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Запропоновано навчально-методичні матеріали з історії культури 
національних меншин як складової курсу «Історія української культури», 
містяться поради щодо підготовки семінарських занять, виконання 
самостійної роботи, розроблені з урахуванням специфіки викладання 
гуманітарних дисциплін у технічному навчальному закладі. Висвітлюються 
питання культурної, мовної, релігійної самобутності громадян України всіх 
національностей у різних видах їх діяльності (освітній, науковій, релігійній, 
літературній, мистецький) від найдавніших часів до сьогодення з урахуванням 
національних та регіональних особливостей у контексті світового розвитку 
цивілізації, а також взаємодії та взаємовпливу української культури та культур 
народів, що проживали та проживають на території сучасної України. 

Для студентів І–ІІІ курсів денної форми навчання всіх напрямів 
підготовки. 
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ВСТУП 

Навчальна дисципліна «Історія української культури» вивчає основні 

етапи становлення і розвитку культури українського народу, культурної, 

мовної, релігійної самобутності громадян України всіх національностей у 

різних видах діяльності (освітній, науковій, релігійній, літературній, 

мистецький) від найдавніших часів до сьогодення з урахуванням національних 

та регіональних особливостей у контексті світового розвитку цивілізації, а 

також роль східної і західної української діаспори в державотворенні та 

культурному житті сучасної України, її діяльність щодо збереження етнічної 

ідентичності. 

Культура національних меншин, які населяють територію сучасної 

України, є невід’ємною складовою загальноукраїнської культури. Етноси, які 

протягом століть мешкають на цих землях, розвиваючи власну культуру, тією 

чи іншою мірою впливали на культуру українського народу, роблячи її 

неповторною. Також невід’ємним вітчизняним культурним надбанням є 

творчий доробок діячів, які належать до національних меншин. Таким чином, 

вони збагатили не лише культуру свого народу, а й українську в 

загальнодержавному сенсі. Слід обов’язково звернути увагу на той аспект, що 

культура українського народу також впливала на культури національних 

меншин та збагачувала їх. 

Отже, студенти, вивчаючи цей курс, матимуть змогу, по-перше, 

ознайомитися з культурними надбаннями національних меншин України в 

історичній ретроспективі; по-друге, визначити особливості цих культур, а 

також ступінь їхньої взаємодії з українською культурою; по-третє, дізнаються 

про внесок діячів культури національних меншин. Увагу також приділено 

культурним особливостям тих народів, які за впливом об’єктивних і 

суб’єктивних обставин зійшли з історичної арени. Хоча представники цих 

народів не мешкають у сучасній Україні, проте в певний період вони впливали 

на культурний процес, залишаючи внесок у ньому. 
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Мета й завдання навчальної дисципліни: 

Мета дисципліни: сприяти формуванню в студентів історичної та 

національної свідомості, загальнолюдських духовних цінностей; національної 

та релігійної толерантності, поваги до культури й звичаїв різних народів; 

вихованню патріотизму; підвищенню загальноосвітнього та культурного рівня 

студентської молоді; орієнтації особистості на засвоєння цінностей і 

досягнень багатокультурної спадщини України й світу, знань про основні 

етапи, процеси і події історії української культури та культур національних 

меншин в Україні й української діаспори, їхньої ролі у забезпеченні 

загальноукраїнського культурного поступу, збереженні духовної спадщини з 

давніх часів до сьогодення в контексті основних тенденцій розвитку світу. На 

основі цих знань студенти мають набути низки здатностей: 

— робити висновки і узагальнення, застосовувати історичний досвід для 

розуміння і розв’язання сучасних проблем; 

— орієнтуватись у складних процесах сучасного культурного розвитку 

України; усвідомлювати роль і місце культури України в світовому розвитку 

людської цивілізації; визначати проблеми та перспективи розвитку 

української культури в сучасному цивілізаційному процесі. 

Основні завдання навчальної дисципліни. 

В результаті засвоєння навчальної дисципліни студенти мають  

знати:  

― варіанти періодизації історії української культури; 

― загальні відомості щодо культурно-історичного процесу; 

— особливості культурних епох, їх духовні цінності та пріоритети; 

— досягнення у різних галузях духовної культури, види та жанри 

мистецтв, шедеври культури; 

— особливості державної політики у культурній, зокрема науково-

технічній сфері на різних етапах історичного розвитку українського народу; 
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— основні події, дати найбільш визначних досягнень у розвитку 

культури українського народу на різних етапах історії; 

— імена, головні віхи життя і творчої діяльності видатних діячів 

української культури, їх внесок у розвиток світової науки; головні відомості 

про науково-технічні досягнення професорсько-викладацького складу та 

випускників НТУУ «КПІ»; 

— основні напрями розвитку освіти, науки та культури національних 

меншин України, їхнє місце в соціальній, політичній та економічній системі 

українського суспільства, взаємодію та взаємовплив української культури та 

культур народів, що жили та живуть на території сучасної України; 

— діяльність східної і західної української діаспори зі збереження 

етнічної ідентичності. 

уміти: 

— вдосконалювати досвід роботи з різними типами й видами джерел 

інформації; 

― встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між подіями і явищами в 

історії української культури; 

― узагальнювати й аналізувати знання з історії української культури, 

здобуті в ході засвоєння дисципліни, пов’язувати їх із знаннями з інших 

навчальних дисциплін; 

― аналізувати проблемні й дискусійні питання з історії української 

культури, формулювати власні оцінки та версії;  

― усвідомлювати роль і місце культури України в світовому розвитку 

людської цивілізації як невід’ємної складової світової культури. 

Згідно з останніми підрахунками, в світі налічується понад 200 держав, 

у яких мешкає 5 тисяч етнічних груп, що послуговуються 600 мовами. І дуже 

в небагатьох країнах громадяни можуть говорити про те, що вони 

користуються лише однією мовою і належать до однієї етнонаціональної 

спільноти. Україна є типовим прикладом поліетнічної та полікультурної 

країни, де понад три чверті становлять представники титульної нації, а 



6 
 

решту — представники понад 130 національностей, загальна чисельність яких 

сягає 10 мільйонів, або ж 22% від загальної кількості населення України. До 

найбільших етнічних спільнот входять росіяни, поляки, румуни, угорці, 

болгари, євреї, німці, білоруси, кримські татари та інші, й ці народи 

здебільшого мешкали на нашій землі разом з українцями з давніх-давен. У 

кожного народу, нації, етносу є своя, властива лише їм, історична, культурна 

та духовна спадщина, навколо якої формується національне буття й 

усвідомлення свого місця в цивілізаційному процесі. Але всі ми — українці, 

громадяни однієї країни — України, носії однієї української цивілізації. 

Різноманітна історико-культурна спадщина, втілюючи досвід, норми, цінності 

різних поколінь, відтворює багатовікову історію розвитку суспільства. В 

результаті взаємовпливу різних культур упродовж тривалого часу утворилося 

неповторне історико-культурне середовище, в якому ми зараз живемо. 

Незалежна українська держава, що прагне до розбудови відкритого 

демократичного суспільства, формує свою етнополітику щодо національних 

меншин, виходячи з основних законів і норм, прийнятих міжнародною 

спільнотою. Виданий 1992 р. Закон України «Про національні меншини» 

надає останнім широкі права й відкриває перспективи для відродження 

етнічних спільнот, їхньої мови, культури тощо. 

Використання поліетнічного і полікультурного підходу в освіті означає 

також висвітлення історії та культури України як дії не лише українців, але й 

інших народів, що мешкали на українських етнічних землях упродовж усієї 

їхньої історії. Адже кожен з цих народів зробив внесок в «український 

проект», іноді навіть не усвідомлюючи цього та ставлячи зовсім інші завдання. 

Визнання цього має надзвичайно велике наукове та політичне значення, адже 

співучасть у такому проекті в минулому передбачає перебирання 

відповідальності за його результати в майбутньому для всіх тих, хто мешкає 

на території України, незважаючи на національність і політичні уподобання. 

Щодо дедуктивної складової, то інтеркультурність, як ключовий 

принцип, навчає сприймати відмінності та поважати цінності інших культур, 
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готує до конструктивної взаємодії в соціумі. Інтеркультурний вимір розуміння 

історико-культурних явищ передбачає орієнтацію особистості на засвоєння 

цінностей і досягнень багатокультурної спадщини України й світу, позитивне 

сприймання та відтворення загальноприйнятих соціокультурних норм, 

формування на цій основі соціально-комунікативної здатності конструктивно 

розв’язувати конфлікти, відтворювати на практиці ненасильницькі моделі 

поведінки. Не випадково 20 грудня 2002 р. Рішенням Генеральної Асамблеї 

ООН у резолюції 57/249 «Культура і розвиток» було встановлено Всесвітній 

день культурної різноманітності для діалогу та розвитку. Вперше він 

відзначався в різних країнах 21 травня 2003 р. Так світова спільнота подала 

приклад глобального розуміння проблем і акцентувала увагу на їх розв’язанні. 

Пропоновані навчально-методичні матеріали спрямовані на те, аби 

допомогти студенту, котрий воліє поглибити свої знання з історії культури 

України, опанувавши історію культури національних меншин. 

Матеріали узгоджено з темами лекцій та семінарів відповідно до 

основної програми «Історія української культури», яку підготовлено на 

кафедрі історїї факультету соціології і права НТУУ «КПІ». 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 
 

Теми лекцій, семінарів, інших видів занять 

Кількість годин, відведених
на проведення лекцій (Л),
семінарів (С), самостійної
роботи студентів (СРС) 

 
 

Всього Л С СРС 

Лекція 1. Вступ до дисципліни «Історія 
української культури» 

9,5 2 2 5,5 
 

Розділ І. Стародавня та середньовічна 
історія української культури. 
Тема 1.1. Культура первісного суспільства і 
давніх цивілізацій. 

 
 
9 

2 2  
 

5 

Тема 1.2.Культура Київської Русі та 
Галицько-Волинського князівства у контексті 
європейської середньовічної культури 

9,5 2 2 5,5 

Тема 1.3.Українська культура ХІV ― першої 
половини ХVІІ ст. 

9 2 2 5 

Тема 1.4. Культурне життя в Україні в другій 
половині ХVІІ–ХVІІІ ст. 

9,5 2 2 5,5 

Разом за розділом 1 46,5 10 10 26,5 
Розділ ІІ. Українська культура нового та 
новітнього часу 
Тема 2.1.Українська культура ХІХ ст. ― 
початку XX ст. 

 
 

9,5 

2 
 

2  
 

5,5 

Тема 2.2. Відродження української культури в 
умовах національно-демократичної революції 
(1917–1920 рр.) 

7,5 2 5,5 

Тема 2.3. Культура Радянської України. 9 2 2 5 

Тема 2.4. Культурні процеси в сучасній 
Україні. Взаємозв’язок української та світової 
культур. 

11,5 2 4 5,5 

Разом за розділом 2 37,5 8 8 21,5 

Підготовка до заліку 6   6 

Всього 90 18 18 54 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПІДГОТОВКИ СЕМІНАРІВ 

 

До семінару № 1 

Історія української культури як наука і навчальна дисципліна 

(2 години) 

Основні поняття, визначення: Етнос, національна меншина, 

поліетнічність, багатокультурність, плюралізм культурний. 

 

Методичні поради 

Приступаючи до вивчення питання про історію культури національних 

меншин як складову історії української культури, з’ясуйте сутність феномену 

багатокультурності. На конкретному матеріалі визначте етнічний склад 

населення сучасної України. Розкажіть про те, як культури етнічних меншин 

взаємодіють з українською культурою. Охарактеризуйте взаємовплив цих 

культур. Осмислите і визначте важливість полікультурного підходу до 

опанування курсу «Історія української культури», формування загальної 

культури майбутнього технічного спеціаліста. 

 

Питання та завдання для самоконтролю 

1. Дайте визначення поняттю «поліетнічність» та охарактеризуйте 

етнічний склад населення сучасної України. 

2. Що таке «багатокультурність»? Охарактеризуйте взаємодію та 

взаємовплив культур етнічних меншин з українською культурою в різні 

історичні періоди. Яке це мало значення для формування сучасної української 

нації? 

3. Наведіть приклади проявів культурного плюралізму як 

світоглядної позиції, принципу суспільних відносин, державницької політики 

та впливу його на новітні процеси, що відбуваються в українському 

суспільстві та державі. 

4. Як знання про історію та культуру інших етносів допомагає 

знизити ризик міжетнічних конфліктів? 
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До семінару № 2 

Витоки української культури 

(2 години) 

 

Основні поняття, визначення: міграція, етнічна група, етногенез, 

іудаїзм, іврит, іслам, таври, греки, алани, готи, гуни, хозаро-болгари, печеніги, 

половці, кримчаки. 

 

Методичні поради 

Вивчаючи питання «Культурна спадщина народів Криму доби раннього 

Середньовіччя», з’ясуйте передовсім, чому протягом V–Х ст. Таврика 

викликала інтерес Візантії, Хозарського каганату, Київської Русі. 

Охарактеризуйте два основні етапи історії Таврики зазначеного періоду, 

зауважте, що кожному з них була притаманна та чи інша політична тенденція, 

зумовлена розстановкою сил у причорноморському регіоні. Зверніть увагу на 

те, що для першого періоду (друга половина V — перша половина VI ст.) було 

характерним прагнення Візантії закріпитися в гірській частині півострова та 

на узбережжі. 

Простежте, як у другій половині VI — першій половині X ст. (другий 

період) у зв’язку з включенням Таврики до складу Хозарського каганату влада 

Візантії значно послабилась і врешті стала номінальною. Доведіть, що для 

всього періоду середньовічної історії Криму є характерним цілковите 

володарювання в степовій частині півострова кочових народів: гунів, 

тюркутів, хозаро-болгар, печенігів, половців. Розкажіть про особливості їхньої 

матеріальної та духовної культури, про взаємовплив між культурами кочових 

та осілих народів. Зверніть увагу на те, що родючі гірські долини та узбережні 

території в цей період займало досить строкате за етнічним складом 

хліборобське осіле населення, яке перебувало під сильним культурним 

впливом Риму, а пізніше — Візантії. 
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Перелічіть найбільш значущі історико-культурні пам’ятки Криму, 

розміщені в гірській частині та на сході півострова, які залишили різні народи 

доби раннього Середньовіччя. Охарактеризуйте пам’ятки Кримського 

півострова (міста й фортеці, селища, храми й монастирі, виробничі центри та 

різноманітні могильники), які репрезентують своєрідну спільноту, що 

склалася внаслідок синтезу римсько-візантійської культури міст Південної 

Таврики та Боспору з культурами різноетнічних варварських народів. 

Розкрийте особливості культури, релігії, побуту готів. Коли й у який спосіб 

готи проникли на Кримський півострів? Дайте характеристику археологічних 

пам’яток племен готського союзу. Визначте ступінь впливів та поширення 

серед готів Південної Таврики християнської релігії. 

Проаналізуйте, що змінилось у матеріальній та духовній культурі 

регіону з появою в Причорномор’ї гунів. Назвіть основні археологічні 

пам’ятки Криму періоду входження його до складу Візантійської імперії. 

Зверніть увагу на прояви домінування візантійського стилю в культурі, 

зокрема в поховальних спорудах, некрополях Південного Криму. Розкажіть 

про створення складної системи захисту кордонів у найнебезпечнішому районі 

— з боку Степу. Наведіть приклади гірських фортець, опорних пунктів імперії 

на узбережжі, побудованих у цей період. Зверніть увагу на те, які храми 

(християнські базиліки та хрестово-купольні храми) споруджували в містах 

Криму візантійські зодчі. 

Наведіть приклади пам’яток провінційно-візантійської культури на 

території Криму, яка виникла у зв’язку з масовою міграцією малоазійських 

греків. Розкажіть, які зміни відбулися після переходу частини Східного Криму, 

зокрема й Боспору, під владу Хозарського каганату. Як формувалася культура 

болгар та аланів? Які знахідки свідчать про те, що частина болгар прийняли 

християнство? Охарактеризуйте пам’ятки вірменської, генуезької архітектури 

Криму цього періоду. 

Визначте основні риси традиційно-побутової культури, зокрема одягу, 

житла, обрядів євреїв — однієї з найдавніших і найчисленніших етнічних груп. 
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Пригадайте, коли і де з’явилися перші єврейські поселення на території 

сучасної України. 

Охарактеризуйте іудаїзм — одну з найдавніших монотеїстичних релігій 

світу, яка з невеликими змінами існує й тепер і є важливішим елементом 

єврейської цивілізації. Визначте її особливу роль у розвитку багатьох 

релігійних течій і напрямів, її значення як першооснови двох світових релігій: 

християнства та ісламу. Проаналізуйте виняткове значення іудаїзму в історії 

єврейського народу, коли в умовах втрати державності й території релігія 

стала засобом збереження національної ідентичності. Зазначте час виникнення 

іудаїзму серед єврейських племен. Охарактеризуйте іудаїзм як комплекс 

правових, морально-етичних, філософських та релігійних уявлень, які 

протягом майже трьох тисячоліть визначали устрій і спосіб життя євреїв. 

Розкажіть про появу іудейських громад у Криму. В яких стародавніх 

містах розкопки виявили написи на івриті та символіку тогочасних іудеїв? 

Визначте рід занять останніх. Наведіть приклади того, що кримські євреї 

приймали до себе єдиновірців, вимушених тікати від переслідувань. 

Спираючись на факти з історії, доведіть, що до ІV ст. н. е. склалося 

етнічне ядро населення Криму — в основі іранське — зі значними домішками 

слов’янських (наддніпрянських), північнокавказьких та тюркомовних племен: 

кіммерійці, таври, скіфи, греки, сармати, алани, слов’яни, готи. 

Простежте, як з приходом у Причорноморські степи та Крим гунів (IV–

VI ст. н. е.) розпочав формуватися другий етнічний шар населення — 

тюркський, у котрому розчинився попередній — іранський. З’ясуйте, як 

тюркський етнічний пласт, котрий започаткували у IV ст. н. е. гуни, що 

належали до булгаро-хозарської групи алтайської сім’ї, посилювався 

пізнішими, переважно тюркськими нашаруваннями — аварами (утигурами, 

кутургурами, сабірами) — з VI ст.; хозарами та болгарами (VI–IX ст.), уграми 

(IX ст.), печенігами (X–XI ст.), половцями (XII–ХІІІ ст.). 

Зверніть увагу на особливості матеріальної та духовної культури цих 

народів, назвіть найважливіші її пам’ятки окресленого періоду. Вкажіть 
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походження та етнічну територію цих народів. Визначте риси їх відносин зі 

слов’янами. З’ясуйте, які елементи матеріальної та духовної культури цих 

племен проникли до слов’янської культури, і які вони запозичили від 

останньої. Обґрунтуйте відповідь конкретно-історичними фактами. 

Охарактеризуйте іслам як релігійно-філософську й політичну систему. 

