
Питання до заліку 

з дисципліни «Історія української культури» 

1. Національна культура як спосіб самопрезентації нації у світі.  

2. Культура як соціальна пам’ять. 

 3. Місце української культури у європейському і світовому культурному 

процесі.  

  4. Джерела вивчення української культури. 

 5. Українське мистецтво як квінтесенція художньої культури.  

6. Духовна культура давніх слов’ян.  

7. Етнокультурні риси українського середньовіччя.  

8. Елементи дохристиянських вірувань в релігійній і буденній свідомості 

сучасних українців. 

 9. Українська народна творчість.  

10.Давньоруська культурна спадщина у східноєвропейському ареалі 

культурних традицій.  

11.Братський рух та його культурні здобутки.  

12.Києво-Могилянська колегія (академія). 

 13.Становлення української літературної мови.  

 14. Українське бароко в архітектурі, образотворчому мистецтві, граверстві. 

Вплив української культури на розвиток культурних процесів Росії.  

15.Козацтво та його роль у формуванні національної самовизначеності 

української культури.  

16.Ренесансні тенденції в розвитку міської культури.  



17. Особливості розвитку української культури в умовах австрійсько- 

польсько-російської експансії.  

18.Формування української інтелігенції та громадсько-просвітницька 

діяльність українських товариств.  

19.Становлення нової української літератури, драматургії та поезії. 

20.Особливості українського модерну 1900-1910 рр.  

21.Радянський період розвитку культури України.  

22.Формування вітчизняного кінематографу.  

23.Сучасний український кінематограф: здобутки і проблеми розвитку. 

24.Українське національно-культурне відродження 20-х років. 

25.Дегуманізація культури та її прояви в мистецтві XX ст. 

26.Постмодерністська модель світу в українській та світовій інтерпретаціях. 

27.Особливості розвитку української культури XX ст. 

 28.Проблеми збереження національних ідентичностей в постмодерну добу. 

29.Культура української діаспори.  

30.Сучасна Україна як поліетнічна європейська держава у пошуках 

гармонійного міжкультурного діалогу. 
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