Сумської областей. 

29. Харків набуває значення важливого освітнього, наукового, 

промислового міста України у: A) XVI ст.; B) XVII ст.; C) XVIII ст.; D) XIX ст. 

30. Головне заняття мешканців Харкова XVII століття – це: 

А) землеробство; В) ремесло; С) торгівля; D) військова справа. 

31. Значний вплив на культурне життя Слобідської України мало відкриття 

при харківському Свято-Покровському монастирі у 1727 р.: А) першої 

бібліотеки; В) Харківського університету; С) Харківського колегіуму; 

D) чоловічої гімназії.  

32. Петро Гулак-Артемовський, Яків Щоголів, Михайло Кульчицький, 

Борис Чичибабін – відомі слобожанські: А) живописці; В) письменники; 

С) композитори; D) архітектори. 
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33. Харків став першим містом в Наддніпрянській Україні ХІХ століття, в 

якому було засновано: А) колегіум; В) бібліотеку; С) університет; D) академію. 

34. Покровський та Успенський собори Харкова збудовані у стилі: 

А) конструктивізму; В) бароко; С) рококо; D) класицизму. 

35. М. Барабашов, О. Погорєлов, І. Мечніков, М. Остроградський – це 

відомі харківські: А) живописці; В) письменники; С) вчені; D) архітектори. 

36. Будинок Держпрому у Харкові – це зразок архітектури: А) кубізму; 

В) соцреалізму; С) конструктивізму; D) модерну. 

37. Архітектором будинків, де тепер містяться Палац культури міліції, 

Будинок вчених, Харківський художній музей, низка колишніх банків на площі 

Конституції є: А) А. Тон; В) Є. Васильєв; С) О. Бекетов; D) М. Синельников. 

38. Перша жінка, яка одержала освіту у Петербурзькій Академії мистецтв, 

засновниця приватної Школи малюнку та живопису в Харкові: А) Христина 

Алчевська; В) Соломія Крушельницька; С) Наталя Ужвій; D) Марія Раєвська-

Іванова. 

39. «Український Сократ», який уславив Слобожанщину «Баснями 

Харьковскими» і провів більшу частину життя саме у цьому краї – це: 

А) Г. Сковорода; В) В. Каразін; С) С. Васильківський; D) Г. Квітка-

Основ’яненко. 

40. Основоположник української прози, визначний культурний діяч 

Слобожанщини І пол. ХІХ століття: А) М. Костомаров, В) Г. Квітка-

Основ’яненко; С) Т. Шевченко; D) І. Срезневський. 

41. У «Слові о полку Ігоревім» князь втікає до літописного міста Донець з 

полону: А) половців; В) сарматів; С) печенігів; D) хозар. 

42. Такі харківські організації як «Плуг», «Ґарт», «Авангард», ВУСПП, 

«Молодняк», «Нова генерація» були: А) музичними об’єднаннями; 

В) літературними об’єднаннями; С) живописними школами; D) профспілками. 

43. Святкування 350-річчя міста Харкова відбулося в: А) 1804 році; 

В) 1904 році; С) 2004 році; D) 2009 році. 

44. Найбільшим і найвідомішим монастирем Слобожанщини, який нині 

має статус лаври, є: А) Свято-Покровський монастир; В) Курязький Свято-

Преображенський монастир; С) Святогірський; D) Троїцький монастир. 

45. Дзвіниця Успенського собору в Харкові зведена Євгеном Васильєвим 

та Андрієм Тоном у стилі: А) конструктивізму; В) бароко; С) рококо; 

D) класицизму. 

46. Характерною рисою слобожанської культури є: А) виключна 

російськомовність; В) виключна україномовність; С) білінгвізм; 

D) протистояння української і російської мов. 

47. Такі яскраві особистості Слобожанщини як Д. І. Безперчий, 

М. С. Ткаченко, П. А. Левченко, М. А. Беркос, С. І. Васильківський є 

прославленими: А) живописцями; В) письменниками; С) вченими; 

D) архітекторами. 