Звернуть увагу на те, що поява прибічників ісламу на українських землях, 

насамперед на південних, була зумовлена розміщенням України на межі двох 

великих цивілізацій — християнської й мусульманської. Визначте, коли в 

північно-східному Причорномор’ї почав поширюватися іслам, унаслідок чого 

цілі народи долучилися до ісламського суперетносу. Доведіть, що на 

початковому етапі іслам у Причорномор’ї поширювався, передусім, шляхом 

поступової ісламізації різних тюркських племен і народів, переважно 

належних до кипчацької групи тюркських мов. Вкажіть, які філософсько-

культурні центри відігравали головну роль у поширенні ісламського вчення в 

Половецькому степу. 

Використовуючи історичний матеріал, розкажіть, як на загальному 

етнічному тлі цього історичного періоду в Криму рельєфно відтінилися два 

етнічних утворення: кримчацьке угруповання і слов’янський субстрат. 

Пригадайте, коли сформувалися як етнічна група кримчаки, зазначте, від кого 

вони походять, покажіть територію їхнього розселення та особливості 

культури. 

Розкажіть про місце слов’ян у етнічних процесах Степового 

Причорномор’я та Криму. Чим, на вашу думку, позначені в історико-

культурному плані зв’язки між ними. 

 

Питання та завдання для самоконтролю 

1. Охарактеризуйте основні етапи та особливості формування 

населення Криму доби раннього Середньовіччя. 

2. Проаналізуйте чинники, що обумовили поліетнічність складу 

населення на території Криму. 
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3. На конкретно-історичному матеріалі покажіть, як закладалось 

поліконфесійне підгрунтя етнічної палітри Криму. 

4. Для яких народів Кримський півострів став історичною 

батьківщиною? Охарактеризуйте їхній внесок у формування його унікальної 

історико-культурної спадщини. 

 

До семінару № 3 

Культура Київської Русі та Галицько-Волинського князівства 

(2 години) 

 

Основні поняття, визначення: діаспора, колонізація, колонія, караїми, 

староболгарська, мова, культурна асиміляція, єпархія, мечеть, мінарети, 

медресе, улус, золотоординська культура. 

 

Методичні поради 

Вивчаючи питання про внесок різних народів до історико-культурної 

спадщини Київської Русі та Галицько-Волинського князівства, слід звернути 

увагу на те, що південні землі Київської Русі межували з Великим степом, у 

якому мешкали войовничі племена тюркомовних кочівників, доля котрих була 

тісно пов’язана з долями народів Київської Русі, Угорщини, Болгарії, Візантії, 

Єгипту, народами Передкавказзя та Закавказзя. Зважте на те, що саме культури 

Київської Русі, Галицько-Волинського князівства та навколишніх степових 

народів, які мешкали на території сучасної України, лягли в основу української 

культури, стали її складовою. 

З’ясуйте, які народи мешкали в Степу за доби Київської Русі. Визначте 

їхню етнічну належність, територію розселення й особливості відносин з 

русичами. Охарактеризуйте культуру, побут, звичаї та релігію народів 

українського степу. Назвіть пам’ятки цих народів, які збереглися до наших 

часів. На основі конкретного історичного матеріалу визначте культурні 

взаємовпливи Русі та племен Степу. 
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Поясніть, чому етнічна група євреїв належить в Україні до однієї з 

найдавніших і найчисленніших. Розкажіть про поселення євреїв у грецьких 

колоніях, Хозарському каганаті, до складу якого в ІХ–Х ст. входили землі від 

гирла Дніпра до Аральського моря, пригадайте, в яких містах Київської Русі 

та Галицько-Волинського князівства євреї мешкали у Х–ХІІІ ст., 

охарактеризуйте їхні заняття, матеріальну й духовну культуру. Розкажіть про 

існування громад слов’яномовних євреїв за часів княжої Русі, про окремі 

єврейські квартали в містах, зокрема Києві. 

Пригадайте, коли євреї переселилися на сучасні західноукраїнські землі. 

Визначте особливості їхньої соціальної структури, місце євреїв в 

економічному та громадському житті цього періоду. Чому, на Ваш погляд, 

євреї жили відокремлено від українського населення? Що стало причиною 

різних обмежень цього етносу в правах та періодичного вигнання з міст? 

Проаналізуйте вплив євреїв на розвиток економіки й культури Київської Русі. 

Визначте причини масового переселення євреїв після татаро-монгольської 

навали на територію Галицько-Волинського князівства, розкрийте культурні 

взаємовпливи цієї держави та євреїв. 

Визначте початковий етап поширення караїмів на українських землях, 

етнічну належність та особливості їхніх відносин з русичами. До якого часу 

належить найдавніша письмова згадка про цей народ? Охарактеризуйте 

територію розселення, особливості суспільного та побутового життя, релігійні 

та культурні традиції караїмів. Яке місто було духовним центром кримських 

караїмів? Назвіть пам’ятки цих народів, які збереглися до наших часів. 

Наведіть факти про культурні взаємовпливи Русі й караїмів. Чому, на Ваш 

погляд, одним із традиційних місць проживання караїмів в Україні також були 

західні області нашої країни? Коли й чому було утворено караїмську громаду 

Галича? 

Простежте формування грецької діаспори в зазначений період, доведіть, 

що воно було зумовлене тісними економічними, культурними та релігійними 

контактами Київської Русі з Візантією, яка стала спадкоємницею античної 
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Греції. Розкрийте внесок греків у культуру Київської Русі, взаємовплив цих 

культур. Зверніть увагу на те, що після хрещення України-Русі на терени 

Київської держави прийшла церковнослов’янська, або ж староболгарська, 

мова. Підкресліть роль міцних зв’язків між Києвом та слов’янським 

патріархатом у Македонії, поширення літератури староболгарською мовою. 

Наведіть приклади того, що перші митрополити, майстри, що будували 

й оздоблювали собори, були греками. Вкажіть, що вони селилися 

компактними групами, засновуючи громади в Києві, Ніжині, де займалися 

торгівлею та частково ремеслом. 

Назвіть причини поселення вірмен в Україні-Русі. Розкажіть про 

утворення вірменських колоній у різних її регіонах, переважно в Західній, 

Правобережній Україні, Криму, назвіть найбільші з них. З якого часу відома 

велика колонія вірмен у Києві? Що було важливим стимулом для переселення 

вірменів на українські землі? В контексті питання зверніть увагу на такі 

основні аспекти, як сприятливі умови для господарської діяльності, а також 

надання їм права мати свій суд, самоврядування, церкву, вірменське 

представництво в посольстві. 

Визначте роль вірменів у піднесенні економіки середньовічних міст, 

торгівлі України з країнами Близького Сходу, Балканського півострова, 

доброчинності, боротьбі проти навали кочівників на землю України-Русі. 

Охарактеризуйте найважливіші пам’ятки вірменської культури означеного 

періоду. Простежте взаємовплив вірменської і давньоруської культури, 

визначте спільні риси в архітектурі, малярстві, літературі й героїчному епосі. 

Розкрийте особливості польської культури, побуту, звичаїв, вірувань. 

Наведіть факти, які свідчать, що поляки становили значний відсоток населення 

на теренах сучасної України ще за часів раннього Середньовіччя. З якими 

регіонами було пов’язане розселення поляків в Україні? Де сформувалися 

найчисленніші польські етнографічні громади в межах українського етнічного 

масиву? Згадайте про військових поселенців, яких захопив Ярослав Мудрий 

після походів на Польщу і розселив у долині річки Рось, де вони займалися 
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сільським господарством, а пізніше асимілювалися. Що Ви знаєте про 

існування в Києві окремого польського кварталу поблизу так званої Лядської 

брами, де було засновано католицьку місію? Визначте заняття поляків у 

Галицько-Волинській державі. Проаналізуйте, як створення римо-католицької 

єпархії з архієпископом у Галичі сприяло полонізації цього регіону. 

Охарактеризуйте матеріальну та духовну культуру румунів, угорців, 

німців, чехів цього періоду. Визначте, коли вони почали оселятися серед 

українців, на якій території мешкали, простежте взаємовплив культур цих 

народів з культурою русичів. Чим пояснюється те, що за княжої доби 

найбільше німецьких колоній виникло в містах Галичини? Як заохочували 

німецьку колонізацію галицько-волинські князі? Пригадайте, коли з’явилися 

перші поселення чехів на українських землях (на півночі Галицького 

князівства). 

Проаналізуйте етнічне походження, територію розселення, заняття, 

побут, вірування монголів. Визначте час заснування, територію, державний 

устрій монгольської держави — Золотої Орди. Зверніть увагу на 

багатонаціональність Орди, успадковану разом із завойованими територіями, 

що належали раніше державам сарматів, готів, Хозарії, Волзької Булгарії. 

Досліджуючи культуру Золотої Орди, слід розглядати три основних 

питання, від вирішення яких залежить трактування проблем взагалі: 1) ступінь 

участі самих монголів у створенні культури; 2) внесок до культури Золотої 

Орди праобщинних монгольських народів; 3) можливість еволюційного 

розвитку культури Золотої Орди в результаті нових і власних 

золотоординських ознак. 

Зверніть увагу, що все культурне життя Золотої Орди розділяється на 

кочову та осілу частини. Розкажіть про кочовий побут, одяг монголів. 

Підкресліть, що однією з найважливіших культурних ознак кочовиків-

монголів була власна писемність, яка досить широко вживалася, яскраві 

героїко-билинний та пісенний фольклор і орнаментально-прикладне 

мистецтво. Розкажіть про розвиток архітектури й будівництво міст. 
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Пригадайте, коли було прийнято іслам як державну релігію і як це вплинуло 

на спорудження мечетей, мінаретів, медресе, мавзолеїв, монументальних 

палаців. Простежте впливи різних містобудівних традицій — булгарських, 

хорезмських, кримських тощо в різних районах Золотої Орди. 

Доведіть, що характерною особливістю культури монголів Золотої Орди 

було органічне поєднання різноманітних рис духовної й матеріальної 

культури підкорених народів, які населяли Золоту Орду, і на цій основі в 

подальшому золотоординська культура отримала новий поштовх до розвитку. 

Розкриваючи вплив монголо-татарської навали на культуру Київської 

Русі, зверніть увагу на такі аспекти питання: 1) масштаби кам’яного 

будівництва досягли рівня, що передував нашестю, тільки через сто років; 2) у 

низці галузей занепадали або забувалися складні техніки, спрощувалося 

ремісниче виробництво загалом; 3) зв’язок міста з селом, який зароджувався, 

широку торгівлю великих міст з периферією татари знищили практично 

скрізь; 4) Київська Русь відірвалася від світових торговельних шляхів, 

затрималося формування буржуазних елементів суспільства. 

Доведіть, що, незважаючи на це, монголо-татари істотно не вплинули на 

саму культуру, яка була набагато розвиненішою за культуру завойовників. 

Наведіть приклади того, що загалом культура на Русі розвивалася на 

внутрішній основі, хоча в мову і проникли деякі татарські слова (базар, вежа, 

черевик, скриня, горище, ковпак, каптан); що, перебуваючи під владою 

степових орд, Київська Русь зберігала зв’язок з візантійським світом, а це 

сприяло розквіту духовності в майбутньому. Чому, на Вашу думку, навіть у 

скрутні для Київської Русі часи в монастирях і церквах концентрувалося 

культурне життя? 

Розглядаючи культуру Криму в ІХ — першій половині ХІV ст., зверніть 

увагу на вплив культур держав, які панували на півострові в цей період: 

Візантії, Трапезундської імперії, Київської Русі, Золотої Орди. Проаналізуйте 

передумови закріплення ісламу в Криму, пов’язані з приходом сюди частини 
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монголо-татар 1223 р., коли в Криму було утворено окремий улус (область, 

намісництво) Золотої Орди. 

Наведіть фактичний матеріал про те, як водночас у постійному 

протиборстві формувалися колонії двох торговельних республік — Генуї та 

Венеції, як у Криму, як і в усьому басейні Чорного моря, більш міцні позиції 

спромоглася завоювати Генуя. Перелічіть визначні історико-культурні 

пам’ятки Криму цієї доби. Охарактеризуйте матеріальну і духовну культуру 

кочових народів Криму, найвизначніші пам’ятки архітектури та мистецтва, 

культурні взаємовпливи означеного періоду. 

 

Питання та завдання для самоконтролю 

1. На конкретно-історичному матеріалі доведіть, що територія 

Київської Русі та Галицько-Волинського князівства була зоною різноманітних 

етнічних контактів та етнокультурного обміну. 

2. Назвіть пам’ятки культури народів Київської Русі та Галицько-

Волинської держави, що збереглися до наших часів. 

3. Охарактеризуйте матеріальну і духовну культуру народів Криму, 

найвизначніші пам’ятки архітектури та мистецтва, культурні взаємовпливи 

означеного періоду. 

4. Які народи і чому обрали для проживання землі Київської Русі та 

Галицько-Волинського князівства? Проаналізуйте їхнє етнічне походження, 

територію розселення, особливості їхньої культури, побуту, звичаїв, релігії та 

простежте взаємовплив культур цих народів з культурою русичів. 

 

До семінару № 4 

Українська культура литовсько-польської доби 

(ХІV — перша половина ХVІІ ст.) 

(2 години) 
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Основні поняття, визначення: народність, ментальність, державна 

мова, інтеграція, дискримінація, денаціоналізація, етнокультурна автономія, 

національна культура, багатонаціональна держава, етноконфесійна 

ситуація, кальвінізм, лютеранство, протестантські та уніатські центри, 

ашкеназі, їдиш, кагал, Ваад, Хедер, Єшива, волохи, кримські татари. 

 

Методичні поради 

Вивчаючи питання «Діалог та взаємодія національних культур у 

Великому князівстві Литовському й Речі Посполитій. Особливості розвитку 

культури народів інших українських земель під владою Молдавського та 

Московського князівств, Османської імперії, Угорщини», простежте 

взаємовплив литовської, білоруської та української культур у Великому 

князівстві Литовському. 

Визначте, яка мова в Литві мала офіційний статус. Які документи, 

написані мовами двох слов’янських народів, збереглися з часів білорусько-

українського культурного домінування у Великому князівстві Литовському? 

Зверніть увагу на те, коли виникла власна литовська писемність. Наведіть 

факти про те, що Литовське князівство успадкувало чимало елементів 

культури, релігії та державності стародавнього Києва, що дало підстави 

М. Грушевському стверджувати, що Велике князівство Литовське більшою 

мірою, ніж Московія, зберегло традиції Київської Русі. 

Дайте характеристику одягу, житла, храмової архітектури, народного 

мистецтва, традиційної музики та співів, танцювальної культури литовців. 

Назвіть видатні історико-культурні пам’ятки литовців означеного періоду. 

Пригадайте, що приблизно сім століть основні українські землі 

перебували з Білоруссю в кордонах однієї держави: у Х–ХІІ ст. — в межах 

Київської Русі, у ХІV–ХVІІІ ст. — у складі спочатку Великого князівства 

Литовського, потім — Речі Посполитої. Використовуючи фактологічний 

матеріал, доведіть, що за цей час на ґрунті візантійської християнської 



21 
 

традиції сформувалися спільні культурні основи, розвинулися подібні форми 

літератури, архітектури, малярства. 

Проаналізуйте, як за період перебування білоруських земель у складі 

Великого князівства Литовського завершилося формування ментальних і 

культурних основ білоруської нації. Простежте, як близькість історичних доль 

за часів перебування у складі Литви зумовила певну спільність у формуванні 

літературних мов білоруського і українського народів, їхнє діалектне 

взаємозбагачення. Як у науці визначається тогочасна словесність? Дайте 

характеристику праць, написаних в означений період на білоруській землі, 

пов’язаних з перебуванням Білорусі в складі Великого князівства 

Литовського. 

Охарактеризуйте духовну та світську польську культуру. 

Використовуючи фактологічний матеріал, доведіть, що історичні долі 

українського та польського народів тісно пов’язані. Наведіть приклади про те, 

що з давніх-давен поляки селилися на українських землях. Поясніть, з чим 

була пов’язана перша хвиля польської колонізації. Коли почалося організоване 

переселення поляків в Україну і з чим воно було пов’язане? Охарактеризуйте 

початок польської офіційної колонізації та політики правової й культурної 

асиміляції православного населення. 

Зверніть увагу на те, що діалог та взаємодію національних культур у Речі 

Посполитій визначала специфіка етноконфесійної ситуації: прості литовці, які 

відходили від язичництва, освоювали католицизм чи православ’я, значна 

частина литовських магнатів сповідували кальвінізм, у містах поряд з 

католицизмом поширилося лютеранство, українці й білоруси зберігали 

канонічне православ’я. Простежте, як така поліконфесійність формувала, 

відповідно, і різні типи культур та менталітету. 

Поясніть, чому загострення релігійної ситуації в країні, яке спричинила 

церковна унія 1596 р., не виключало взаємовпливу та взаємодії цих культур. У 

контексті питання згадайте про те, що виникли такі перехресні культурні 

явища: розвиток законодавства, поява друкарства, формування національних 
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мов, утвердження нових архітектурних стилів та літературних жанрів. 

Доведіть, що до кінця XVI ст. в етнічних культурах народів Речі Посполитої 

діяли інтеграційні процеси, які протистояли конфесіональній конфронтації, а 

велика багатонаціональна держава стала полем взаємодії польської, 

литовської, білоруської та української культур. 

Проаналізуйте внесок у культурну спадщину того часу литовської 

культури. В цьому плані доцільно розкрити значення для розвитку права в 

Польщі й у східнослов’янських народів Литовських статутів (1529, 1566, 1588 

рр.), у яких віддзеркалився вплив римського права, «Руської Правди» і 

юридичних ідей епохи Відродження. Поясніть, чому розвиток література й 

друкарство литовською мовою в XVI ст. розвивались у межах релігійно-

просвітницької діяльності різних конфесій. Яка книга стала першою 

литовською друкованою книгою? З чим була пов’язана поява литовських книг 

у Литві? Висвітліть роль латинських шкіл, що з’явилися в Литві в середині 

XVI ст., а також Віденського університету в розвитку литовської культури. 

Розкрийте особливості білоруської культури епохи Відродження. 

Спираючись на фактологічний матеріал, доведіть, що, з одного боку, це був 

успішний період, бо в білоруське суспільство прийшла соціальна стабільність, 

із Заходу прийшли ідеї та настрої Ренесансу, Берестейська Унія (1596 р.) 

відкрила двері для західних ідей у духовності, відбувалося стрімке піднесення 

білоруських міст, успішно розвивалася нова міська культура. Висвітліть також 

і другий бік питання — потужний вплив на Білорусь польської культури, яка 

загрожувала полонізацією, окатоличенням і денаціоналізацією її мешканців. 

Доведіть, що на обидві культури — українську та білоруську — польський 

культурний вплив наклав у ХVІ–ХVІІІ ст. майже однаковий відбиток. 

Розкажіть про просвітницьку діяльність першодрукаря, творця 

оригінальних творів Франциска Скорини, який за одне з головних завдань 

життя вважав видавати книги рідною мовою. Вкажіть, скільки книг він 

надрукував, де вони вийшли і чому набули широкої популярності в східних і 

навіть у південних слов’ян. Чому його діяльність як гуманіста і патріота дала 
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білоруській культурі змогу стати мостом між західним та православним 

типами культур у XVII ст.? Перелічіть імена видатних діячів білоруської 

культури — реформаторів і гуманістів, поетів і вчених цього періоду, 

охарактеризуйте їхню діяльність. У контексті питання слід також розкрити 

діяльність одного з керівників реформаційного руху в білоруському 

середовищі С. Будного. Організатором якої типографії він став? Які книжки 

білоруською мовою він видав? Висвітліть роль поширення друкарства у 

становленні єдиного культурного простору. 

