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Спеціальність:  052 Політологія 
Онлайн-платформа Google Meet

Форма проведення                         комбінована
Тривалість проведення                  1 год. 20 хв.
Максимальна кількість балів:       40 балів
Критерії оцінювання:                     1 бал – за тестове питання

Дисципліна:                                    Українські студії
Максимальна кількість балів:       20 балів
Форма завдань:                               тестові питання
Кількість питань:                            20 питань
Форма проведення:                         Moodle 
Критерії оцінювання:                     1 бал – за тестове питання
Перелік допоміжних матеріалів:   історичні карти
 
Перелік тем для підготовки до тестування:

 
Тема 1. Етнос і нація: український контекст
Визначення понять: «етнос» і «нація». Формування і структура українського етносу.

Ідентичності  домодерного  часу.  Формування  модерної  української  нації  у  ХІХ-ХХ  ст.
Етнічні,  національні  та  територіальні  назви  (українці,  Русь,  Малоросія,  Україна  тощо).
Культурний  фундамент  етносу  і  нації.  Багатоетнічність  і  багатонаціональність  як  один  з
головних чинників української історії. 

Тема 2. Соціум, влада, право: від давнини до сьогодення
Руська вотчинна державність. «Руська Правда» як історичне джерело. Українські землі у

складі  сусідніх держав у  XIV –  XVII ст.:  соціально-політичний аспект.  Литовські статути як
історичне джерело. Український козацький проект державотворення. Правові основи козацької
держави (Гетьманщини) за угодами Б.Хмельницького у ХVІІ ст. Універсали Центральної Ради
1917–1918 рр. як правова основа українського державотворення. Радянський тоталітарний режим в
Україні:  характеристика,  форми,  методи.  Основні  тенденції  суспільно-політичного  життя  в
Україні на рубежі ХХ і ХХІ ст.

Тема  3.  Культура  Русі-України  домодерної  доби: вектори  цивілізаційного
розвитку

Язичництво  східних  слов’ян  як  історико-культурне  явище.  Християнізація  Русі-
України  і  її  історико-культурне  значення. Літописання  в  Київській  Русі  як  історико-
культурний феномен. Література в середньовічній Русі-Україні. Архітектура середньовічної
Русі-України. Образотворче мистецтво в середньовічній Русі-Україні. Музичне мистецтво в
середньовічній Русі-Україні.

https://elearning.kubg.edu.ua/mod/page/view.php?id=150439
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/page/view.php?id=150439


Тема  4.  Українська  культура  ранньомодерної  доби: проблема  культурних
орієнтирів

Особливості  освітнього  процесу  в  українських  землях  у  XV –  XVIІІ  ст.  Православні
братства: поява та специфіка діяльності. Роль Києво-Могилянської академії в історії української
культури  ранньонового  часу. Барокова доба в  українських землях:  архітектура, образотворче
мистецтво, театр, література, музика.  Українське національне відродження ХІХ ст.: сутність і
періодизація.  Програмні  документи  Кирило-Мефодіївського  товариства  (братства).
Український  романтизм  як  історико-культурне  явище.  Українська  література  кінець  XVIII  –
початок ХХ ст.: характерні особливості. Класицизм в образотворчому мистецтві та архітектурі в
Україні. Українська  музична  культура  другої  половини  ХІХ  –  початку  ХХ  ст. Розвиток
українського театрального мистецтва наприкінці  ХІХ – на початку ХХ ст.

Тема 5. Культура України модерної доби: визначальні культурні проекти 
Становлення і розвиток кінематографії в Україні наприкінці ХІХ – у першій третині ХХ ст.

Культурний  процес  під  час  Української  революції  1917–1921  рр. Українізація  як  явище  в
культурному житті Наддніпрянщини 20-х – початку 30-х рр. ХХ ст. Культурний процес в Україні в
умовах сталінського тоталітарного режиму. «Соціалістичний реалізм»: поява, принципи, вплив на
розвиток  літератури  і  мистецтв  в  Україні. «Розстріляне  Відродження»  і  його  місце  в  історії
української культури. «Шістдесятники»: видатні постаті, творчі принципи, громадська діяльність і
місце в історії української культури. 

Приклади тестів:
За  яким  універсалом  Центральної  Ради  проголошувалась  незалежність  Української
Народної Республіки?

а) Першим
б) Другим
в) Третім
г) Четвертим

Лесь Курбас був засновником якого театру у 1922 р.?

а) «Глобус»
б) «Колесо»
в) «Березіль»
г) «Молодий»

            

 Екзаменатор                                              Олена ГУМЕНЮК

Завідувач кафедри                                  Оксана САЛАТА 


