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Форма проведення 

письмова  

Проблемні питання, які розміщені в рубриці 

«Підсумковий контроль» ЕНК «Місто в європейській 

цивілізації модерної доби» (6 курс, Іст., денна), 

електронна адреса: 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=13941 

Можливість відповіді активізується під час проведення 

іспиту – за розкладом. Кожен студент отримує два 

питання для відповіді у формі короткого есе. Під час 

складання іспиту студент повинен вийти на відеозв’язок 

на платформі Hangout Meets із включеною камерою та 

мікрофоном. 

 

Тривалість проведення 80 хвилин  

Максимальна кількість балів: 

40 балів 

40 балів, по 20 балів за кожну правильну відповідь на 

питання на платформі «Moodle». 

Критерії оцінювання 35–40 Високий  рівень теоретичних знань у межах 

обов’язкового матеріалу з, можливо, незначними 

недоліками. 

25–34 Достатній  рівень теоретичних знань у межах 

обов’язкового матеріалу з незначною кількістю 

змістовних помилок. 

15–24 Середній  рівень теоретичних знань у межах 

обов’язкового матеріалу із значною кількістю 

змістовних недоліків. 

14–0 Низький  незадовільний рівень теоретичних 

знань у межах обов’язкового матеріалу, що потребує 

самостійного доопрацювання навчального курсу 

Перелік допоміжних 

матеріалів 

Відеоматеріали 

Орієнтовний перелік питань 1. Вступ, історіографія, джерела. 

2. Місто як соціокультурне явище ХІХ – ХХ ст. 

3. Функції міста. 

4. Місто центр адміністративної одиниці Російської 

імперії. 

5. Міста Західної України імперії Габсбургів 

6. Жалувана грамота містам 1785 р.: 

7. Вибори до міського управління; 

8. Міські урядовці. 

9. Функції міста. 
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10. Адміністративне управління та соціально-

економічний розвиток. 

11. Забудова міста. Міське населення. 

12. Суспільно-політичне життя та культурний 

простір. 

13. Передумови та причини міської реформи 1870 р. 

14. Зміни в управлінні містом. 

15. Міська дума. 

16. Міська реформа 1892 р. 

17. Економічні засади піднесення міського життя: 

Харків, Катеринослав, Одеса. 

18. Харківський та Київський університети. Київська 

школа істориків, Наукове товариство імені Шевченка. 

19. Література, образотворче мистецтво, архітектура. 

20. Основні засади міської реформи 1870 р. 

21. Київська міська дума. 

22. Міське самоуправління за положенням 1892 р. 

23. Катеринослав як центр промислового розвитку. 

24. Одеса та Харків в авангарді ринкових відносин. 

25. Витоки української буржуазії. 

26. Київський перепис населення 1874 р. 

27. Повсякденне життя міщан. 

28. Київська школа істориків. 

29. Наукове товариство імені Тараса Шевченка. 

30. Київський архітектурний ансамбль ХІХ-початку 

ХХ ст.: Андрій Меленський, Владислав Городецький, 

Володимир Ніколаєв. 

31. Українські міста Російської імперії: політичне, 

економічне, культурне життя в умовах війни. 

32. Українські міста Австро-Угорської монархії: 

політичне, економічне, культурне життя в умовах 

війни. 

33. Зміни в міському управлінні революційної доби. 

34. Повсякденне життя городян часів Української 

революції. 

35. Міста Східної Галичини та Буковини в умовах 

війни та російської окупації. 

36. Київ, Одеса, Харків та Катеринослав в умовах 

війни (порівняльна характеристика). 

37. Київ: політичне, економічне, культурне життя 

міста в умовах революції. 

38. Харків: політичне, економічне, культурне життя 

міста в умовах революції. 

39. Одеса: політичне, економічне, культурне життя 

міста в умовах революції та інтервенції. 

40. Львів:  політичне, економічне, культурне життя 

міста часів визвольних змагань. 

41. Урбанізаційні процеси в радянській Україні часів 

непу. 

42. Урбанізаційні процеси в радянській Україні в 

1930-х рр. «Соціалістичне місто». 

https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=32825&displayformat=dictionary
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43. Харків – столиця УСРР: політичне, економічне та 

соціальне життя міста. 

44. Сталінська урбанізація в Україні: причини, 

проблеми, наслідки. 

45. Повсякденне життя українського міста часів непу 

(Київ, Одеса, Харків). 

46. Міська архітектура часів сталінізму. 

47. Структура окупаційних органів влади та 

створення органів місцевого управління. 

48. Соціалістичні перетворення в містах Західної 

України. 

49. Повсякденне життя українських міст повоєнних 

років. 

50. Масова міграція сільського населення до міст. 

Житлова реформа М.С. Хрущова. 

51. Екологічні проблеми міст брежнєвської доби. 

52. Повсякденне життя городян періоду «застою». 

53. Органи міського управління на території 

рейхскомісаріату «Україна», дистрикту «Галичина», 

губернаторств «Трансністрія», «Буковина», 

«Бессарабія», зоні військової адміністрації. 

54. Повсякденне життя городян в період окупації. 

55. Повсякденне життя городян перших повоєнних 

років (Київ, Харків, Одеса). 

56. Причини масової міграція 

сільського населення до міст.Житлова реформа М.С. 

Хрущова: досягнення та прорахунки. 

57. Повсякденне життя городян періоду «застою». 

 

Екзаменатори 

 

 

д.і.н., професор Салата О.О.,  

д.і.н., професор Щербак В.О. 
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