Охарактеризуйте літературне життя Білорусі у XVI — першій половині 

ХVІІ ст., доведіть, що воно було насиченим яскравими барвами і в цілому 

віддзеркалювало високий інтелектуальний рівень мислення й духовності. 

Назвіть художні, філософсько-полемічні, публіцистичні твори означеного 

періоду, визначте їхній вплив на стан культури в умовах боротьби між 

конфесійними спрямуваннями, перехрестя східних і західних традицій та 

впливів. Зверніть увагу на діяльність білоруського театру, який перебував на 

позиціях дієвої участі в житті суспільства, черпав натхнення з багатих 

народних джерел, залишаючись духовним прихильником братських шкіл, 

виразником думок у протестантських та уніатських центрах. 

Використовуючи конкретно-історичний матеріал, доведіть, що 

тенденція співіснування і взаємовпливу різних типів національних культур 

яскраво проявилась у мистецтві, насамперед в архітектурі. Пригадайте роботи 

італійських майстрів у Вільно; шедеври готичної архітектури; співіснування 

дерев’яних церков Дрогобича й Потелича, побудованих у самобутньому 

карпатському стилі, із західною архітектурою міст Львова та Гродна, 

магнатських палаців у Несвіжі; виникнення специфічного типу церкви-

фортеці, що вводило храм до системи військово-оборонних укріплень 

(Сутковиці, Синкович). Наведіть приклади синтезу ренесансних і 

православних архітектурних форм цього часу. 

Проаналізуйте особливості польської культури. Зверніть увагу на те, що 

в рамках багатонаціональної держави — Речі Посполитої — консолідувалася 
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польська нація. На основі фактологічного матеріалу покажіть, яку частину 

населення становили поляки в цій державі після укладення Люблінської унії 

1569 р. Проаналізуйте подальший розвиток католицької церковної організації 

в Україні як ознаку збільшення кількості католицького населення. 

Представники яких народів належали до етнічних груп країни? Чим 

визначалися відносини між ними? Доведіть, що вона була культурою 

державною, офіційною, і ближче стояла до потреб громадського і державного 

життя, за нею стояла латинсько-католицька культура, до якої відкривали шлях 

латинська шкільна програма й латинське письменство. 

Пригадайте, коли виникла польська література, які твори переважали в 

ній до XVI ст. Коли з’явилися перші світські твори польською мовою, а 

польська література вступила в період Відродження? З поширенням яких ідей 

пов’язаний розвиток літератури в XVI ст.? Назвіть імена видатних польських 

авторів, їхні твори, тематичну спрямованість робіт, охарактеризуйте 

політичну публіцистику цього періоду. Розкажіть про розвиток так званої 

міщанської літератури. Які її жанри ставали популярними? 

Визначте провідні стилі польської архітектури цього періоду. Роботи 

яких митців свідчать про початок формування мистецтва польського 

Відродження? Наведіть приклади поширення в Польщі мистецтва бароко. 

Визначте спільні риси польського музичного фольклору з музичним 

фольклором інших слов’янських народів, зокрема українського. Розкажіть про 

розвиток церковної професійної та світської музики, застосування 

багатоголосся. Назвіть імена видатних польських композиторів означеного 

періоду. 

Простежте, які пам’ятки польської культури цього періоду, будучи 

частиною європейської архітектурної спадщини, і водночас маючи яскраві 

риси польського національного стилю, стали свідками становлення й розвитку 

Польської держави. Які з них занесено в списки світової культурної спадщини 

ЮНЕСКО? 
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Проаналізуйте соціальний склад польських переселенців середини ХVІ–

ХVІІ ст. Розкрийте причини переселення польських селян в Україну, появи 

польських військових в Україні. Дайте характеристику польському населенню 

Галичини та Львова, вкажіть на особливості його соціальної структури. 

Розкрийте роль поляків у козацтві до середини ХVІІ ст. Наведіть дані про 

участь поляків у реєстровому козацтві (за реєстром 1649 р.), про шляхту на 

чолі реєстрових полків після Ординації 1638 р. Проаналізуйте участь поляків 

у заселенні українських земель Наддніпрянщини. Висвітліть так звану 

«цивілізаційну роль» Речі Посполитої. 

Що можна сказати про відносини поляків з українським населенням, на 

яких аспектах культурного взаємовпливу доцільно акцентувати увагу, 

зважаючи на суспільно-політичну ситуацію цього історичного періоду? 

Розкрийте особливості культури, побуту, вірувань чехів, які в той час 

оселилися на українських теренах під владою Польщі й несли охоронну 

службу на польсько-молдовському кордоні, були пов’язані з українським 

козацтвом. 

Дайте характеристику наймасовішого переселення ашкеназі 

(європейських євреїв), які розмовляють їдиш, в Україну з Польщі з кінця XIV 

та в наступні століття. Проаналізуйте, чим зумовлений той факт, що в 

єврейських громадах у цей час починає панувати їдиш — мова, яка складалася 

на ґрунті багатьох, а головний лексичний ряд запозичила з німецьких 

діалектів. До якого часу належать перші згадки про єврейські громади у 

Великому князівстві Литовському? В яких містах вони існували? Визначте 

причини швидкого зростання єврейського населення Лівобережжя після 

Люблінської унії (1596 р.), коли євреї Польщі оселяються на землях 

Лівобережної Київщини, Полтавщини, які стали належати польському 

королю. Пригадайте, коли євреї як управителі панських маєтків, орендарі, 

лихварі, ремісники з’являються на Чернігівщині та Новгород-Сіверщині. 

Розкажіть про самоврядування (місцеве і на загальному рівні) євреїв у 

Речі Посполитій. Зверніть увагу на те, що керував життям єврейської громади 
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кагал — специфічна адміністративна структура зі своїм управлінням і судом. 

Підкресліть, що кагали становили в Польсько-Литовській державі округи з 

окружними сеймиками, а ті, в свою чергу, загально єврейський сейм — Ваад. 

Доведіть, що спеціальні комісії кагалу контролювали практично всі сфери 

життєдіяльності громади та її окремих членів — від стану колодязів і до 

викупу полонених, від посагу для бідних наречених і до відносин з владою, від 

шрифту, яким друкували Талмуд, і до податків. З’ясуйте, хто був духовним 

керівником громади. 

Поясніть, чому, на Вашу думку, релігійному вихованню й навчанню 

надавали виключного значення. Розкажіть про початкову школу (хедеру) і 

вищу освіту євреїв (вищу талмудичну школу — єшиву), зазначте, що в XVI ст. 

ці школи відкривалися лише з дозволу короля. 

Наведіть конкретно-історичний матеріал про те, що громада утримувала 

не лише синагогу та школу, а й громадського кантора (співака в синагозі), 

проповідника, котрий різав худобу згідно з релігійними приписами. Який одяг 

носили євреї тих часів, що відрізняло їх від оточення? 

Наведіть факти про правові та майнові обмеження євреїв у Речі 

Посполитій, про право виганяти їх із міст. Визначте роль євреїв у соціально-

економічному й культурному житті. Охарактеризуйте намір євреїв поширити 

землеволодіння та соціально-економічний устрій Речі Посполитої в 

українських землях як передумову зміни занять верхівки єврейської громади. 

Дайте характеристику системи оренди в українських землях Речі Посполитої. 

Простежте розвиток культури вірменських колоній означеного періоду. 

Визначте, які галузі культури досягли високого рівня. Наведіть фактичний 

матеріал про розвиток історіографії, літописання (половецькою і вірменською 

мовами), народної творчості, книгодрукування, освіти у вірменських колоніях. 

Розкажіть про діяльність школи вищого типу — вірменської колегії, з 1701 р. 

— вірменсько-українська колегія, вірменських бібліотек, театрів (зокрема, в 

другій половині XVII ст. протягом п’яти років діяв вірменський шкільний 

театр). Перелічіть відомі вам вірменські культові та цивільні споруди, які 
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збереглися до нашого часу. Визначте спільні риси шедеврів різьблення на 

камені у вірмен з українськими орнаментальними мотивами. Які ремесла 

набули у вірмен особливого розвитку? Розкажіть про виникнення цехових 

об’єднань вірмен-ремісників. 

Вкажіть, якому патріарху були підпорядковані в Україні вірменські 

віряни. Поясніть, чому церква була організацією справді національною, і з 

занепадом політичної самостійності Вірменії народ зберігав національну 

організованість під покровом церкви. Простежте, як позначились релігійна 

полеміка кінця XVI — початку XVII ст. і зростання напруженості між 

Польщею та Україною, що поглибили конфронтацію між православними і 

католиками, на становищі вірмен в Україні. Які дії католицької Польщі вели 

до обмеження самоврядування вірменських колоній? 

Розкажіть про захоплення міст, споруд, земель, які належали вірменам, 

напади на вірменські школи для їх примусового закриття, обмеження прав і 

привілеїв вірмен у містах. Назвіть причини розколу серед вірмен: виникнення 

певних угрупувань, які шукали шляхи тіснішого зближення з магнатською 

верхівкою Польщі, приймали католицтво й згодом полонізувалися; і тих, 

котрі, усвідомлюючи свою самобутність, відчуваючи політичну обмеженість 

своїх прав і релігійну дискримінацію, боролися проти польсько-католицької 

залежності. 

Дайте коротку характеристику культури караїмів цього періоду 

Визначте час і причини розселення караїмів у Литві, Речі Посполитій, їхні 

заняття. Проаналізуйте, чому караїми, єдині з нехристиян, користувалися 

магдебургським правом (самоуправління, привілеї). Проаналізуйте 

виникнення караїмських громад у містах Західної України. 

З’ясуйте особливості культури народів українських земель, які 

опинилися під владою Молдавського та Московського князівств, Османської 

імперії, Угорщини. Доведіть, що історичні відносини між українським і 

молдовським народами сягають сивої давнини, коли на територіях сучасних 

суверенних держав проживали їхні предки — східні слов’яни та волохи. 
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Згадайте, що останні, як окрема етнічна спільність, сформувались унаслідок 

багатовікових контактів між слов’янським та романським населенням 

Карпато-Дунайських земель. Проаналізуйте, які чинники визначали 

особливості переселення їхніх представників на етнічні землі один одного. Які 

племена, що проживали в X–ХІІІ ст. у Дністровсько-Прутському межиріччі та 

об’єднували різні східнороманські племена, стали багатовіковим основним 

джерелом формування романського, зокрема молдовського населення 

України. Визначте причини виникнення значних місць їх компактного та 

дисперсного проживання в Україні. Пригадайте, що Дністровсько-Прутське 

межиріччя в X–XIII ст. входило до складу ранньоукраїнських слов’янських 

державних утворень: Київської Русі, Галицького і Галицько-Волинського 

князівств. Чим були викликані міграції в середовищі молдован, що почалися 

ще в часи існування згаданих давньоукраїнських державностей? 

Розкажіть про виникнення Молдовського князівства та приєднання до 

нього значної частини Північної Буковини, яку населяли переважно українці-

русини. Простежте, як за період існування Молдовського князівства в 

Північній Буковині з’явилася значна частина постійних молдовських 

поселень, що вплинуло на подальше формування специфічної культури цієї 

історико-етнографічної області, її етнополітичної своєрідності з відповідним 

тяжінням місцевих етногруп до материнських державно-політичних і 

культурних центрів (українці, молдавани, румуни, німці та ін.). Хто з видатних 

діячів цього періоду став символом релігійно-культурного єднання між 

українським і молдовським народами в Україні та своєю діяльністю ніби 

завершував своєрідну епоху етнічного й культурного взаємовпливу цих 

народів? 

Розкажіть про перших переселенців-росіян на територію сучасної 

України. В яких містах вони мешкали? Які посади обіймали? Визначте 

причину еміграції до Великого князівства Литовського, зокрема до України, 

московських бояр, князів, церковних діячів. Пригадайте, коли почалася 

колонізація вільних земель Слобожанщини, в якій брали участь також 
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московські переселенці. Простежте, як перебування Чернігово-Сіверщини в 

складі Московської держави у ХVІ — на початку ХVІІ ст. сприяло появі тут 

російських поміщиків та іншої московської людності. Зверніть увагу на те, що 

певна кількість росіян, здебільшого втікачів, перебувала в козацькому війську. 

Наведіть приклади того, що окремі росіяни, серед них письменники, митці та 

ремісники, жили по українських монастирях, зокрема в Києві. Перелічіть 

імена видатних російських діячів, що прибували до України вчитися в Києво-

Могилянській колегії. Розкрийте особливості матеріальної та духовної 

культури росіян і назвіть основні їхні історико-культурні пам’ятки означеного 

періоду. 

Висвітліть причини і час виникнення Кримського ханства, вкажіть, яку 

територію воно займало, коли та чому прийняло протекторат Османської 

імперії. Охарактеризуйте державний устрій і населення цієї держави. Коли 

виникла нова спільнота — кримські татари — один із автохтонних народів 

України, зі своєю релігією — ісламом? Як іслам на Кримському півострові 

вплинув на формування кримськотатарського народу як окремого етносу? 

Розкрийте особливості традиційної культури, релігії кримських татар. 

Прибічниками якої течії ісламу є мусульмани Криму?  

Варто звернути особливу увагу на значення ісламського чинника у 

кримськотатарській історії та культурі: 1) досить раннє (принаймні для 

європейського контексту) проникнення ісламу на терени Криму; 2) наявність 

двох шляхів мусульманського впливу: з півдня і з півночі, з сельджукської 

Туреччини і з Великого Степу з його кочовими ордами та державними 

структурами — уламками стародавнього Тюркського каганату; 3) традиційне 

співіснування, мирне співжиття в Криму різних релігій (іслам у Криму ніколи 

не насаджувався силою, не переслідував інші релігії — християнську, 

іудейську й будь-яку іншу); 4) тривалість панування в Криму ісламської релігії 

та культури (шість віків — від епохи Золотої Орди до останніх років існування 

Кримського ханства під патронатом султанської Туреччини, жодна інша 
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європейська країна не знала такого довгого і сталого періоду переважання 

ісламу). 

Проаналізуйте, як під впливом ідей і норм ісламу в Криму зародилась і 

зміцніла унікальна мусульманська цивілізація, сформувалися національна 

культура кримськотатарського народу, його побутові традиції, мова, спосіб 

життя, система освіти й виховання дітей; розквітнули письменство, книжкова 

справа, музика, різьблення по каменю та дереву, орнаментальне мистецтво й 

особливо архітектура. Назвіть центри мусульманської цивілізації Криму, 

найвидатніші пам’ятки кримськотатарської історії й культури цього періоду. 

Яку найважливішу історичну пам’ятку доби Кримського ханату, центр 

політичного, духовного та культурного життя держави кримських татар, 

пам’ятка історії й культури світового значення, єдиний у світі зразок 

кримськотатарської палацової архітектури і унікальний для Європи цілісний 

архітектурний комплекс близькосхідного цивілізаційного кола було внесено 

до Списку Всесвітньої Спадщини ЮНЕСКО світового значення? Пригадайте 

прізвища провідних діячів мусульманської культури. 

Зверніть увагу на головні заняття кримських татар, своєрідний тип 

житла, який монголи принесли в Європу, своєрідну конструкцію печі-

лежанки. З’ясуйте причини і час появи монументальних споруд: мечетей, 

мінаретів, медресе, мавзолеїв-дюрбе і пишних палаців для знаті. 

Охарактеризуйте стиль східної пишності, яскравості властивий для 

монументальних споруд Кримського ханства. З якого матеріалу і за якими 

традиціями будувалися ці споруди? Доведіть, що їхнє архітектурне 

оздоблення (лазні, ванни, фонтани, інші подібні споруди) вражало 

продуманістю й високим технічним рівнем, високого розвитку досягли 

ремесла. 

Розкрийте складні взаємини сусідніх народів — південних кочівників та 

українців — в означений період. Наведіть факти про те, що вони часто 

воювали між собою, але, виходячи з геополітичних та воєнних міркувань, 

неодноразово об’єднувались проти спільних суперників: Польщі, Туреччини, 
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Московської держави. Зверніть увагу, що водночас у регіоні набирав сили 

перехід від постійних воєн і конфліктів до взаємовигідних торговельних і 

господарських стосунків. Який період був особливо плідним у цьому плані? 

Аргументуйте думку фактами. Покажіть взаємовплив культур кримських 

татар та українців в цей час. 

Простежте, коли кримські татари перейшли до осілості й землеробства. 

Що було основним джерелом збагачення владної верхівки? 

Дайте характеристику одягу, житла, храмової архітектури, народного 

мистецтва, традиційної музики та співів, танцювальної культури угорців 

окресленого періоду. Пригадайте, коли угорці мігрували до нинішніх Поділля, 

Галичини та Закарпаття. Проаналізуйте результати двох великих хвиль 

міграції угорців до нинішнього Закарпаття: 1) після монголо-татарської 

навали; 2) внаслідок війни з турками-османами. Розкажіть про організацію 

системи комітатів (округів, королівських замків) у Верхньому Потиссі. 

Визначте причини появи тут перших угорських сільських осель, збільшення 

кількості населення, до складу якого входили русини, волохи, словаки та інші 

етнічні спільноти, зростання питомої ваги угорців і в містах. 

Чому Карпатська Русь у цей час належала до найбільш заселених 

регіонів Центральної Європи? Яке місто стало в XV ст. своєрідним центром 

угорського життя в Карпатській Русі? В контексті цього питання зверніть 

увагу на виникнення в місті ремісничих цехів, регулярне проведення ярмарок, 

на які прибували купці з центральних районів Угорщини, Австрії, Словаччини, 

Галичини, Молдавії та ін. 

Доведіть на конкретно-історичному матеріалі, що співжиття 

українського та угорського етносів призвело до мовно-культурних 

взаємовпливів, визначте також угорські впливи на український побут, 

фольклор, музику Закарпаття. 

 

Питання та завдання для самоконтролю 
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1. Порівняйте особливості співіснування титульних етносів з 

етнічними меншинами в Великому князівству Литовському та Речі 

Посполитій. Як вони вплинули на міжетнічні відносини та результати 

міжкультурного діалогу в цих державах? 

2. Наведіть приклади взаємодії польської, литовської, білоруської та 

української культур в багатонаціональній державі Речі Посполитій. 

3. Що засвідчує певну етнокультурну автономію і закритість деяких 

етнічних груп в означений період? Відповідь обґрунтуйте. 

4. Які пам’ятки польсько-литовської доби на території сучасної 

України занесені до Списку світової культурної спадщини ЮНЕСКО? 
 

До семінару № 5 

Українська культура другої половини ХVІІ–ХVІІІ ст. 

Феномен українського бароко 

(2 години) 
 

Основні поняття, визначення: міграційні потоки, міжетнічні 

відносини, репресії, денаціоналізація, русифікація, уніфікація, секуляризація, 

національна ідентичність,примусова асиміляція, етноцид, антисемітизм, 

хасидський рух, рух Гаскала, «смуга осілості». 