48. Своїм експериментальним характером, формуванням нових засад 

сценічного мистецтва, драматургії театр «Березіль» завдячує: А) М. 
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Старицькому та П. Саксаганському; В) Р. Віктюку та А. Жолдаку; 

С) М. Кулішу та Л. Курбасу; D) Б. Брехту та А. Камю. 

49. Олексій Бекетов був: А) харківським архієпископом у ХІХ ст.; 

В) архітектором; С) письменником; D) політичним діячем. 

50. Харків був заснований у середині ХVII століття: А) українськими 

переселенцями; В) російськими переселенцями; С) російським воєводою за 

наказом царя Олексія Михайловича; D) російськими поміщиками. 
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Новітнього часів [Текст] : навч. посібник [для студ. усіх спеціальн.]  О. О. 

Петутіна, Н. В. Вандишева-Ребро, О. В. Голозубов, [та ін.]; за ред. О. О. 

Петутіної. – Харків : НТУ «ХПІ», 2012. 

4. Історія української культури: навчально-методичний посібник / 

Н. В. Аксьонова, А. М. Домановський, Т. О. Чугуй. – Х. : ХНУ імені 

В. Н. Каразіна, 2012.  

5. Лекції з історії світової та вітчизняної культури : навч. посіб. / за ред. А. 

Яртися та В. Мельника. – Львів, 2005. 

6. Міщенко М.М. Сучасна культура України (друга половина ХХ– поч. ХХІ 

ст.) : навч.-метод. посіб. / М.М. Міщенко. – Х.: НТУ «ХПІ», 2014. 

7. Попович М. В. Нарис історії культури України / М. В. Попович. – К., 

2001. 

8. Українська культура в іменах. Довідник [для студ. усіх спеціальн.] / 

О. О. Петутіна, Н. В. Вандишева-Ребро, О. В. Голозубов [та ін.]; за ред. 

О. О. Петутіної. – Х.: НТУ «ХПІ», 2017. 

9. Українська культура. Конспекти лекцій для дистанційного навчання: для 

студентів першого курсу усіх спеціальностей. / О.О. Петутіна, Н.В. 

Вандишева-Ребро, М.М. Красіков та ін. – Х.: НТУ «ХПІ», 2020.  

10. Шевнюк О. Л. Культурологія: навч. посіб. / О. Л. Шевнюк. – К., 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://web.kpi.kharkov.ua/ukin/wp-content/uploads/sites/195/2021/02/Konspekt-lektsij-Ukrayinska-kultura-onovlenyj.pdf
http://web.kpi.kharkov.ua/ukin/wp-content/uploads/sites/195/2021/02/Konspekt-lektsij-Ukrayinska-kultura-onovlenyj.pdf
http://web.kpi.kharkov.ua/ukin/wp-content/uploads/sites/195/2021/02/Konspekt-lektsij-Ukrayinska-kultura-onovlenyj.pdf


124 

 

ЗМІСТ 

 

Передмова……………………………………………………………………..3 

І.   Завдання для аудиторної роботи на семінарських заняттях 

Тема 1. Сутність культури. Концепції української культури………………4 

Тема 2. Стародавня культура на теренах України………………………….12 

Тема 3. Культура вітчизняного Середньовіччя…………………………..…23 

Тема 4. Український Ренесанс……………………………………………….30 

Тема 5. Українська культура Нового часу (XVII–XVIII ст.)………………39 

Тема 6. Українська культура ХІХ століття………………………………….51 

Тема 7. Сучасна українська культура ……………………………………….58 

Тема 8. Культура Слобідської України…………………………………...…66 

ІІ.   Тестова база для самоперевірки та підготовки до модульного зрізу 

знань…………………………………………………………………………..75 

Список навчальних посібників і підручників для підготовки до тестів….123 



125 

 

 

Навчальне видання 

 

МАЛІКОВ Василь Володимирович 

МІЩЕНКО Марина Миколаївна 

 

 

 

 

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА  

 

Практикум для студентів усіх спеціальностей 

 

У двох частинах 

 

Частина 1 

 

 

 

Відповідальна за випуск О. О. Петутіна 

В авторській редакції 

Комп’ютерна верстка В.В. Маліков 

 

 

План 2021 р., поз. 90 

 

Електронне видання 


	ПЕРЕДМОВА

