
                                  

                                   КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

КАФЕДРА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ

з дисципліни «Українські студії»

Поля форми Опис поля форми

Київський університет 
імені Бориса Грінченка
Кафедри Історії України

Програма екзамену
з дисципліни

Українські студії

Курс 2

Спеціальність         
Освітня програма          

024 Хореографія   
024.00.01 Хореографія (за видами)                                                         

Форма проведення
письмова / усна / 
комбінована

Письмова (написання есе на одну із запропонованих тем)

Тривалість проведення 2 години
Максимальна кількість 
балів:
40 балів

40 балів

Критерії оцінювання

0-14
Студент  відтворює  незначну  частину  навчального  матеріалу,
передбаченого  програмою,  може  виконати  тільки  елементарні
завдання.

15-24 Студент  відтворює  основний  навчальний  матеріал  програми.
Здатен з помилками та неточностями дати визначення понять.

25-34
Студент добре володіє матеріалом програми,  уміє аналізувати та
систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази
із самостійною і правильною аргументацією.

35-40
Студент  має  системні,  міцні  знання  в  обсязі  та  в  межах  вимог
навчальної програми, усвідомлено використовує їх у стандартних і
нестандартних ситуаціях. Уміє самостійно аналізувати, оцінювати,
узагальнювати опанований матеріал.

Перелік  допоміжних  матеріалів:  для  проходження  екзамену  необхідні
мобільний телефон / ПК, з якого є доступ до системи електронного навчання
Moodle та встановлені Skype / Google Hangouts Meet.



Орієнтовний перелік тем для есе з історії української культури:
1. Східнослов’янське язичництво як культурно-історичний феномен.
2. Культурно-історичне значення християнізації середньовічної Русі-України.
3. Роль церкви в культурному житті середньовічної Русі-України.
4. Книжність в культурі середньовічної Русі-України.
5. Літописання в середньовічній Русі-Україні як історико-культурний феномен.
6.  Книжність  в  культурі  пізньосередньовічної  Русі-України  (ХІІІ–ХVI  ст.).
Характеристика Пересопницького Євангелія як історико-культурної пам’ятки.
7.  Кирилична  друкована  книга  в  культурі  Русі-України  кінця  ХV – початку
ХVІІ ст.
8.  Європейський Ренесанс  у  культурі  Русі-України  ХV–ХVІ  ст.  Гуманісти  з
руських земель Польського королівства.
9.  Барокова  доба:  європейський  соціокультурний  контекст  та українська
специфіка.
10.  Освіта  в  українських землях у  ХVІІ–ХVIII  ст. Роль Києво-Могилянської
академії в історії української культури ранньонового часу.
11. Епоха Просвітництва в Україні.
12. Український романтизм як історико-культурне явище.
13.  Культурний  процес  у  контексті  формування  модерної української  нації
(кінець XVIII – початок ХХ ст.).
14. Роль Тараса Шевченка у розвитку української національної культури.
15. Роль університетів у культурних процесах в Україні ХІХ ст.
16. Роль української інтелігенції у соціокультурних процесах ХІХ ст.
17.  Українська  реалістична  проза  другої  половини  ХІХ  ст.  як історико-
культурне явище.
18. Розвиток українського театрального мистецтва наприкінці ХІХ – на початку
ХХ ст.
19. Модернізм як культурна парадигма: європейський контекст та українська
специфіка (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.).
20. Авангардизм у культурі України першої третини ХХ ст.
21. «Розстріляне Відродження» та його місце в історії української культури.
22. Українізація як явище у культурному житті Наддніпрянщини 20-х – початку
30-х рр. ХХ ст.
23. Культурний процес в Україні в умовах сталінського тоталітарного режиму.
24.  «Соціалістичний  реалізм»:  виникнення,  принципи,  вплив  на розвиток
літератури та мистецтв в Україні.
25. Культурні процеси в середовищі українських емігрантів впродовж 20-х –
30-х рр. ХХ ст.
26. «Шістдесятники»: видатні постаті, творчі принципи, громадська діяльність
та місце в історії української культури.
27.  Тенденції  у  культурі  українського  посттоталітарного суспільства  (рубіж
ХХ–ХХІ ст.).
28. Постмодернізм в українській культурі.
29. Формування масової культури в Україні: причини та наслідки.



30. Культурні здобутки української діаспори після Другої світової війни.

Екзаменатор           Є. А. Ковальов

Завідувач кафедри           О. О. Салата