 

Методичні поради 

Готуючись до відповіді на питання «Особливості розвитку культури 

народів України в період Гетьманщини, російського та австрійського 

панування», визначте передусім причини розширення російського елементу в 

Україні й зростання його впливу в другій половині ХVІІ–ХVІІІ ст. Наведіть 

приклади участі росіян у козацтві, у спільних походах українських та 

російських козаків проти татар і турків. Проаналізуйте новий етап переселення 

росіян до України у зв’язку з подіями Визвольної війни, роль російських 

військових у забезпеченні військової підготовки армії Богдана 
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Хмельницького. Простежте роль міжетнічних шлюбів у збільшенні російської 

присутності в Україні. 

Зверніть увагу на такі моменти: 1) поява московських воєвод і 

військових залог у Києві та деяких інших українських містах; 2) активне 

включення в торгівлю адміністративних службовців (воєвод, дяків тощо), а 

також ремісників і купців, московських стрільців у Києві, які створювали 

різними торгівельними операціями досить важку конкуренцію для київського 

українського купецтва та міщанства; 3) війни з Туреччиною та Швецією 

(Північна війна) й пов’язане з ними будівництво Печерської фортеці в Києві 

1706 р., які стягли на територію України чималі московські військові сили; 

4) Полтавська поразка 1709 р., що призвела до постійного перебування 

значних російських військ у Гетьманщині; 5) діяльність першої 

Малоросійської Колегії з великим штабом московських урядовців; 6) російські 

губернатори у Києві, резиденти при гетьмані в новій столиці Гетьманщини 

Глухові, обер-коменданти в Києві й коменданти в полкових містах, з чималою 

кількістю різних урядовців-росіян, котрі все більше посилювали втручання 

російського уряду у внутрішні справи України. 

Назвіть прізвища видатних російських діячів, які навчались у Києво-

Могилянській академії в означений період. Розкажіть про поширення 

російського землеволодіння в Гетьманщині й Слобожанщині. Висвітліть 

проблеми міжетнічних відносин як наслідок недоліків у політичних 

українсько-російських відносинах та економічної конкуренції в містах. 

Проаналізуйте, як обмеження й заборона зовнішньої торгівлі Гетьманщини з 

Західною Європою і підпорядкування її контролеві російського уряду та 

купецтва сприяли поселенню в Україні, зокрема в Києві та в більших містах 

Гетьманщини, купців з Росії та їхніх прикажчиків. 

Зауважте, що окрему групу російської масової колонізації до України 

становили так звані розкольники (старообрядці), які, уникаючи репресій 

Російської Церкви та уряду, тікали в Україну, де утворили низку так званих 

розкольницьких слобод на території Стародубського й Чернігівського полків. 
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Підкресліть, що окремою категорією росіян, які переходили до України 

впродовж ХVІІІ ст., були різноманітні втікачі: кріпаки, військові дезертири 

тощо, які уникали поміщицького або урядового визиску й сподівалися хоч 

тимчасово знайти волю й захист на території Козацько-Гетьманської держави, 

Слобожанщині, на Правобережній Україні. 

Визначте найбільші етнічні масиви росіян, які виникли в XV–XVIIІ ст. і 

збереглися дотепер. Якими були причини розселення в цих землях росіян? 

Дайте характеристику духовної та матеріальної культури росіян означеного 

періоду. Розкажіть про те, як Російська імперія після приєднання 

Правобережжя та Півдня України намагалася денаціоналізувати українців, 

знищити українську мову. Чому, на Вашу думку, росіяни становили значний 

відсоток серед державних селян (військових поселенців), які сплачували 

поземельну ренту та постачали необхідну кількість солдатів у 

Катеринославську кінноту, поселених солдатів (відставних військових чинів), 

і особливо серед державних селян-однодворців? 

Проаналізуйте, як позначилося на духовному розвитку українського 

народу те, що з України до Росії відтягувалося багато інтелігенції, переважно 

вихованців Києво-Могилянської академії, визначних діячів церкви. Доведіть, 

що православна церква, підпорядкована російському царизму (спершу 

Московському патріархату, потім — Синоду), поступово ставала знаряддям 

русифікації українців. Простежте, як, за вказівками російських імператорів, 

було ліквідовано всі особливості української церкви (у звичаях проведення 

церковної служби, у святах, читанні богослужбових книг та ін.) — її було 

уніфіковано з російською. 

Розкажіть про винищення українських богослужбових книг, заміну їх на 

московські, про те, як друкарні українських монастирів мали друкувати книги 

за московським зразком. Зверніть увагу на введення заборони на українські 

переклади святого письма, будівництво церков в українському стилі та ін., на 

те, що уряд призначав на високі церковні посади лише росіян або 

денаціоналізованих українців. 



35 
 

Зазначте, що одночасно царат погіршив і матеріальне становище 

української церкви. Визначте наслідки реформи 1786 р. про секуляризацію 

монастирських маєтків. Наведіть цифровий матеріал. Доведіть, що реформа 

негативно позначилася на шкільній справі та друкарстві, які були тісно 

пов’язані з монастирями. Чому це був дуже жорстокий удар по Києво-

Могилянській академії і по всій українській культурі? 

Назвіть причини посилення переселення білорусів в Україну в другій 

половині XVII — першій половині XVIII ст., також територію їх розселення. 

Пригадайте, коли Білорусь увійшла до складу Російської імперії, 

проаналізуйте наслідки цієї події для білорусів. З’ясуйте, чому з’явилися 

військові поселення з білоруськими мешканцями в кінці XVIII ст. у 

Північному Причорномор’ї, назвіть ці поселення. Розкрийте причини і 

наслідки великомасштабної міграції поміщицьких селян із білоруських вотчин 

на вільні землі Причорномор’я наприкінці XVII ст. 

Дайте характеристику традиційній культурі, мові, побуту, традиціям та 

звичаям, вірування, музичній культурі білорусів. Назвіть найвидатніші 

пам’ятки архітектури та мистецтва цього періоду. Які з них занесено до книги 

ЮНЕСКО? Доведіть, що в умовах Російської імперії національна ідентичність 

білорусів зазнала тяжких травм і деформацій. Підкресліть, що «єдиним 

спасінням» для білорусів визначалося в цей час духовно орієнтуватися на 

православ’я, політично й культурно — на Москву. 

Зверніть увагу на становище поляків у другій половині ХVІІ–ХVІІІ ст. 

Розкажіть про переселенські хвилі польського населення в означений період, 

його зосередження на території західноукраїнських земель та Правобережжя. 

Розкрийте участь поляків у гайдамацькому русі, Новій Січі, заселенні 

Південної України. Доцільно також зупинитися на особливостях розвитку 

їхньої культури в другій половині ХVІІ–ХVІІІ ст. 

Зауважте зміни, що відбулись у Кримському ханстві в означений період. 

Чому, на Вашу думку, в роки Визвольної війни українського народу під 

проводом Б. Хмельницького Кримське ханство виступило союзником Війська 



36 
 

Запорозького? З’ясуйте, яку мету ставив кримський хан Іслам-Ґірей III, 

заручившись підтримкою запорозького козацтва? Чому участь татарської орди 

в національно-визвольній війні українського народу феодальна верхівка 

Криму розглядала і як широку можливість для грабіжницьких нападів на землі 

Речі Посполитої та Росії? 

Наведіть конкретно-історичний матеріал про активне втручання 

Кримського ханства у внутрішню боротьбу українських гетьманів для 

встановлення контролю над українськими землями та їх загарбання. 

Проаналізуйте, як проти цих планів кримської та турецької держав виступила 

Російська імперія, що розгорнула боротьбу за вихід до Чорного моря та 

ліквідацію Кримського ханства. Пригадайте, коли й за яких обставин Крим 

було включено до складу Росії. Які наслідки це мало для Кримського ханства 

як державного утворення? 

Спираючись на факти, простежте, як з моменту просування російських 

військ тут невпинно скорочувалося й узагалі знищувалося місцеве населення. 

Яку мету, на Вашу думку, ставив царський уряд, пропонуючи заселити 

кримські землі українцями, а на їхні обжиті місця поселити росіян з 

центральних районів Росії? Наведіть цифровий матеріал про те, що багатьох 

татарських селян, які втратили землю, було насильно виселено на північ у 

внутрішні губернії імперії, а, щоб вони не повернулися на батьківщину, 

кримські кордони пильно охоронялися. 

Доведіть, що з включенням гетьманської України й ханського Криму до 

складу Російської імперії мусульмани Криму та Північного Причорномор’я 

опинилися на межі етнічного вимирання. Зверніть увагу, що відтоді почалося 

систематичне пригнічення мусульман для ослаблення і витіснення ісламу з 

земель Криму. Підкресліть, що перед ними постала загроза витіснення, 

вимушеної еміграції або ж примусової асиміляції й християнізації. Наведіть 

цифровий матеріал про вимушену еміграцію мусульман Криму до Туреччини 

та інших країн. Розкрийте наслідки спеціальних акцій проти мусульманських 

громад. Розкажіть про руйнування татарських мечетей, різке скорочення 
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мережі національних шкіл, введення нагляду за духовним життям кримських 

татар, переслідування священнослужителів. 

Визначте причини й наслідки переселення в Крим українських і 

російських селян з півночі, появи на півострові колоністів: німців, швейцарців, 

греків, болгар, вірмен. 

Якими були характерні риси нового етапу в історії німецького населення 

в Україні у другій половині ХVІІ ст.? Простежте вплив Визвольної війни на 

збільшення чисельності військових найманців як у козацькому, так і в 

польському війську, їхню участь у навчанні козацького війська. 

На конкретно-історичному матеріалі доведіть, що переселення німців до 

українських земель у складі Російської держави прискорилось у першій 

половині ХVІІІ ст. Зверніть увагу на пожалування маєтків німецьким 

військовим на російській службі, на те, як вони купували наділи. Висвітліть 

переселення німецькомовного населення до Закарпаття в складі Австрійської 

імперії на початку ХVІІІ ст., особливості розвитку його культури. 

Розкрийте причини і наслідки масової німецької колонізації Південної 

України. Охарактеризуйте пільгову урядову політику щодо німецьких 

колоністів. Пригадайте, коли було видано указ російської імператриці 

Катерини II, німкені за походженням, метою якого було заохочувати 

досвідчених селян-хліборобів з Німеччини активно заселяти землі Південної 

України. Визначте, на території яких нинішніх областей України 

засновувалися нові німецькі колонії. Які привілеї від царського уряду 

отримували німецькі колоністи? Окресліть заняття німецьких колоністів, їхню 

матеріальну й духовну культуру цього періоду, конфесійну неоднорідність 

переселенців, особливості церковного підпорядкування. Використовуючи 

фактологічний матеріал, доведіть, що вони освоїли чимало нових, до того 

ніколи не ораних, земель на Півдні України, а квітучі німецькі села з 

кам’яними будинками були оазисами заможності на півдні Російської імперії. 

Проаналізуйте характерні риси німецької колонізації західноукраїнських 

земель у складі Австрійської імперії. 
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Визначте причини переселення болгар на південь України з середини 

ХVІІІ ст. та місця їхнього поселення. Розкажіть про болгар у складі військових 

формувань та поселень на півдні, поселення болгар під Києвом. Дайте 

характеристику масовому переселенню болгар під час російсько-турецьких 

війн. Пригадайте, коли й чому було створено «Болгарський полк». Зверніть 

увагу на те, що з бажанням російської влади якнайшвидше заселити 

південноукраїнські степи (Новоросію — за імперською термінологію), звідки 

витіснили українських козаків, було пов’язане й сучасне розселення болгар в 

Україні, зумовлене болгарською колонізацією кінця ХVІІІ ст. В контексті 

питання пригадайте, коли російський уряд звернувся з закликом до іноземців 

оселятися на цих землях. Визначте причини масових втеч болгар з територій, 

підконтрольних Туреччині в кінці XVIII ст. і території заснування їхніх 

великих поселень. З’ясуйте правовий статус болгар, зокрема їхні пільги та 

закінчення пільгових років. Розкажіть про болгар у Задунайській Січі та Усть-

Дунайському Буджацькому козацькому війську. Дайте характеристику одягу, 

житла, храмової архітектури, народного мистецтва, традиційної музики й 

співів, танцювальної культури болгар окресленого періоду. 

Проаналізуйте передумови переселення сербів в Україну впродовж 

XVIII ст., зверніть увагу на основні форми і напрямки військової служби 

сербів в Україні та їхню участь у господарському та соціально-економічному 

житті. З’ясуйте, про що свідчила організація двох військово-землеробських 

поселень — Нової Сербії та Слов’яносербії — на Українській лінії. Якої мети 

хотіла досягти російська дипломатія, надаючи сербському офіцерству 

військові звання та земельні угіддя? Підкресліть, що, перебуваючи в Україні, 

серби поступово інтегрувались у становий устрій Російської імперії. 

Дослідіть культурно-просвітницьку та релігійну діяльність сербських 

переселенців в Україні у XVIII ст., зв’язки сербів зі слов’янськими народами. 

Проаналізуйте, чому в пошуках духовної та матеріальної допомоги серби 

розширювали зв’язки з Російською імперією. Чи можна стверджувати, що 

саме через освітні осередки Києва, Чернігова, Переяслава сербські релігійні та 
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культурні діячі переймали європейські впливи, що втілилося у сербському 

мистецтві та культурі XVIII ст.? Поясніть, чому цей період в історіографії 

називають «українським бароко» у Сербії. 

Визначте причини того, що частина сербського духівництва поступово 

залишалась мешкати в Україні, а низове сербське духівництво — монахи та 

ієромонахи — переходило до українських монастирів, окресліть головні 

напрямки їх діяльності. Назвіть прізвища провідних діячів сербського 

національного відродження, які протягом XVIII ст. відвідували українські 

землі. Доведіть, що культурне й духовне життя сербських переселенців в 

Україні у XVII ст. відзначалося широкоформатною наповненістю і сприяло 

активізації культурної взаємодії між двома народами. Підкресліть, що серби 

приєднувались до української етнокультурної спільності під впливом 

релігійної та етнічної спорідненості. 

На конкретно-історичному матеріалі доведіть, що спільна боротьба 

вірмен і українців за свої права була важливим і постійним фактором їх життя 

в Україні в другій половині XVII–XVІII ст. Поясніть, чим було продиктоване 

взаємне зближення вірменського народу і Російської імперії в цей період. 

Висвітліть причини й наслідки організованого на урядовому рівні розселення 

вірмен на південних кордонах Російської імперії. Використовуючи цифровий 

матеріал, визначте, який відсоток населення становили вірмени на запорізьких 

землях у кінці 70-х — початку 80-х рр. XVIII ст. Розкажіть про переселення 

вірмен у 1787–1791 рр. на лівий берег Дністра (в Очаківську область) під 

керівництвом М. Кутузова. Яка нова вірменська колонія тут виникла? 

Пригадайте, який важливий історичний документ, який підписали її мешканці 

— вірмени й українці, люди інших етнічних груп — про спільне проживання, 

користування землею, що є свідченням правового забезпечення норм відносин 

між цими народами. 

Проаналізуйте зміни в статусі караїмів — корінних мешканців Криму — 

після приєднання Криму до Російської імперії. Доведіть, що караїми 

користувалися всіма правами нарівні з росіянами, розкрийте причини такого 
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ставлення до них. Поясніть, які наслідки для них мали податкові послаблення, 

можливість володіти нерухомим майном, отримання офіцерських чинів, 

займання високих військових та цивільних посад, дозвіл навчатися у вищих 

навчальних закладах. З’ясуйте, до якого міста перенісся релігійний центр 

караїмів. Чому, на Вашу думку, їхні громади мали право духовного 

самоврядування, що сприяло поліпшенню становища народу та його 

збереженню. Розкажіть про розселення караїмів в інших містах України: 

Києві, Харкові, Одесі, Миколаєві, Катеринославі, Бердянську. Підтвердьте 

фактами, що караїми Галичини також домоглися фактичної рівноправності з 

християнами після поділу Польщі й переходу Галичини під владу Австрії. 

Назвіть пам’ятки архітектури та мистецтва караїмів цього періоду. 

Висвітліть проблему українсько-єврейських відносин під час 

Національно-визвольної війни українського народу в ХVІІ ст., соціально-

економічні, релігійні та політичні причини загострення цих відносин. 

Поясніть, чому частина євреїв в українських селах опинилась між селянами та 

їхніми поневолювачами, потрапивши у кабальну залежність від останніх. 

З’ясуйте, чому, змушені відстоювати інтереси своїх хазяїв, іудеї Київщини, 

Поділля та Волині, відчували водночас ненависть землеробів і презирливе 

ставлення шляхти, до того ж їхнє становище ускладнювалося ворожістю і 

католиків, і православних до іудейської релігії. Охарактеризуйте особливості 

культури євреїв цього періоду. 

Проаналізуйте політику протекції окремих гетьманів єврейським 

купцям як засіб самостійної політики в Гетьманщині. Наведіть факти, що 

євреї, які приймали православ’я, нерідко брали участь у козацьких походах, у 

війську Б. Хмельницького, числились у «Реєстрі всього Війська Запорізького», 

складеному 1649 р. Назвіть представників козацької старшини єврейського 

походження. 

Що Вам відомо про участь євреїв у гайдамацькому русі, Коліївщині? Як 

Конституція П. Орлика розглядає майбутнє іудейської релігії в Україні? 

Розкрийте причини зародження хасидського руху в Україні, дайте його 
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коротку характеристику. Чим зумовлена поява його останньої фази саме на 

українських землях? Розкажіть про початок руху Гаскали (просвіта) в 

Галичині в цей час, розкрийте його сутність та наслідки, назвіть видатних його 

представників. Поясніть, як вдалося євреям подолати ізоляцію та включитися 

в зміни, що відбувались у всьому світі, стати носіями передових ідей у науці, 

мистецтві, політиці? 

Визначте наслідки трьох поділів Польщі для єврейського населення 

України. Доведіть, що політика російського уряду спрямовувалася, з одного 

боку, на асиміляцію євреїв, а з іншого — на утиски їх аж до витіснення з 

країни. Проаналізуйте, яких обмежень і гонінь вони зазнали після переходу під 

владу Російської імперії. Дайте характеристику двом етапам історії розселення 

євреїв на Півдні України — землеробському та торгово-промисловому. 

Визначте час і причини запровадження законодавчого обмеження районів 

розселення євреїв, яке поклало початок утворенню сумнозвісної «смуги 

осілості». Які звинувачення проти євреїв стали згодом використовувати 

організатори масових погромів? Простежте, як релігійні та економічні утиски 

євреїв переросли в неприхований і ганебний антисемітизм. Висвітліть 

становище єврейських громад на українських етнічних землях у складі 

Австрійської імперії, охарактеризуйте їхню культуру. 

