
Тема 5. Культурний простір та зв’язки. 

 

 Мета: узагальнення та поглиблення знань про особливості взаємодії і 

взаємозалежності національної та світової культури; ознайомлення з матеріальними та 

духовними здобутками Київської Русі; розкриття найважливіших чинників формування 

козацької культури; аналіз видатних пам’яток архітектури, живопису ХІV – ХVІІ ст.; 

розгляд української культури в період національного піднесення та консолідації у другій 

половині ХVІІ – ХVІІІ ст.; аналіз національного відродження кінця ХVІІІ – початку ХХ 

ст. 

План 

 

1. Звичаї і традиції як стійкі системи культурного життя. 

2. Культура Київської Русі. 

3. Козацтво як явище історії та культури. 

4. Духовне життя українського народу у другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст. 

5. Доба культурного національного відродження в Україні в ХІХ – ХХ ст. 

 

Ключові поняття: менталітет, національний характер, звичаї, традиції, козацтво, 

українське бароко, козацька доба, братські школи, український вертеп, Київська Русь, 

Оранта, мозаїка, меценатство, національно-духовне оновлення. 

 

Теми рефератів: 

1. Особливості українського національного характеру. 

2. Запровадження християнства і його культурні наслідки. 

3. Писемність,освіта і література у Стародавній Русі. 

4. Архітектура Київської Русі. 

5. Роль козацтва в суспільно-політичному житті українців. 

6. Козацька тема в творчості українських митців. 

7. Братські школи як осередки знань і національного духу. 

8. Модель світу і людини у творчості Г.С. Сковороди. 

9. Ренесансно-реформаційні ідеї в українській культурі. 

10.  Творчість Т.Г. Шевченка – художника. 

11.  Художня творчість О.О. Мурашко. 

12.  Розвиток сучасної української культури. 

 

Запитання для активізації пізнавальної діяльності студентів: 

1. Чи може бути життя людини саме по собі феноменом культури? 

2. Визначити  місце звичаїв і традицій в системі культурного життя. 

Проаналізувати звичаї і традиції українського народу. 

3. Зробити порівняльний аналіз понять «менталітет» і «національний 

характер».  Визначити основні риси національного характеру українців. 

4. У чому полягає соціальне значення культурної спадщини? 

5. Які функції в житті суспільства виконують збережені культурні цінності? 

6. У чому, на вашу думку, полягає складність і суперечливість запровадження 

християнства на Русі? 



7. Якою була політика Володимира Святославича та Ярослава Мудрого 

стосовно розвитку освіти та просвітництва? 

8. Визначити причини виникнення козацтва. 

9. Яку роль відіграло козацтво в боротьбі українського народу за своє 

визволення? 

10. Які особливості козацтва визначили його роль у культурній розбудові 

України? 

11. Назвати основні літературні жанри доби козацтва. 

12. Що визначило національну специфіку дерев’яних і кам’яних (козацьких) 

храмів ХVІІ ст.? 

13. Якими є відмінності західнохристиянського і східнохристиянського бароко? 

14.  У чому полягали особливості прояву бароко в українській художній 

культурі? 

15.  Визначити характерні особливості розвитку української культури ХVІІ – 

ХVІІІ ст. 

16.  Охарактеризувати національне культурне відродження в Україні в ХІХ – 

ХХ ст. 

Проблемно-пошукові питання: 

1. Визначити типи ментальності та дати їм характеристику. З’ясувати у чому 

полягає характер впливу ментальних рівнів на ментальність особи та пояснити, чим 

зумовлена ментальність особистості. 

2. Що ви розумієте під національною самоідентифікацією людини? Яку роль у 

цьому відіграє культурна спадщина? 

3. У 1037 р. в Києві розпочато будівництво собору Святої Софії. Софійський 

собор упродовж віків був і залишається неперевершеним архітектурним шедевром. 

Відповідно до задуму Ярослава Мудрого, собор втілював декілька ідей: 

1) Свята Софія мала символізувати Дім Премудрості Божої, Небесної Софії, 

яку уособлювала вселенська християнська церква; 

2) втілення ідеї духовної та політичної самостійності; 

3) ідею об’єднання стародавньоруських земель довкола Києва і створення 

єдиної держави. 

Проаналізувати ці ідеї, з’ясувати їх зміст. Яка з цих ідей найбільше відповідала 

духовно-політичним устремлінням Київської Русі? 

4. З другої половини ХІV ст. провідне місце в українському живописі займає 

портрет. Першим проявом цього жанру був донаторський портрет. Які особливості мав 

цей портрет? 

5. У другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст. в архітектурі України виникає тип 

козацьких барокових соборів, стіни яких втрачають естетику європейського бароко. Які 

характерні ознаки характерні для цього стилю? Проаналізувати їх. 

6. Назвати та проаналізувати видатні твори Т.Г. Шевченка-художника. 

7. У другій половині ХVІІ-ХVІІІ ст. розвиток культури був одним з чинників 

консолідації українського народу. У цей період відбувається перехід від релігійної до 

світської культури. Охарактеризуйте основні ознаки світської культури. 

8. Зробити аналіз картини І.Ю. Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому 

султану». 

9. Розкрити значущість відомих вам пам’яток української культури. 