Визначте причини переселення греків до Російської імперії в другій 

половині ХVІІІ ст. Розкажіть про створення військових поселень Півдня 

України, до складу яких вони входили, соціальний склад грецького населення 

в означений період. Згадайте про переселення греків з території Кримського 

ханства в Північне Приазов’я і утворення тут найбільш компактного етнічного 

масиву грецького населення, про те, як греки заснували м. Маріуполь та 

навколишні села. Вкажіть на культурну та соціальну неоднорідність греків. 

Визначте причини їхнього переселення з Туреччини, Молдови й Валахії. 

Простежте еволюцію політики російського уряду щодо переселення греків і 

надання їм особливих пільг. Чим було викликано переселення греків до Криму 

та на Одещину? Пригадайте, коли було засновано грецьку громаду Одеси, яка 
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зростала за рахунок емігрантів з Греції. Яку роль вона відігравала в 

міжнародній торгівлі, розвитку міста, його економіки й культури? 

Охарактеризуйте грецькі військові формування, які існували в межах Одеси та 

навколишніх теренів. 

Розкрийте значення першого поділу Польщі для розвитку культури 

національних меншин західноукраїнських земель — Східної Галичини, 

Північної Буковини й Закарпаття. Підкресліть, що австрійські імператори 

успадкували титул угорських королів як володарів «Галичини та Лодомерії». 

Простежте, як у подальшому позначилося панування Угорщини над 

українським Закарпаттям на культурному розвиткові етносів, що там жили. 

Розкажіть про участь молдаван у Визвольній війні, в економічному, 

соціально-політичному і культурному житті Гетьманщини, в гайдамацькому 

русі. Розкрийте причини переселення молдаван у нижню й східну 

Наддністрянщину. Визначте місця їхнього розселення на території сучасної 

України, основні тенденції розвитку їх матеріальної та духовної культури. 

Що, на Вашу думку, стало важливим чинником глибокого проникнення 

молдавських переселенців в Україну (аж до її стародавнього державно-

культурного і релігійного центру — Києва), швидкого їх вживання в тогочасне 

українське суспільство, мирного й добросусідського співіснування 

представників цих етносів? Обрання якого фактично останнього автономного 

від Московщини гетьмана, молдаванина, стало своєрідним підсумком участі 

молдавських переселенців у національно-визвольних змаганнях українського 

народу в XVII ст.? Проаналізуйте роль молдаван у заселенні Південної 

України. Охарактеризуйте становище молдаван (східно-романське населення) 

та особливості розвитку їхньої культури на західноукраїнських землях у складі 

Австрійської імперії. 
 

Питання та завдання для самоконтролю 

1. Які головні міграційні потоки сформувалися на території України 

в другій половині ХVІІ — ХVІІІ ст.? Проаналізуйте їх причини та результати. 
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2. На конкретно-історичному матеріалі покажіть, які наслідки мало 

розширення російського елементу і посилення його впливу на політичне, 

соціально-економічне та релігійне життя в Україні. 

3. Доведіть, що політика Російської імперії, після включення 

гетьманської України й ханського Криму до її складу, щодо деяких народів 

мала ознаки денаціоналізації та етноциду. 

4. Які фактори сприяли формуванню етнічного розмаїття Південної 

України в кінці ХVІІІ ст.? 

5. Розкрийте значення першого поділу Польщі для розвитку 

культури національних меншин західноукраїнських земель — Східної 

Галичини, Північної Буковини й Закарпаття. 
 

До семінару № 6 

Культура України ХІХ — початку ХХ ст. Національно-культурне 

відродження 

(2 години) 
 

Основні поняття, визначення: національна самосвідомість, 

культурно-національний рух, національно-персональна автономія, 

національно-культурна автономія, еміграція 
 

Методичні поради 

Вивчаючи питання «Українська культура в добу революцій та Першої 

світової війни. Активізація культурно-національного руху національних 

меншин України», передусім з’ясуйте особливості національної політики 

Російської та Австро-Угорської імперій на українських етнічних землях, її 

значення для розвитку культури й національної свідомості представників 

національних меншин у кінці ХІХ — на початку ХХ ст. 

Охарактеризуйте особливості статусу національних меншин в Австро-

Угорській імперії. Простежте, як повалення монархії в лютому 1917 р. 

створило сприятливі умови для національно-культурного і державного 
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відродження народів на території колишньої Російської імперії. Розкажіть про 

появу та організаційне оформлення національних осередків майже всіх 

національностей України, про те, як провідні партії та організації розробляли 

конкретні заходи щодо забезпечення прав національних меншин, ідею 

національно-персональної автономії. 

Підкресліть, що національно-визвольний рух кримських татар часто 

набував релігійної форми. Проаналізуйте його ранній просвітницький 

напрямок — суспільний рух татарської та турецької спільноти Криму за 

модифікацію мусульманського суспільства, реформу освіти, здобуття 

культурної автономії. Хто стояв на чолі цього руху? Підкресліть особливу 

роль мусульманського духовенства в цьому визвольному русі, яке виступало 

як головний провідник ідеї панісламізму. Пригадайте, коли ця теорія набула 

першого організаційного оформлення, розкрийте її суть. Також доцільно 

дослідити національно-визвольний рух більш радикальних сил, що 

згуртувалися в період російських революцій початку XX ст. 

Визначте причини активізації національного руху татар після Лютневої 

революції 1917 р. Охарактеризуйте роботу організаційних зборів Курултаю 

(грудень 1917 р.), які обрали Мусульманський Виконавчий Комітет як єдиний 

законний орган, що представляє інтереси всіх кримських татар. Розкрийте 

політичну програму комітету. В контексті питання з’ясуйте, як 

Мусульманський Виконавчий Комітет намагався добитися встановлення в 

країні федеративно-демократичної республіки, а також надання татарам 

культурно-національної автономії, вільного розвитку татарської культури. 

Розкажіть про утворення в Криму найвпливовішої серед татар 

національної партії «Міллі-фірка», що представляла інтереси практично всіх 

соціальних груп татарського населення. Розкрийте значення національного 

татарського уряду — Директорії, та затвердження Конституції, що надавала 

рівні права всім мешканцям Криму незалежно від національності, простежте 

політику Директорії. Вкажіть на проголошення Курултаю кримським 

парламентом, на початок формування власних татарських збройних сил. 
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Зверніть увагу на ключову роль у формуванні національної самосвідомості 

останніх поколінь кримських татар, яку відіграв поет і революціонер 

верховний муфтій Таврійський, голова І Курултаю (1917–1918 рр.) Нуман 

Челебі Джихан. 

Визначте, чому державотворення кримських татар не знайшло логічного 

завершення. Коли татарський парламент після багатьох утисків, арештів 

деяких його членів було ліквідовано? Розкажіть про утворення Кримської 

АСРР у складі Російської Федеративної Соціалістичної Республіки. 

Зверніть увагу, що в означений період завершилося етнічне 

самоусвідомлення громади кримчаків — корінного населення Криму, 

нечисленного етносу, який консолідувався в ХІV–ХV ст. навколо однієї з течій 

іудаїзму (рабанітизм); за ними закріпилася сучасна самоназва. 

Охарактеризуйте духовну та матеріальну культуру кримчаків, їхні традиційні 

центри розселення. 

В чому проявилась активізація культурно-національного німецького 

руху в межах колишньої Російської імперії? Проаналізуйте основні причини, 

що зумовили організаційне становлення та активізацію просвітницько-

культурницької діяльності різноманітних громадських об’єднань німців-

колоністів, які мешкали на південноукраїнських теренах, та актуалізували 

низку проблем національно-культурницького відродження. Простежте 

зародження, становлення й розвиток німецьких просвітницьких організацій, 

які зробили великий внесок у відродження культури, освіти, мови, літератури 

в німецьких колоніях. Доведіть, що кінець ХІХ — початок ХХ ст. були часом 

розквіту німецької системи освіти. 

Зверніть увагу на дозвіл київським театрам ставити вистави німецькою 

мовою. Розкажіть про виникнення Київського німецького товариства, яке за 

статутом мало плекати німецьку культуру, освіту й мову, допомагати 

малозабезпеченим німцям, організовувати їхнє дозвілля. Висвітліть 

завершення війни та повернення виселених раніше німців. Розкрийте їхнє 
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ставлення до української державності. Чим пояснюється особливе становище 

німецької меншини під час Української держави (1918 р.)? 

Визначте роль німців у розвитку культури та науки в Україні у ХІХ — 

на початку ХХ ст. В контексті питання зверніть увагу на роль представників 

німецької етнічної групи в розвитку українських університетів. Назвіть 

прізвища відомих німецьких викладачів у Харківському, Київському та 

Одеському університетах. Висвітліть значення німців в архітектурно-

мистецькому житті Києва. Прізвища яких відомих німецьких архітекторів, 

основоположників українського мистецтвознавства означеного періоду Вам 

відомі? Пригадайте, з ім’ям якого видатного німецького діяча пов’язане 

заснування заповідника «Асканія-Нова». 

Розкрийте роль і місце росіян у соціально-економічному, суспільно-

політичному розвитку України. Зверніть увагу на їхню участь у народництві, 

робітничому, соціал-демократичному русі, політичних партіях. Як події 

Першої світової війни та революції 1917–1920 рр. вплинули на чисельність 

російського населення в Україні? Підтвердьте думку фактами. Розкажіть про 

політичну диференціацію суспільно-активного російського населення, його 

ставлення до української державності. Використовуючи фактологічний 

матеріал, проаналізуйте роль росіян у розвитку культури в Україні. 

Охарактеризуйте роль росіян — уродженців України у розвитку 

російської культури. Пригадайте їхні прізвища та висвітліть діяльність. 

Розкажіть про становище болгар України в період революції 1905–

1907 рр. Розкрийте роль одеського, кишинівського, преславського та 

миколаївського центрів, Південнослов’янського пансіону. Визначте причини 

активізації національного руху болгар, зокрема в Бессарабії, з 1917–1920 рр. 

Дайте характеристику розвитку їхньої культури в означений період. 

Простежте участь білорусів у суспільно-політичних рухах, розкажіть 

про їхні національні об’єднання та національний рух, зверніть увагу на роль 

білорусів у розвитку культури в Україні. 
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Визначте головні тенденції в історії та культурі польської громади в 

Україні, назвіть прізвища відомих діячів польської культури, пов’язаних з 

Україною. Проаналізуйте становище поляків, особливості розвитку їхньої 

культури на західноукраїнських землях у складі Австрійської імперії. 

Зважте, що з самого початку Української революції політиці щодо 

національних меншин в Україні надавалося великого значення. Вкажіть, що 

після падіння царату Українська Центральна Рада постійну увагу приділяла 

національним меншинам, котрі проживали на території України й становили 

30% населення. В якому документі йшлося про визнання національно-

персональної автономії народів України? Який зміст вкладав М. Грушевський, 

найавторитетніша фігура в українському русі того часу, в поняття 

«національно-територіальна автономія» щодо України? Підкресліть, що у 

світовій практиці це був перший закон про національно-персональну 

автономію, що вводив поняття персональної автономії в загальні 

конституційні рамки. Чому, на Вашу думку, з огляду на формування сучасного 

міжнародного механізму захисту прав національних меншин, досвід 

Центральної Ради заслуговує на особливу увагу? 

Розкрийте підходи Центральної Ради до міжнаціональних стосунків: 

1) визнання рівності всіх націй і народностей, забезпечення їхніх прав; 

2) пропорційне представництво національних меншин у Центральній Раді та 

органах виконавчої влади, в органах місцевого самоврядування; 3) прийняття 

їхньої мови у «зносинах з урядами і органами самоуправи» в тих округах, де 

такі народності становили національний мінімум; 4) вивчення рідної мови в 

школах у місцях компактного проживання неукраїнського населення; 5) право 

національних та релігійних груп створювати свої культурні та релігійні 

товариства й установи; 6) фінансова підтримка національних організацій і 

установ. 

Вкажіть, які з цих важливих заходів Центральній Раді вдалося здійснити. 

Доведіть, що в період нетривалої української державності було закладено 

підвалини того нестримного процесу, який згодом дістав назву 
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«національного відродження». Простежте, як це проявилося в діяльності 

Центральної Ради, котра невідривно пов’язувала національне відродження 

українців із захистом прав меншин на території України. Вкажіть, які фактори 

визначили пріоритети політики щодо національних меншин. 

Зверніть увагу, що в означений період було створено Секретаріат у 

справах національностей як спеціалізований державний орган, діяли 

генеральні секретарства (міністерства): єврейське, польське та російське. 

Наведіть факти про початок роботи в цей час польських, єврейських, та інших 

навчальних закладів, національних театрів, бібліотек, друкованих органів, 

утворення культурно-освітніх товариств тощо, хоча нестабільне політичне й 

економічне становище республіки прирікало їх на тяжке і коротке життя. 

Підкресліть, що особливою активністю відрізнялася єврейська спільнота. 

Поясніть, чим була зумовлена ця активність. Підтвердьте фактами, що 

єврейство зробило чималий внесок у розвиток торгівлі, підприємництва, науки 

та культури в означений період. Доведіть, що кроки Центральної Ради щодо 

залучення представників єврейської національної меншини до 

державотворення в Україні фактично свідчили про початок становлення 

персональної автономії єврейського народу в Україні. 

Зважте на те, що послідовне відстоювання права на національний 

розвиток неукраїнської частини населення потребувало надати право на 

національно-персональну автономію не тільки найбільш численним та 

впливовим меншинам, але й усім національностям в Україні, створити їм 

умови для вільного національного розвитку, культивування своєї культури, 

звичайно, за умови визнання державних прав української нації на українській 

землі. Аналізуючи документи, визначте умови, за яких правом на національно-

персональну автономію могли скористатися білоруська, чеська, молдавська, 

німецька, татарська й болгарська меншини. 

Розкрийте статус національних меншин за Української держави 

гетьмана Павла Скоропадського та Директорії УНР. Зверніть увагу на те, що, 

проголосивши принцип надання рівнозначної допомоги всім громадянам 
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незалежно від національної належності, гетьманат зробив багато корисного 

для культурно-національного розвитку національних меншин (створено нову 

єврейську партію, Російський національний центр, проведено єврейський 

санітарний з’їзд, всеукраїнський польській з’їзд, відновлено діяльність 

чехословацького комітету, відбулися вибори до Тимчасових єврейських 

національних зборів, що мали стати вищим представницьким органом 

Єврейського національного союзу). 

Розкажіть про те, як Директорія УНР відновила чинність закону про 

національно-персональну автономію, і тимчасове заснування при уряді 

відділу в справах національних меншин до затвердження відповідних 

міністерств. Наведіть факти про початок роботи одного з них — з єврейських 

справ: створення широкої мережі початкових та середніх шкіл, різних типів 

курсів, учительських семінарій і навіть національного університету й 

забезпечення цих закладів усім необхідним. Використовуючи цифровий 

матеріал, доведіть, що, незважаючи на складну ситуацію, в якій опинилася 

Директорія УНР у той час, вона надавала посильну допомогу єврейським 

навчальним закладам та культурним установам. 

Зауважте, що важливим чинником у формуванні стосунків Директорії 

УНР з національними меншинами стала правотворча робота в напрямі 

виваженої мовної політики. Простежте, чому з загостренням соціально-

економічних, політичних і національних суперечностей державній владі не 

вдалося тримати під контролем виконання чинного законодавства, а розгул 

анархії призводив до спалахів поширеного злочину — єврейських погромів. 

Визначте, чому останній критичний період діяльності Директорії УНР 

унеможливлював широку реалізацію національно-персональної автономії. 

Чому, на Ваш погляд, вчить досвід, накопичений у ставленні державних 

інституцій до національних меншин, їхньої культури за доби Центральної 

Ради, Гетьманату П.Скоропадського, Директорії УНР? 

 

Питання та завдання для самоконтролю 
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1. З’ясуйте особливості національної політики Російської та Австро-

Угорської імперій на українських етнічних землях, її значення для розвитку 

культури й національної свідомості представників національних меншин у 

кінці ХІХ — на початку ХХ ст. 

2. Охарактеризуйте здобутки німецького культурно-національного 

руху на українських теренах у ХІХ — на початку ХХ ст. 

3. Проаналізуйте перебіг та результати національно-визвольного 

руху кримських татар після Лютневої революції. 

4. На конкретно-історичному матеріалі покажіть, як у період 

Української революції Центральна Рада, Українська Держава гетьмана Павла 

Скоропадського, Директорія УНР реалізували права національних меншин. 

 

До семінару № 7 

Українська культура радянської доби (1920–1991) 

(2 години) 

 

Основні поняття, визначення: інтернаціоналізм, депортація, геноцид, 

примусове переселення, спецпереселенці, репатріація, історична 

батьківщина, етноконфесійна ідентичність, антисемітизм,«фольксдойче» 

 

Методичні поради 

Вивчаючи розвиток культур національних меншин в умовах політики 

«коренізації», з’ясуйте передусім зміст цієї політики, визначте, чому її 

запровадив більшовицький уряд. Назвіть найчисельніші національні групи 

неукраїнського населення в Україні, які компактно проживали на території 

України в цей період. 

Охарактеризуйте законодавчу базу, спрямовану на забезпечення 

економічних, правових, культурних та інших інтересів неукраїнських 

мешканців республіки. Простежте створення і активну діяльність системи 

спеціальних державних радянських органів, що працювали з національними 

меншинами. Яку роль вони відіграли в 1920-х рр. у проведенні національної 
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політики? Чому досвід роботи цих органів досі викликає інтерес в історичному 

плані? 

Розкажіть, як забезпечувалось найбільш повне представництво різних 

національностей в органах радянської влади. Яке значення для рівноправного 

розвитку національних меншин мало створення окремих адміністративно-

територіальних одиниць у місцях компактного поселення неукраїнських 

мешканців? 

Навіщо почали функціонувати національні райони, сільські ради 

національних меншин, містечкові ради? Наведіть фактологічний матеріал про 

діяльність шкіл та інших навчальних закладів з викладанням мовами 

національних меншин. Проаналізуйте створення і діяльність органів 

самоврядування національних меншин в Україні. Які заклади національних 

меншин функціонували в означений період? 

Яку роль відіграли установи й заклади, що вели культурно-освітню 

роботу серед національних меншин, у культурно-національному будівництві? 

Визначте особливості політики ліквідації неписьменності серед національних 

меншин. Коли почала розвиватися професійна освіта рідними мовами? Дайте 

характеристику широкої мережі національних культурних закладів, що 

існувала в 1920-х рр., національних інститутів або відділів. Які театри 

популяризували національну культуру в цей час? 

Висвітліть видавничу діяльність мовами національних меншин цього 

часу. Яке видавництво спеціалізувалося на випуску літератури для 

національних меншин? 

Спираючись на конкретно-історичний матеріал, проаналізуйте 

особливості розвитку національної мови, культури, освіти російської 

національної меншини, що компактно проживала в Україні під час проведення 

політики коренізації. Розкажіть про створення російських національних 

районів для задоволення етнокультурних потреб російських селян. 

Охарактеризуйте участь росіян у розвитку культури в Україні означеного 

періоду. 
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Перелічіть відомі вам прізвища талановитих єврейських поетів, 

прозаїків, що плідно працювали на ниві літератури того часу, вчених, які 

зробили значний внесок у розвиток науки України. Розкажіть про заснування 

Єврейської академічної бібліотеки, організацію кафедри єврейської мови і 

літератури при Всеукраїнській академії наук (ВУАН), яку пізніше було 

перетворено на Інститут єврейської культури, створення й діяльність у 

1920-ті рр. при ВУАН єврейської історико-етнографічної комісії, яку 

організували історики Києва для збору та впорядкування матеріалів з історії 

євреїв України. 

Охарактеризуйте створення шкіл та інших навчальних закладів з 

викладанням польською мовою, виділення польських адміністративно-

територіальних одиниць. Розкрийте діяльність польських освітніх і наукових 

установ означеного періоду (Польського інституту соціального виховання, 

педагогічного й механічного технікумів, денного й вечірнього польських 

робітфаків, трудової семирічної школи та ін.). Проаналізуйте діяльність 

Центральної польської бібліотеки, Польського центрального робітничого 

клубу, Інституту польської культури в Києві. Які газети й журнали видавались 

польською мовою? Яке національне видавництво друкувало художню, 

навчальну, політичну та освітню літературу польською мовою? 

Наведіть конкретно-історичні факти, які свідчать про розвиток 

національної мови, освіти й культури громадян німецької національності, які 

компактно проживали на території України. Назвіть провідні німецькі освітні 

заклади, газети та журнали, різноманітну літературу (політичну, технічну, 

художню, сільськогосподарську, медичну тощо), що видавалися мовою 

німецької меншини в період політики коренізації в УРСР. У діяльності яких 

наукових установ віддзеркалилися проблеми національно-культурного життя 

німців в Україні? 

Простежте кроки, зроблені за 1920-ті рр. в духовному відродженні 

татарського народу, початок активного національно-культурного будівництва. 
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Визначте труднощі в здійсненні політики коренізації в 

1920-тих рр. для розвитку національних меншин та її наслідки. 

Згадайте, коли в складі Української СРР було утворено автономну 

Молдавську республіку, дайте характеристику розвитку національної 

культури в МАСРР. 

Висвітліть становище молдаван і румунів на українських землях у складі 

Румунії, простежте розвиток їхньої культури. Розкрийте особливості 

державної політики асиміляції молдаван, об’єднання їх з румунами. З’ясуйте 

причини міграції румунів до Північної Буковини. 

Охарактеризуйте розвиток культури національних меншин на 

західноукраїнських землях під владою Польщі. 

Використовуючи конкретно-історичний матеріал, покажіть, як змінився 

політичний статус угорців Закарпаття в означений період. Чому, на Вашу 

думку, вони, як і румуни, потерпали через мовно-культурну дискримінацію? 

Охарактеризуйте згортання коренізації національних меншин у 

1930-ті рр., визначте його причини. Розкажіть про заборону національних 

організацій, видання літератури мовами національних меншин, заслання їхніх 

керівників до таборів ГУЛАГу, ліквідацію національних адміністративно-

територіальних районів, мережі закладів освіти всіх рівнів мовами 

національних меншин. 

Доведіть, що ліквідація спеціальних національних установ в Україні 

була тільки частиною загальної політики, спрямованої на відмову від 

коренізації в усіх сферах культури, а репресії в середовищі творчої інтелігенції 

та відповідальних працівників, що з особливою силою розгорнулись у 1937–

1938 рр., поклали їй кінець. Чому, на Вашу думку, в сучасних умовах досвід і 

уроки коренізації становлять значний інтерес? 

Використовуючи конкретно-історичний матеріал, покажіть, що поряд з 

українцями, росіянами, німцями, поляками масові репресії стосувалися й 

інших народів. Наведіть факти каральних заходів проти національних меншин 

України. Доведіть, що культурі, звичаям, традиціям цих народів було завдано 
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непоправної шкоди, тисячі громадян було знищено, заслано на тривалі строки 

до виправно-трудових таборів, депортовано в інші республіки; частина з них 

загинули в засланні. 

Розкажіть про причини однієї з найбільших культурних катастроф 

XX ст. — знищення в 30-ті рр. самобутньої мусульманської цивілізації Криму. 

Розкажіть про безжалісну руйнацію мечетей, ліквідацію писемності 

(категорична заборона використання арабської графіки), збирання і знищення 

книг, усунення системи мусульманського суду за шаріатом. Простежте, як 

переписувалась історія мусульман Криму, знищувалася, стиралася з карти 

національно-релігійна топоніміка, під час пошуків коштовних металів 

розкопувалися мусульманські поховання, а надмогильні камені 

використовувались як підмурівки будинків та як огорожі. Наведіть приклади. 

Використовуючи фактологічний матеріал, доведіть, що в означений 

період цілеспрямовано розшукувались і знищувались релігійні фоліанти й 

архітектурні національні комплекси, з усіх довідників та путівників, 

енциклопедій і підручників було вилучено мало не всі матеріали про життя тут 

мусульман, їхню релігію, культуру. 

Проаналізуйте практично повну ліквідацію караїмських громад та їхніх 

релігійних структур. Розкажіть, як караїмів було позбавлено храмів і шкіл, а 

отже, можливості вивчати рідну мову, історію, культуру. Охарактеризуйте 

стан, у якому опинилися караїмські святині — фортеця Джуфт-Кале та її 

храми, прилегле до неї родове кладовище, кенаси Євпаторії. Пригадайте про 

знищення або зруйнування великої кількості пам’ятників на кладовищі Балта 

Тімейз. Вкажіть, що період червоного терору в Криму став відправною точкою 

непоправних демографічних втрат караїмської громади. Наведіть факти про 

еміграцію з країни решток заможних верств та офіцерства. 

З’ясуйте, яких втрат зазнали представники різних національностей, що 

проживали на території України в 1930-ті рр., внаслідок депортацій, 

різноманітних утисків прав і свобод. Визначте причини масових депортацій 
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національних меншин в Україні. Розкажіть про депортації польського, 

німецького населення з України, їхні наслідки. 

Розкрийте становище національних меншин: євреїв, німців, поляків, 

молдаван, білорусів та ін. під час Другої світової війни. Як вплинуло на 

розвиток їхньої культури возз’єднання Західної України з УРСР? 

Проаналізуйте особливості соціально-економічного та політичного становища 

євреїв, характерні риси розвитку їхньої культури на приєднаних 

західноукраїнських землях. Розкажіть про розпуск усіх єврейських партій, 

заборону івриту, заслання десятків тисяч євреїв до Сибіру й Казахстану. 

Доведіть фактами, що одночасно почалося спалювання єврейських будинків 

молитов, синагог разом з бібліотеками, старими книгами, коштовними 

фоліантами, руйнування єврейських цвинтарів. Зверніть увагу на створення 

таборів примусової праці для євреїв по всій окупованій території Західної 

України. Вкажіть причини такої політики радянської влади щодо євреїв. 

Зверніть увагу на арешт і розстріл у Києві єврейських професорів 

Медичного інституту, університету, Політехнічного інституту й Академії 

зовнішньої торгівлі, активістів єврейської релігійної громади, керівників 

низки колишніх громадських організацій. Наведіть факти про те, що єврейські 

погроми відбувалися в багатьох містах, окупованих гітлерівцями, жертвами 

яких стали інтелігенти, вчителі, адвокати, лікарі. 

Розкажіть про київський Бабин Яр як жахливий прояв нацистського 

геноциду і всесвітній символ трагедії єврейського народу та інші місця 

масового знищення євреїв. 

Доведіть, що Друга світова війна стала національною катастрофою для 

євреїв, що розвиток нації було призупинено, її етнічний потенціал підірвано, а 

культуру зруйновано. Чому, на Вашу думку, непроста доля єврейського 

народу у війні мала негативні наслідки й для України в цілому? 

Проаналізуйте становище українських німців у Другій світовій війні, 

розкрийте причини депортацій більшості німецького населення, з теренів 

України в її сучасних кордонах, у східні регіони СРСР. Слід також звернути 
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увагу на репатріацію німецького населення Західної України, Буковини й 

Бесарабії після возз’єднання їх з УРСР до Німеччини. 

Спираючись на відомі Вам документальні матеріали, доведіть, що 

внаслідок таких дій радянського режиму німецька етнічна спільнота в Україні 

фактично перестала існувати. Поясніть, чому німці найбільше потерпіли від 

проведення в армії етнічних чисток. Дайте визначення терміну 

«фольксдойче». Якого звучання набуло питання про фольксдойче з 

оформленням в Україні нацистського окупаційного режиму? Охарактеризуйте 

спеціальну систему освіти та виховання «фольксдойче», їхні навчальні 

заклади. 

Зважте на те, що польське населення Західної України після 

возз’єднання з УРСР зазнало найбільших утисків Наведіть приклали значного 

скорочення чисельності поляків в Україні внаслідок розстрілів польських 

офіцерів у радянських таборах, депортації поляків із Західної України в східні 

райони Росії у 1939–1941 рр. Пригадайте факти зловживань радянської влади 

щодо поляків: відмова в прийнятті на роботу трудящих польської 

національності, колишніх польських комуністів, заборони у використанні 

польської мови та вимоги замінити її українською, самовільні захоплення 

квартир поляків, брак реагування міліції і органів влади на утиски їхніх прав. 

Які наслідки це мало для розвитку культури польської національної меншини? 

В чому, на Ваш погляд, полягали особливості становища молдавського 

населення під час Другої світової війни? Проаналізуйте значення включення 

Південної Бесарабії, Хотинщини та Північної Буковини, Закарпаття до УРСР 

для розвитку культури угорців, румунів, словаків, німців, молдаван, 

представників інших національностей. Розкажіть про створення 

Молдавської РСР, до складу якої ввійшла і АМРСР, з територією якої нині 

практично повністю збігається невизнана Придністровська республіка. 

Визначте причини масової депортації кримських татар з Кримського 

півострова. Використовуючи фактологічний матеріал, доведіть, що після 

переселення кримських татар режим розпочав атаку на їхню національну 
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самосвідомість, на кримськотатарську культуру, мову. Розкажіть про 

перейменування населених пунктів півострова, про зникнення з карти Криму 

тисяч стародавніх топонімів, а зі словників та особистих документів — 

етноніму «кримські татари». Зверніть увагу на те, що з руйнуванням 

історичної пам’яті був пов’язаний курс на повне знищення з етнографічної 

карти країни цілого народу. 

Охарактеризуйте особливості проявів культурного життя в 

спецпоселеннях кримських татар — відсутність у перші роки заслання театрів, 

творчих колективів, національних бібліотек, періодичних видань, книг. Як 

ізоляція від рідної землі, розірвання родинних зв’язків у місцях поселень 

позначилися на основах національного життя, розвитку звичаїв, мови, 

культури, сімейних традиціях? Доцільно також підкреслити, що було 

ліквідовано наукові центри з дослідження кримськотатарської мови і 

літератури, з історії Криму, вилучались або фальсифікувалися цілі пласти, 

пов’язані з історією цього народу. 

Висвітліть становище караїмів під час Другої світової війни. Чому, на 

Вашу думку, вони розділили долю євреїв у Києві в Бабиному Яру? Визначте 

причини депортації частини караїмів разом з кримськими татарами й іншими 

народами, після звільнення Криму від окупантів. Як це позначилося на стані 

культури цього народу? 

Доведіть на конкретному історичному матеріалі, що під час Другої 

світової війни кримчаків, їхню культуру через етноконфесійну ідентичність 

свідомо знищували окупанти. Наведіть цифровий матеріал, який свідчить про 

те, що кримчаки як етнос є найбільш потерпілими в роки війни. 

Розкажіть також про депортацію греків, вірмен і болгар з Криму, 

розкрийте її наслідки для розвитку культур цих народів. Наведіть дані, які 

характеризують втрати населення Криму внаслідок депортації, а також 

мобілізації та призовів до Червоної Армії, евакуації мирного населення, втрат 

під час окупації. Чим, на Вашу думку, можна пояснити перетворення 

Кримської АРСР на Кримську область у складі РРФСР? 
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Вивчаючи особливості історії національних меншин України в 

післявоєнний період, їхню роль у відбудові народного господарства, 

проаналізуйте державну національну політику та її вплив на динаміку 

формування національного складу. В контексті питання розкрийте тенденцію 

нігілістичного ставлення до розвитку національної самобутності й 

нівелювання національного розмаїття. В чому суть концепції «зближення та 

злиття націй», створення нової історичної спільноти — «радянського народу»? 

Поясніть, чому будь-яку спробу захистити національні інтереси, мову, 

культуру розглядали як прояв «буржуазного націоналізму». 

Зверніть увагу на участь національних меншин у розвитку економіки, 

науки, культури. Простежте політичну реабілітацію національних меншин у 

радянську добу. В чому полягала особлива політика союзного та українського 

радянських урядів у поверненні кримських татар? Розкрийте зміст урядової 

пропозиції створити автономію в місцях їх депортації. 

Варто також дослідити становище єврейської етнічної групи в Україні у 

другій половині 1940-х — 1980-х рр., її роль у розвитку науки та культури 

України. Це політичне й соціальне явище — тут треба було б зупинитися на 

проявах антисемітизму в культурі — наприклад, про 5 графу та її роль у 

обмеженні права євреїв на здобуття вищої освіти. Охарактеризуйте 

післявоєнний антисемітизм у Радянській Україні, його причини та наслідки. 

Зверніть увагу на депортації євреїв з України 1946–1947 рр. Чим, на Вашу 

думку, було викликано розгортання кампанії боротьби з «космополітизмом»? 

Яка була мета запланованої акції? Розкажіть про репресії проти єврейських 

літераторів, митців, учених, діяльність яких була пов’язана з Україною, 

закриття всіх єврейських навчальних, наукових та культурних закладів. В 

зв’язку з чим масовим стало вигнання євреїв з центральних культурно-

ідеологічних установ, редакцій газет, журналів, академічних інститутів, 

театрів? Аргументуйте свою думку. Наведіть факти. 

Розкажіть про створення єврейської держави Ізраїль та еміграцію євреїв. 

Простежте причини й перебіг культурної асиміляції частини євреїв. Поясніть, 
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у чому полягала проблема визнання трагедії Бабиного Яру. Проаналізуйте 

розвиток іудейської релігії в Україні в означений період. Якими 

суперечливими тенденціями він характеризувався? Зверніть увагу на такі 

моменти: драматичний занепад єврейської традиції в найширшому розумінні 

цього поняття; державний антисемітизм, який базувався на парадоксальному 

поєднанні скерованості на денаціоналізацію євреїв і запобіганню їхній 

офіційній асиміляції (сумнозвісна п’ята графа); репатріація до Ізраїлю й 

еміграція на Захід; занепад офіційної синагоги й відродження єврейського 

культурного та національно-релігійного життя, яке набувало форми опозиції 

панівному режиму. 

Визначте причини та розкрийте основні напрями активізації єврейського 

національного життя в період перебудови (І з’їзд єврейських організацій і 

громад СРСР, створення при Українському фонді культури Республіканського 

товариства єврейської культури, Ваад та ін.). 

Проаналізуйте участь російської етнічної групи в соціально-

економічному, політичному та культурному житті України у повоєнний 

період. Розкрийте роль росіян — вихідців з України в історії й культурі СРСР 

цього періоду. Зверніть увагу на культуру російської етнічної групи в Криму. 

Розкажіть про створення та діяльність при Українському фонді культури 

Українського республіканського товариства російської культури «Русь». 

Дослідіть роль поляків України в розвитку культури й науки у другій 

половині 40-х — на початку 90-х рр. ХХ ст. Вкажіть, як репатріаційні договори 

між Польщею та СРСР вплинули на чисельність польського населення в 

Україні. Дайте характеристику новому етапу в розвитку національно-

культурного життя поляків в Україні у період перебудови. Розкажіть про 

заснування Польського культурно-освітнього товариства (1988 р.), його 

культурну діяльність, про І Конгрес поляків, які мешкають в Україні. 

Розкрийте особливості демографічного, соціально-економічного та 

культурного розвитку білоруського, молдавського, угорського, німецького, 

чеського, словацького населення в Україні в післявоєнний період. Простежте 
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урядову політику щодо реабілітації кримських татар у післявоєнний період. 

Коли відбулася їхня остаточна реабілітація? Охарактеризуйте рух за 

повернення татар, діяльність Мустафи Джемільова, підтримку прогресивної 

радянської інтелігенції. Які документи визнавали незаконність і злочинність 

репресивних актів проти народів, котрі зазнали насильного переселення, й 

забезпечували їхні права? Проаналізуйте активізацію національно-

культурного життя кримських татар у період перебудови. 

Розкажіть про створення та діяльність Республіканського культурного 

центру тюркомовних народів при Українському фонді культури, до складу 

якого входять 11 товариств, зокрема кримськотатарське, караїмське, гагаузьке 

та ін. Висвітлюючи головну мету створення культурно-освітніх товариств, 

зверніть увагу на такі моменти: розвиток гармонійних міжетнічних відносин, 

згуртування представників національних меншин навколо спільних етнічних 

інтересів, національна ідентифікація на основі рідної мови, історичної пам’яті, 

традицій і культури. Розкрийте основні напрями діяльності об’єднань угорців, 

німців, чехів, словаків, греків та інших національних меншин, які компактно 

проживали на території України. Коли і з якою метою було створено Раду 

національних товариств Української РСР?  

 

Питання та завдання для самоконтролю 

1. Висвітліть успіхи розвитку культур національних меншин в УРСР 

в умовах політики коренізації. Який досвід і уроки коренізації є корисними для 

збереження територіальної цілісності України сьогодні? 

2. Проаналізуйте становище найбільш численних національних 

меншин України в роки Другої світової війни. Як ця подія вплинула на їх долю 

та національний склад країни? 

3. Чи можна вважати депортацію кримськотатарського народу актом 

геноциду? Поясніть свою позицію. 

4. Як радянська міграційна політика в різні історичні періоди 

впливала на етнічні процеси в Україні? 
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5. Простежте історичну долю єврейського народу в ХХ ст. на 

українських теренах. Назвіть його головні досягнення в збереженні 

ідентичності та головних цінностей. 

6. Охарактеризуйте здобутки культурно-національного руху 

окремих національних меншин України в період перебудови. 

 

До семінару № 8 

Сучасна українська культура 

(2 години) 

 

Основні поняття, визначення: інтеграція культурна, соборність, 

регіоналізм, сепаратизм, імміграція, етнічні стереотипи, толерантність, 

національно-культурні товариства. 

 

Методичні поради 

Приступаючи до вивчення питання про розвиток культури, мови, релігії 

національних меншин в сучасній Україні, слід передусім визначити 

чисельність та розміщення в ній представників національних меншин. 

З’ясуйте, чому сучасні тенденції інтеграційних процесів світового і 

національного розвитку дедалі більше актуалізують проблеми 

міжнаціональних відносин в Україні, консолідації нації, етнополітичного 

консенсусу, диктують потребу у виваженій і демократичній державній 

етнополітиці. Зверніть увагу, що сучасні етнонаціональні процеси в Україні 

відбуваються за наявності умов для трансформації української нації в 

поліетнічну. Проясніть, чому етнічне розмаїття суспільства держава має 

розглядати як незаперечну цінність і всебічно сприяти розвитку культурної, 

мовної, релігійної самобутності громадян України всіх національностей. 