 

Література: 

Базова: П-1, стор. 172-275; П-3, стор. 121-204; П-5, стор. 296-310; П-6, стор. 52-

61, 209-232; П-7, стор. 59-70; П-9, стор. 241-259. 

Допоміжна: П-1, стор. 305-340; П-2, стор. 43-51, 87-97; П-7, стор. 176-210; П-10, 

стор. 9-186. 

 

Методичні рекомендації. 

1. Звичаї і традиції як стійкі системи культурного життя. 

Відповідь на перше питання рекомендується розпочати з того, що в межах 

культурного простору існують окремі феномени культури та її різноманітні комплекси й 

угрупування – національні культурні спільноти, цивілізації, регіональні культури, 

субкультури тощо. В межах цих культурних форм створюються, зберігаються і 

передаються з покоління в покоління інформаційний знаковий зміст суспільного життя – 

знання, цінності і регулятиви. Культурний простір – це простір, утворений багатьма 

феноменами культури, що переплітаються і взаємодіють між собою. 

Потрібно визначити місце звичаїв і традицій в системі культурного життя, 

проаналізувати звичаї і традиції українського народу. Відмітити, що культурна традиція – 

це стійка сторона культури, завдяки якій відбувається накопичення і трансляція певного 

досвіду в історії, і кожне нове покоління може актуалізувати цей досвід. 

Слід звернути увагу на те, що будь-яка форма культури (мораль, мистецтво) має 

відповідний культурний потенціал. При цьому потрібно зазначити, що спроможність 

культурної форми сприяти впливу на суспільство означає, що це силове поле є смисловим 

або ментальним. 

Ментальне поле – це той дух культури, під впливом кого в суспільстві 

відпрацьовується характерна для даної культури сукупність уявлень, переживань, 

життєвих установок людей, яка визначає їх спільне бачення світу. 

Необхідно здійснити порівняльний аналіз понять «менталітет» і національний 

характер, визначити риси національного характеру українців. 

2. Культура Київської Русі. 

Розглядаючи питання, необхідно розпочати з того, що запровадження 

християнства в Київській Русі мало важливе політичне, духовне і соціально-економічне 

значення. Під впливом візантійської культури у слов’ян стала оформлюватися власна 

художня школа, що увібрала в собі традиції дохристиянського, язичеського мистецтва і 

культури, творчо опрацювавши візантійські зразки, доповнивши та трансформувавши їх у 

дусі власної художньої системи. 

Слід проаналізувати характерні риси мистецтва Київської Русі: 

- розвиток у загальному руслі середньовічної культури, тому за змістом воно 

залишалося переважно церковним, культовим; 

- свій шлях розвитку (воно не було аналогом ні візантійського, ні західного), в 

якому візантійські художні традиції швидко трансформувалися в напрямі 

демократичності, простоти і простонародності; 

- більша усталеність у своїй іконографії з опорою на народний епос (на 

відміну від драматизму мистецтва готики). 

3. Козацтво як явище історії та культури. 



Відповідь потрібно розпочати з того, що Запорізьке козацтво протягом трьох 

століть, по суті, визначало напрями економічного, політичного і культурного розвитку 

України. Висока і розвинута культура Січі домінувала тут у ХVІ – ХVІІІ ст. і справляла 

величезний вплив на формування національної самосвідомості українського народу. 

Слід звернути увагу на найкращі досягнення українських майстрів другої 

половини XVII — першої половини XVIII в. — архітектуру козацького бароко, 

зображення козака Мамая й ікони народних майстрів, сповнені любові до рідної землі і її 

минулого, козацькі літописи, які складають нині нашу національну гордість. Вони не 

тільки не втратили свою художню цінність, але й увійшли до золотої скарбниці світової 

культури, навіки прославивши своїх творців і народ, який їх викохав. 

Необхідно з’ясувати, які особливості козацтва визначити його роль у культурній 

розбудові України. 

4. Духовне життя українського народу у другій половині ХVІІ – 

ХVІІІ ст. 

Готуючись до відповіді на дане питання, слід звернути увагу на те, що однією з 

характерних рис української культури  ХVІ ст. стає Відродження, необхідно 

визначити та проаналізувати основні його ознаки:  яскраво виражений антропоцентризм 

ренесансного мислення; поширення ідей гуманізму; розвиток мережі освітніх закладів, 

друкарської справи, усної народної творчості, архітектури, образотворчого мистецтва, 

скульптури і архітектури. 

Потрібно зауважити, що Українська культура другої половини ХVІІ – ХVІІІ 

ст. досягає порівняно високого рівня. Серед її характерних рис – формування національної 

самосвідомості українського народу; розвиток освіти; розвиток стилів бароко та 

класицизму в архітектурі. 

5. Доба культурного національного відродження в Україні в ХІХ 

– ХХ ст. 

Розкриваючи зміст даного питання, потрібно розпочати з того, що Українське 

національно-культурне відродження – це процес становлення й розвитку громадсько-

політичного і культурного життя України кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. Кінцевою метою 

національного відродження є створення самостійної держави. Слід визначити та 

розглянути характерні особливості національного культурного відродження в Україні ХІХ 

– ХХ ст. 

 