З’ясуйте, чому консолідація українського суспільства має відбуватися на 

підставі найкращих традицій української культури й національних цінностей, 

збагачених багатовіковими взаєминами з іншими культурами й народами. 
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Доведіть, що включення національних меншин у громадянське 

суспільство, ототожнення з територією проживання є ключовим питанням для 

розвитку громадянського суспільства, яке перебуває в процесі творення і 

включає різні етноси. Проаналізуйте, чому демократизація суспільно-

політичного розвитку створюють сприятливі умови для широкого залучення 

національних меншин у суспільне й культурне життя країни. Підтвердіть на 

конкретному історичному матеріалі, що, з одного боку, нині відбувається 

національно-культурне відродження національних меншин, а з іншого — їхня 

інтеграція в українське суспільство. 

Охарактеризуйте сучасну політико-правову базу регулювання 

етнонаціональних процесів, розвитку етнічної, культурної, мовної та 

релігійної самобутності національних меншин України, поглиблення 

демократичних засад українського суспільства та забезпечення 

міжнаціональної злагоди. Висвітліть головні засади їхнього правового 

становища. Зверніть увагу на основні напрями державної політики в 

етнокультурному розвитку: відродження та розвиток культури українського 

етносу в межах України; задоволення культурних потреб національних 

меншин у країні; підтримка прагнення як східної, так і західної української 

діаспори щодо збереження етнічної ідентичності; забезпечення 

міжнаціональної культурної взаємодії, взаємоповаги й толерантності у 

відносинах між представниками різних етносів; розвиток інфраструктури 

етнокультурної сфери. 

Поясніть, чому в сучасних умовах особливе значення має дотримання 

спеціальних принципів: багатокультурності; самоцінності етнокультур; 

єдності прав та обов’язків громадян і їхніх спільнот щодо задоволення 

етнокультурних інтересів; орієнтації носіїв культур на загальнолюдські 

духовні цінності. Простежте їхній зв’язок з проголошеними на міжнародному 

рівні принципами культурної політики в постіндустріальному суспільстві: 

сприяння розвитку етнічної та національної ідентичності, культурному і 

мовному розмаїттю; підтримка творчості та ін. Які заходи, спрямовані на 
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гарантоване забезпечення політичних, соціальних, економічних і культурних 

прав та свобод, розвитку національної самосвідомості й самовиявлення 

етносів України проводяться сьогодні в країні? З якими міжнародними 

організаціями співпрацює Україна щодо забезпечення прав національних 

меншин? Стороною яких міжнародних багатосторонніх договорів, що 

стосуються захисту прав національних меншин, виступає Україна? 

Наведіть факти, що свідчать про культурно-національне відродження 

національних громад у незалежній Україні. Розкажіть про І Всеукраїнський 

міжнаціональний конгрес, його рішення; про повернення історичних назв 

містам і селам, які свідчили про те, що на цій території проживали колись або 

проживають нині німці, чехи, поляки, греки; про заходи щодо створення в 

місцях компактного проживання національних груп установ народної освіти з 

навчанням національною мовою; про створення та реалізацію спеціальних 

програм, спрямованих на збереження і розвиток культур народів, які живуть 

на території України; про підготовку кадрів викладачів з інших етнічних груп 

населення. 

Доведіть, що в країні послідовно розбудовується культурно-мистецьке 

життя національних меншин, ідуть пошуки вирішення проблем їхньої освіти, 

дозвілля, відродження національних традицій. 

Розкажіть про створення та діяльність національно-культурних 

товариств національних меншин в Україні, назвіть найчисельніші з них. 

Поясніть, коли й навіщо було створено Асоціацію національно-культурних 

об’єднань України та Всеукраїнський союз громадських організацій 

«Міжнаціональний форум України». Назвіть міські й республіканські 

громадські організації кримських німців, поляків, білорусів у Криму, які 

дбають про збереження культури, мови, традицій свого народу. 

Охарактеризуйте діяльність Всеукраїнської громадської організації 

«Український центр ісламознавства». 

Простежте, як реалізується в Україні проект Євросоюзу «Релігійне 

розмаїття та міжкультурна освіта». Розкрийте значення заснування у 
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Сімферополі Інформаційно-методичного центру міжкультурної просвіти й 

толерантності. Які організації виступили ініціаторами його відкриття? Що Ви 

знаєте про реалізацію мети нового центру, здійснювану в рамках проекту 

«Мультикультурна освіта як основа толерантних міжнаціональних стосунків 

у Криму»? Доведіть, що етнокультурні центри (громадські організації, які 

репрезентують один з механізмів культурно-національної автономії й новий 

тип культурно-дозвільної організації, що ставить перед собою завдання 

культурної консолідації певного етносу, відродження, розвитку і 

популяризації духовної культури різних етнічних спільнот) стали відігравати 

роль авторитетних інститутів громадського управління етнокультурними 

процесами. 

Проаналізуйте провідні тенденції в етнокультурному русі: пробудження 

національної гідності й упевненості меншин у творчих силах своїх етносів; 

зародження масового аматорського художнього руху, створення професійних 

театрів і мистецьких колективів національних меншин; розвиток мережі 

національних шкіл, організація класів і груп, відділень і курсів у спеціальних 

навчальних закладах; запровадження на телебаченні й радіопередач та 

друкованих органів мовами національних меншин. 

Наведіть приклади створення нових аматорських художніх колективів, 

проведення національних і поліетнічних культурно-мистецьких акцій, 

етнокультурологічних конференцій, фестивалів дитячої творчості. Розкажіть 

про створення в державних музеях України експозицій, що висвітлюють 

історію культури, побуту, традицій національних меншин. 

На конкретно-історичному матеріалі доведіть, що незалежна Україна 

надзвичайно важливого значення надає забезпеченню функціонування поряд 

з державною українською мовою мов національних меншин, якщо вони 

мешкають компактно в межах певних адміністративно-територіальних 

одиниць. 

Назвіть національні меншини, які компактно проживають в Україні. В 

яких областях вони мешкають? Розкрийте сутність і значення Державної 
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програми розвитку української мови та інших національних мов в Україні, 

Комплексної програми основних напрямів розвитку культури у розвитку мов 

і культур національних меншин у забезпеченні загальноукраїнського 

культурного поступу, збереженні духовної спадщини, культурному 

відродженні етнічних спільнот в Україні та української діаспори. Простежте, 

як у сучасних умовах активізується політика підтримки культури й мови 

національностей України в усіх регіонах країни шляхом фінансування 

інноваційних освітніх, культурних, інформаційних програм. 

Які державні установи у справах національностей було створено після 

проголошення незалежності? Назвіть театри, які функціонують в Україні для 

задоволення культурно-мистецьких потреб національних меншин. 

Використовуючи фактологічний матеріал, простежте, як реалізується щорічна 

програма випуску літератури мовами національних меншин України, 

спрямована на задоволення етнокультурних і освітніх потреб представників 

різних національностей. Охарактеризуйте діяльність спеціалізованого 

видавництва літератури мовами національних меншин «Етнос» і відповідних 

редакцій регіональних державних видавництв у багатьох містах України. 

Розкрийте величезне значення, яке мають для повнішого задоволення потреб 

національних меншин електронні та друковані засоби масової інформації, що 

виходять як на всеукраїнському, так і на регіональному рівнях. 

Висвітліть основні напрями розвитку освіти, науки та культури 

національних меншин України, їхнє місце в соціальній, політичній та 

економічній системі українського суспільства. Простежте взаємодію та 

взаємовплив української культури та культур народів, що проживають на 

території сучасної України. 

Чому, на Вашу думку, однією з найпекучіших проблем України є 

повернення на батьківщину та облаштування осіб, депортованих у радянські 

роки за національною ознакою? Проаналізуйте постанови і розпорядження, які 

прийняв уряд незалежної України, пов’язані з організацією повернення та 

облаштування депортованих громадян. Вкажіть на нагальні соціально-
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економічні, етнічні та гуманітарні проблеми, які постали перед державними 

органами виконавчої влади у зв’язку з поверненням депортованих з України 

народів щодо їх облаштування та інтеграції в українське суспільство. 

Доведіть, що не менш важливою є проблема відродження та розвитку 

освіти й культури депортованих народів, зокрема кримських татар. 

Охарактеризуйте політику сучасної української держави стосовно Криму у 

зв’язку з його анексією Російською Федерацією. Якою є нинішня ситуація з 

діяльністю кримських видань національних меншин, організацією 

телемовлення мовами національностей, що проживають на півострові. 

Визначте проблеми і шляхи вирішення національно-мовних та 

культурних потреб усіх етносів України в умовах розбудови незалежної 

держави. 

 

Питання та завдання для самоконтролю 

1. Чи є правильним твердження про те, що в незалежній Україні, з 

одного боку, відбувається національно-культурне відродження національних 

меншин, а з іншого — їхня інтеграція в українське суспільство? Аргументуйте 

свою думку конкретними історичними фактами. 

2. Охарактеризуйте головні засади, успіхи та прорахунки 

державницької етнополітики в незалежній Україні. 

3. Визначте проблеми і шляхи вирішення національно-мовних та 

культурних потреб усіх етносів України в умовах розбудови незалежної 

держави. Простежте взаємодію та взаємовплив української культури та 

культур народів, що проживають на території сучасної України. 

4. Що об’єднує національні громади в сучасній Україні? 

5. В чому, на Ваш погляд, запорука успіху консолідації сучасного 

українського суспільства? 
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Глосарій 
 

АВТОНОМІЯ ЕТНІЧНА — національне (етнічне) самоврядування, 

яке є однією з форм гарантованого міжнародним правом самовизначення 

народів. Відомо кілька форм автономії етнічної: національно-територіальна, 

національно-культурна, національно-персональна. 

Національно-територіальна автономія — національне (етнічне) 

самоврядування, котре надається, як правило, етнічним групам, що компактно 

проживають у межах держави, відрізняються від основної маси населення 

мовою, культурою, релігією тощо, а також вважаються «корінними етносами» 

на даній території (в більшості випадків останнє фіксується в назві даної 

території чи землі). Ця форма автономії передбачає широке внутрішнє 

самоврядування етнополітичного чи етнотериторіального утворення в рамках 

єдиної держави, в тому числі з деяких питань законодавства. 

Національно-культурна автономія — національне (етнічне) 

самоврядування, котре надається здебільшого національним меншинам 

держави і є екстериторіальним. Вона полягає в законодавчо оформленому 

праві етнічних груп на збереження і розвиток своєї культурної, мовної, 

релігійної самобутності, на утворення своїх громадських об’єднань, на 

користування й навчання рідною мовою чи вивчення рідної мови, на розвиток 

національних культурних традицій, задоволення потреб у літературі, 

мистецтві, засобах масової інформації тощо.  

Особливим видом автономії етнічної є національно-персональна 

автономія — право етнічних меншин на самостійне влаштування свого 

національного життя. Була встановлена в УНР Законом про національно-

персональну автономію, який ухвалила Центральна Рада 9 січня 1918 p. Згідно 

з законом громадяни, належні до певної меншини, могли утворити 

Національний Союз, якому надавалися права законодавства й врядування. 
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АНТИСЕМІТИЗМ — одна з форм національної та релігійної 

нетерпимості, що виявляється у ворожому ставленні до євреїв, а також система 

поглядів, що обґрунтовує таке ставлення. 

АСИМІЛЯЦІЯ ЕТНІЧНА — розчинення самостійного етносу або його 

частини в середовищі іншого, як правило, більшого етносу. При цьому етнос, 

що асимілюється, втрачає свою мову, традиційну культуру, етнічну 

самосвідомість, переймаючи етнокультурні компоненти іншого. А. часто є 

складовою цілеспрямованої насильницької політики етноциду; причому 

форми насильства можуть варіюватися від відвертих (геноцид вірменів 

наприкінці Першої світової війни, депортації кримських татар тощо) до більш 

витончених (творення єдиного «радянського народу» в СРСР). А. може бути 

також наслідком складних етнічних, демографічних і соціальних процесів, що 

мають спонтанний характер (наприклад, міграції). 

АСИМІЛЯЦІЯ КУЛЬТУРНА — це процес, що призводить до 

ототожнення себе з культурою іншої спільноти та супроводжується 

поступовою втратою елементів власної культури і призводить до розчинення 

окремих носіїв цієї культури чи всієї спільноти в новому культурному 

середовищі. 

АШКЕНАЗІ — назва одного з двох найчисленніших субетносів євреїв, 

нащадки вихідців із середньовічної Німеччини та східноєвропейських країн 

(на відміну від сефардів — вихідців із Іспанії, Португалії та Північної 

Африки). Користувалися переважно мовою їдиш. 

БАГАТОКУЛЬТУРНІСТЬ, МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМ — 

характерний для деяких поліетнічних держав стан суспільства і політика 

підтримки мирного співіснування та всебічного розвитку різних культур, 

визнання їх засадничої рівноцінності в межах певного простору (інституції, 

міста, регіону, країни). В основі Б./М. — ідея культурного багатоманіття, яку 

протиставляють поняттям асиміляції, інтеграції, «плавильного казана». 

БАТЬКІВЩИНА ІСТОРИЧНА — територія та природне середовище, 

де історично сформувався та тривалий час розвивався певний етнос, завдяки 
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чому в етнічній культурі витворився глибинний зв’язок із цією землею, який 

виявляється у фольклорі, звичаях, господарській діяльності, народному 

мистецтві, харчуванні тощо. Б. І. представники етносу уявляють як колиску 

своєї культури, що є важливою частиною етнічної ідентичності. Уявлення про 

межі Б. І. можуть стати приводом для територіальних претензій чи 

сепаратизму. 

ВААД УКРАЇНИ — асоціація єврейських громадських організацій та 

общин України. Заснована 14 січня 1991 р. з метою створення та зміцнення 

структур, діяльність яких спрямована на національне відродження та 

зміцнення зв’язків між єврейськими організаціями. 

ГАСКАЛА ― єврейський просвітницький рух, започаткований у 

Німеччині наприкінці XVIII ст., пізніше поширився на всю Східну Європу; 

виступав проти ідеї національно-релігійної винятковості євреїв, пропагував 

відкритість євреїв до європейської культури і культури тих країн, у яких вони 

жили. 

ГЕНОЦИД — навмисні дії, спрямовані на повне або часткове фізичне 

винищення національної, етнічної, расової, соціальної чи релігійної групи як 

такої. ООН розглядає Г. як злочин, що порушує міжнародне право і підлягає 

розглядові міжнародного суду в Гаазі. Г. зазвичай чинить панівний режим 

щодо певних груп (меншин). 

ГРУПА ЕТНІЧНА — частина етносу, яка через історичні обставини 

(міграції, депортації, зміни кордонів тощо), була відірвана від нього, 

становлячи відносно цілісну спільноту в іншому етнокультурному середовищі 

(часто у формі діаспори). Г. Е. зберігає етнічну ідентичність, мову та інші 

ознаки етнічності. 

ДЕНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ — насильницьке позбавлення певного народу 

власної державності зі всіма наслідками, а саме: втрата, насамперед, 

політичної та економічної незалежності (державних кордонів, митниць, 

власної грошової одинці, війська, органів безпеки, можливості здійснювати 

самоврядування та ін.), втрата значною мірою й духовно-культурного 
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суверенітету (можливостей проведення самостійної освітньої політики, 

розвитку власних наук, літератури, мистецтва тощо). 

ДЕПОРТАЦІЯ — примусове організоване переселення великих груп 

осіб, об’єднаних певною ознакою (етнічність, релігія, політичні переконання 

тощо) на значні відстані, у віддалені регіони чи в спеціально призначені місця 

(наприклад, гетто), для постійного проживання. Д. є одним з різновидів 

«етнічних чисток» (Див.: Чистка етнічна). Д. може бути частиною політики 

геноциду (наприклад, вивезення євреїв у концентраційні табори під час 

Голокосту). 

ДІАСПОРА — розселення народу за межами основного етнічного 

масиву. 

ДИСКРИМІНАЦІЯ — навмисне позбавлення всіх або деяких прав 

окремих громадян, певних соціальних груп чи громадських організацій, 

здійснюване за ознаками расової, національної або державної належності, 

майнового стану, політичних чи релігійних переконань, статі тощо. 

Дискримінація етнічна — це утиски, які здійснює панівний етнос, щодо не 

панівного (або певної кількості таких етносів). 

ЕМІГРАЦІЯ — різновид міграції, виїзд громадян із батьківщини в інші 

країни для постійного проживання чи тривалого перебування. Серед основних 

причин еміграції — певні несприятливі обставини на батьківщині, як от 

економічні (голод, безробіття, низький рівень життя), політичні (політичні 

переслідування, дискримінація за певною ознакою), екологічні (стихійне лихо 

чи техногенне забруднення), військові (збройний конфлікт). 

ЕТНОС — це стійка спільнота людей, яка історично склалася на певній 

території, має відносно стабільні особливості культури (включаючи мову) і 

психіки, а також етнічну самосвідомість (віру в спільне походження, уявлення 

про історичну батьківщину та спільну історичну долю, а також усвідомлення 

окремішності, відмінності власного Е. від інших подібних утворень, що 

виявляється у самоназві (етнонімі) та почутті та проявах групової солідарності 

з представниками власного Е.). 
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ЕТНОГЕНЕЗ — це утворення етнічної спільності (етносу), походження 

народів на базі різних етнічних компонентів. 

ЕТНОЦИД — системна етнічна дискримінація; цілеспрямовані (часто 

силові) заходи панівної нації, спрямовані на руйнування іншої етнічної 

культури, її асиміляцію. Е. є важливою рисою колоніального ладу. Одним із 

механізмів Е. є депортація; крайнім виявом Е. є геноцид. 

ЄПАРХІЯ — основна церковна адміністративно-територіальна одиниця 

(округ) у православній, католицькій та англіканській церквах. Очолює її 

архієрей (митрополит, архієпископ, єпископ). 

ЄШИВА — єврейський вищий релігійний навчальний заклад, де 

вивчається Усний Закон, головним чином Талмуд. У певні епохи Є. 

виконувала також законодавчі й судові функції. В останні сторіччя головною 

діяльністю Є. є підготовка до звання рабина. 

ІДЕНТИЧНІСТЬ — сукупність уявлень людини про себе і своє 

становище в суспільстві на підставі ототожнення себе з певними культурними 

моделями і соціальними ролями. 

ІДЕНТИЧНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНА — усвідомлена належність до 

певної нації, вияв національної самосвідомості. Для І. Н. важливим є 

сприйняття культурної спадщини, історичної пам’яті, системи норм та 

цінностей певної нації, почутті спільності і солідарності з іншими 

представниками цієї нації. 

ІММІГРАЦІЯ — в’їзд іноземних громадян до країни з метою 

постійного проживання в ній. Серед причини І. головне місце посідають 

економічні чинники (вищий рівень життя у країні призначення, кращі 

можливості працевлаштування і професійної самореалізації, тощо), політичні 

(наявність традицій та інституцій демократичного устрою, низький рівень 

злочинності), етнічні (багатокультурність), релігійні (місіонерська діяльність, 

відсутність релігійних переслідувань), родинні, екологічні та ін. 

ІНТЕГРАЦІЯ КУЛЬТУРНА — у широкому сенсі, глобальне 

зближення національних культур та формування спільних цінностей, 
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зміцнення міжкультурних зв’язків, завдяки якому культурні надбання 

поширюються та засвоюються по всьому світу, формуючи його цілісність. У 

вузькому сенсі — І. К. є формою міжкультурної взаємодії, при якій емігранти 

чи представники етнічних меншин отримують можливість доступу і 

повноцінної участі у панівній культурі, засвоюючи її основні риси та 

зберігаючи при цьому свої культурні особливості (етнічну ідентичність). 

ІНТЕРКУЛЬТУРАЛІЗМ, ДІАЛОГ МІЖКУЛЬТУРНИЙ — принцип 

державної політики, що полягає в заохоченні відкритості до пізнання інших 

культур, спілкування, співпраці, культурному обміні та взаємозбагаченні 

поміж різними етнічними групами в межах певного суспільства. 

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗМ — політична доктрина, в основі якої — 

принцип єдності й солідарності пролетарів (представників робітничого класу) 

різних націй у боротьбі за побудову соціалістичного устрою у своїх країнах. І. 

передбачав, що класові інтереси мають бути вищі за індивідуальні, 

національні та будь-які інші. Теоретичне обґрунтування І. міститься в ідеології 

марксизму-ленінізму, а його практичне втілення відбувалося в СРСР та інших 

країнах соціалістичного табору. 

ІСЛАМ ― одна з трьох світових релігій, яка виникла у VІІ ст. в Аравії, 

а нині поширена майже в усіх країнах світу. Засновник ісламу — пророк 

Мухаммад (570–632 рр.) приблизно з 610 р. у проповідях закликав вірити в 

єдиного Бога (Аллаха) і бути покірним його волі. І. — це не лише релігія, це 

цілісна система організації суспільного життя мусульман, їх побуту, звичаїв, 

законодавства тощо. 

ІУДАЇЗМ ― одна з найдавніших монотеїстичних релігій світу, яка з 

невеликими змінами функціонує досі і є національною релігією євреїв. У 

вузькому тлумаченні під І. малася на увазі релігія, яка виникла на межі ІІ–І тис. 

до н. е. серед єврейських племен. У ширшому розумінні ― це комплекс 

правових, морально-етичних, філософських і релігійних уявлень, які протягом 

майже трьох тисячоліть визначали устрій і спосіб життя євреїв. І. належить 

виняткова роль в історії єврейського народу, коли в умовах втрати його 
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державності й території релігія стала засобом збереження національної 

ідентичності. 

ЇДИШ — єврейська мова з групи германських мов, що нею 

послуговуються переважно євреї ашкеназі (центрально- та західноєвропейські 

євреї). Мова в сучасній германістиці вважається одним з діалектів німецької 

мови. Застосовує гебрейську абетку. 

КАГАЛ ― у широкому розумінні слова — община, громада. У більш 

вживаному — форма громадського самоуправління в Польщі XVI–XVIII ст., а 

пізніше — й у Російській імперії між 1772 і 1844 рр. Найчастіше словом кагал 

позначають правління єврейської общини, що є посередником між нею і 

владою. 

КАЛЬВІНІЗМ ― протестанська релігійна течія, що виникла в процесі 

Реформації на підставі ідей Ж. Кальвіна (1509–1564 рр.). Головним у 

віровченні К. є положення про спасіння особистою вірою та догмат про 

абсолютне передвизначення, згідно з яким Бог ще до створення світу одним 

людям дарував спасіння, іншим — загибель. 

КАРАЇМИ — народність, що живе в Автономній Республіці Крим, 

Одеській, Миколаївській і Волинській областях України, а також у Литві. 

Чисельність К. становить трохи більше 1 тис. осіб. К. — нащадки давніх 

тюркських племен, які у VIII–X ст. перебували в складі Хазарського каганату, 

в XI–XIV ст. жили переважно в Криму. До Литви та Західної України 

потрапили як полонені під час українсько-литовсько-татарсько-турецьких 

воєн і компактно оселилися. За матеріальною, духовною культурою і побутом 

близькі до татар або до населення, де проживають. Їхня мова належить до 

кипчацької групи тюркських мов і має два діалекти: північний (тракайський) і 

південний (галицький); іноді виділяють і кримський діалект. Віруючі К. 

(караїмісти) сповідують іудаїзм. 

КОЛОНІЗАЦІЯ — освоєння необжитих територій з метою їх 

господарського використання. К. супроводжується заснуванням поселень-

колоній — населених пунктів, де живуть новоприбулі мешканці, а також 
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торгових осередків, військових укріплень, інших господарських об’єктів 

(портів, копалень, тощо), і споруд урядового (пошта, поліція) чи культурного 

(школа, храм) призначення. Часто колонії засновували представники певної 

етнічної групи, що давало їхнім мешканцям змогу тривалий час підтримували 

живою свою етнічність. 

КСЕНОФОБІЯ — невмотивований страх перед усім чужинським, 

недовіра та ворожість до представників інших етносів, вияв культурної 

нетерпимості. В основі К. лежать негативні етнічні стереотипи та 

упередження. К. може набувати різних форм — від уникання спілкування з 

представниками інших культур, їхньої прямої чи прихованої дискримінації — 

і аж до актів фізичного насильства. 

КРИМЧАКИ — етнічна група, що мешкає в Криму і налічує всього 

близько 1 тис. чоловік. Етногенез неясний: імовірно, первісне ядро ― хозари, 

які прийняли іудаїзм; до них пізніше приєдналися інші елементи (єврейські, 

татарські). Більшість кримчаків проживають у містах Криму, що поступово 

спричинило їхній перехід до російської мови спілкування. Лише 35% з них 

вважають рідною мовою кримськотатарську. 

КРИМСЬКІ ТАТАРИ — східноєвропейський тюркський народ, що 

історично сформувався в Криму. Розмовляють кримськотатарською мовою, 

проживають на півдні України (Крим, Херсонська та Запорізька області — 

близько 300 тис.), в Туреччині, Узбекистані, Румунії. К. Т. вважають себе 

нащадками різноманітних народів: монголо-татар, греків, готів, хозар, 

половців, ґенуезців, українців. Консолідація цього різноманітного етнічного 

конгломерату в єдиний кримськотатарський народ відбувалася протягом 

століть. Об’єднавчими засадами в цьому процесі були спільність території, 

тюркська мова та ісламська релігія. Остаточно процес формування народу 

завершився в період Кримського ханства (1449–1783 рр.). 1944 р. зазнали 

депортації у східні регіони СРСР за звинуваченням у співпраці з окупантами. 

Під час депортації загинула половина з майже 200 тис. кримських татар. 

1967 р. поновлені в конституційних правах. 1988 р. офіційно реабілітовані. 
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Масове повернення почалося 1989 р. 2014 р., після того, як Крим анексувала 

Росія, кримські татари почали переселятись на материкову частину України, 

побоюючись повторення репресій і переслідувань. 

ЛЮТЕРАНСТВО ― один з основних напрямів протестантизму, що 

виник у XVI ст. в Німеччині, на основі вчення М. Лютера (1483–1546 рр. ). 

Головним у віровченні Л. є положення про виправдання вірою й про спасіння 

через особисту віру (без посередництва церкви). В Україні відоме з середини 

XVI ст. — на Волині, Галичині, Київщині, Поділлі. 

МЕДРЕСЕ ― релігійна ісламська школа, розташована в мечеті або 

спеціальному приміщенні при ній. В М. готують мусульманських мулл, суддів 

шаріатських судів, викладачів, а, іноді, також службовців державного апарату. 

МЕНТАЛЬНІСТЬ — спосіб мислення, загальна духовна 

налаштованість, установка індивіда або соціальної групи (етносу, 

професійного або соціального прошарку) до навколишнього світу. 

МЕНШИНА ЕТНІЧНА — етнічна група, яка стало проживає у певній 

державі, де вона кількісно не становить більшість (наприклад, румуни чи 

болгари в Україні). До М. Е. належать виключно громадяни відповідної 

держави (на відміну від трудових мігрантів, біженців та ін.), які живуть у ній 

відносно тривалий час. М. Е. можуть бути як автохтонними мешканцями на 

цій території (поляки, євреї), так і утворюватись унаслідок новітніх міграцій 

(вірмени, в’єтнамці) або кочівництва (цигани). Представники М. Е. зберігають 

власну етнічну ідентичність, здійснюють заходи щодо підтримки та розвитку 

власної етнічності. 

МЕЧЕТЬ — місце для молитви й богослужіння, молитовний дім у 

мусульман, прихильників ісламського віровчення. 

МІГРАЦІЯ — фізичне пересування, переселення людей з одного 

регіону до іншого, часом на значні відстані та великими групами, що може 

завершитися зміною місця постійного проживання. Розрізняють добровільну 

(з власної ініціативи індивідів та груп, що прагнуть покращити рівень життя, 

наприклад колонізація, трудова міграція, тощо), вимушену (зумовлену 
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обставинами, наприклад, збройним конфліктом чи екологічним лихом) та 

примусову міграцію (здійснену під тиском, із застосуванням сили чи 

залякування, під загрозою розправи, наприклад, депортація та геноцид тощо). 

МІГРАЦІЙНІ ПОТОКИ — напрямки постійної чи тривалої масової 

міграції, що вирізняються часовими рамками, інтенсивністю і певними 

соціальними характеристиками мігрантів (гендерними, віковими, расовими, 

етнічними, регіональними). 

МІНАРЕТ — баштоподібна культова споруда (вежа) при мечеті, з якої 

глашатай (муедзин) скликає мусульман на молитву (салят). 

НАЦІОНАЛЬНА СВІДОМІСТЬ — це сукупність соціальних, 

економічних, політичних, моральних, етичних, філософських, релігійних 

поглядів, норм поведінки, звичаїв і традицій, ціннісних орієнтацій та ідеалів, 

у яких виявляються особливості життєдіяльності націй та етносів. 

НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ УКРАЇНИ ― групи громадян України 

неукраїнської національності та їхні нащадки, що традиційно проживають на 

її території, визнають Конституцію України та закони України, є меншими за 

чисельністю від загальної кількості громадян української національності у 

державі, які характеризуються етнічною, культурною, мовною та релігійною 

самобутністю й готові її зберігати та розвивати. 

НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ТОВАРИСТВА — об’єднання 

національних меншин, діяльність яких спрямована на задоволення 

національних потреб і запитів у сфері культури, освіти, мови, на збереження і 

розвиток національної самосвідомості, національної самобутності, звичаїв, 

традицій, історичної пам’яті свого народу, а також на вирішення колективних 

соціальних та економічних питань. 

НАЦІЯ — велика соціокультурна спільнота індустріальної епохи. Н. 

розділяє певні спільні риси з етносом: подібно до етносу, вона також є 

спільнотою, що історично склалася як цілісність на певній території, 

характеризується певними спільними ознаками та особливостями культури. 

Однак на відміну від етносу, Н. має виразний політичний вимір — Н. живе або 
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прагне жити окремим політичним життям у формі незалежної національної 

держави чи національної автономії. Особливе значення мають «суб’єктивні» 

ознаки нації ― національна свідомість та ідентичність. 

ПЛЮРАЛІЗМ КУЛЬТУРНИЙ — світоглядна позиція, моральний 

принцип побудови суспільних стосунків, в основі якого лежить ідея визнання 

рівності й самоцінності кожного етносу, його права на збереження 

самобутності, на вільний і всебічний розвиток. 

ПОЛІЕТНІЧНІСТЬ, ПОЛІЕТНІЧНИЙ — склад населення певної 

території (місто, регіон, країна), де у безпосередній близькості проживають 

представники кількох різних етносів та етнічних груп. П. характерна для 

більшості суспільств сучасного світу: лише 20 з 180 незалежних держав можна 

вважати етнічно однорідними, оскільки етнічні меншини у них становлять до 

5% загальної кількості населення (наприклад, Польща та Японія). 

ПОЛІКОНФЕСІЙНІСТЬ — співіснування різних релігійних конфесій 

в одному суспільстві, до складу якого входять групи, які сповідують різні 

релігії. П. передбачає наявність та одночасну діяльність різних церков і 

релігійних організацій на певній території (населеного пункту, регіону, 

країни) з дотриманням принципів толерантності. 

РЕГІОНАЛІЗМ — система поглядів та ідей, що намагається 

обґрунтувати доцільність розширення повноважень регіону й утвердження 

регіону як повноправного суб’єкта політичного процесу. Р. також розуміють 

як цілеспрямовану діяльність регіональних еліт (економічних, культурних, 

політичних та ін.), що має на меті зміцнення їх впливовості та посилення ролі 

відповідних регіонів у тій чи іншій сфері (економічній, політичній, культурній 

тощо). Одним із вимірів Р. є формування регіональної ідентичності мешканців 

(наприклад, Галичини чи Донбасу в сучасній Україні). 

РЕПАТРІАЦІЯ — повернення емігрантів, депортованих, 

військовополонених, біженців та інших осіб, які тривалий час перебували на 

чужині, на їхню історичну батьківщину. Р. може відбуватися як добровільно 

(наприклад, повернення депортованих кримських татар до Криму), так і 
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примусово (повернення нелегальних емігрантів до їх країн чи повернення 

біженців від радянської влади до СРСР після Другої світової війни). Р. 

зазвичай супроводжується поновленням громадянських прав репатріантів на 

батьківщині, але у деяких випадках може призвести до репресій проти 

репатрійованої особи (наприклад, політичного біженця). 

СЕКУЛЯРИЗАЦІЯ ― звільнення різних сфер суспільних відносин, 

особистого життя, свідомості, діяльності і поведінки людей від релігійного 

впливу. 

СЕПАРАТИЗМ — ідеологія та суспільний рух, спрямований на 

відокремлення певної частини країни всупереч позиції офіційної влади. 

Передумовою виникнення сепаратизму є існування певного регіону, мешканці 

якого за етнічними, релігійними, історико-культурними, мовними ознаками чи 

політичними поглядами суттєво відрізняються від населення решти регіонів. 

Метою сучасних сепаратистських рухів найчастіше є не стільки 

відокремлення регіонів і здобуття державної незалежності, скільки досягнення 

більшої автономії та забезпечення права на повноцінний розвиток їх особливої 

культури. 

СМУГА ОСІЛОСТІ — територія компактного проживання євреїв у 

Російській імперії, визначена царським урядом, аби запобігти проникненню їх 

у великоруські губернії і захистити російське підприємництво від єврейської 

конкуренції. Смуга осілості була одним із порушень прав людини, зокрема 

права на вільний вибір місця проживання. Вперше смугу осілості було 

визначено відповідно до указу 1791 р. До неї ввійшли Катеринославська, 

Київська, Волинська, Подільська, Херсонська, Таврійська, Чернігівська, 

Полтавська, Мінська, Віленська, Бессарабська, Астраханська та Кавказька 

губернії, а також Курляндія. Оскільки три останні в 1829 та 1835 рр. було 

виключено з числа регіонів, де євреї могли б селитися, то вони 

зосереджувалися переважно в західних губерніях та в Україні. Проіснувала до 

1917 р. 
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СОБОРНІСТЬ — синонім територіальної цілісності української 

держави, згуртованості українців усіх регіонів. 

СПЕЦПОСЕЛЕНЕЦЬ (СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЕЦЬ) — особа, виселена 

з місця проживання, переважно у віддалені райони країни без судової або 

квазісудової процедури. Особлива категорія репресованого населення СРСР. 

СТЕРЕОТИПИ ЕТНІЧНІ — схематизовані, поверхові, вкрай 

узагальнені, спрощені та емоційно насичені уявлення про певний етнос. С. Е. 

приписують певні риси вдачі, поведінки, моралі, тощо усім представникам 

певного етносу. С. Е. можуть стати одним з чинників міжетнічних напружень, 

конфліктів, етнічної дискримінації. 

ТАВРИ — народ, який, за свідченнями античних авторів, з IX ст. до н. е. 

до IV ст. мешкав у гірській частині Криму і дав півострову одну з його назв — 

Таврика (до XV ст.). Т. проживали в укріплених поселеннях, займалися 

скотарством, землеробством, мисливством, рибальством, ткацтвом, 

виплавляли бронзу. З кінця II ст. Т. перебували під владою Понтійського 

царства, а потім римлян. 

ТОВАРИСТВО НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ — добровільне 

об’єднання громадян за етнічною ознакою, що має на меті сприяння 

збереженню та розвитку відповідної етнічної культури, зокрема мови, звичаїв 

і традицій, мистецтва, підтриманню етнічної чи національної ідентичності, 

вивченню національної історії, тощо. Т. Н. К. створюють, як правило, 

представники етнічних меншин, котрі дбають про дотримання прав 

представників цих меншин (наприклад, права на освіту рідною мовою) та 

запобігання дискримінації на етнічному ґрунті. 

ТОЛЕРАНТНІСТЬ — суспільна настанова та практика терпимості, 

визнання та поваги до інших культур, до відмінного від власного способу 

життя, норм, ідей, віри, звичаїв, тощо. Т. передбачає також готовність до 

мирного співжиття, пошуку порозуміння та співпраці з людьми, які 

відрізняються своєю зовнішністю, мовою, політичними переконаннями, 

звичаями, вірою тощо. 
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УЛУС — область, намісництво Золотої Орди в Криму. Історично 

підтверджувана поява ісламу пов’язана з приходом сюди татаро-

монгольського військ 1223 р., коли тут було утворено улус. Саме кочові 

тюркські етноси прийняли дещо пізніше іслам. Назва стійбищ, поселень, 

феодальних державних утворень у народів Центральної і Середньої Азії та 

Сибіру; родова громада й належна їй земля у народів Центральної і Середньої 

Азії, Сибіру, а також у калмиків. 

УНІФІКАЦІЯ — зведення чого-небудь до єдиної форми, системи, 

єдиних нормативів (наприклад, зведення різноманітних проявів життя в 

державі до єдиних, затверджених владою зразків). 

ХАСИДИЗМ — етноконфесійний напрям іудаїзму, що 

характеризується ортодоксальністю. Виник у 1730-х рр. серед єврейського 

населення України, Литви та Польщі. Засновник — Ізраїль Бешт (1700–

1760 рр.). Згідно з хасидизмом людина посідає особливе місце в світі й 

протягом свого життя має наполегливо служити Богові — сумлінно 

виконувати всі релігійні приписи, вирізнятися благочестивою поведінкою. 

Особливе місце в хасидизмі відводиться ролі цадиків, яких вважають святими 

чудотворцями, котрі спілкуються з Богом і тому є головними радниками 

хасидів в усіх життєвих справах. Поховання цадиків є місцями поклоніння 

хасидів. Зазнавши певних модернізацій, хасидизм зберігає чимало своїх 

прихильників як в Ізраїлі, так і в інших країнах, зокрема в Україні. 

ХЕДЕР — релігійна початкова школа в єврейській громаді. 

ЧИСТКА ЕТНІЧНА — цілеспрямований насильницький захід 

панівного режиму, націлений на фізичне звільнення певної території від 

представників іншої етнічної групи. 
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