
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра історії України 

 

ПРОГРАМА ІСПИТУ 

з дисципліни  

«УКРАЇНСЬКІ СТУДІЇ» 

 

Курс: I 

Спеціальність (напрям підготовки): 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

 

Форма проведення: письмова 

Тривалість проведення: 2 академічних години (1 год. 20 хв.) 

Максимальна кількість балів: 40 (2 теоретичних питання, 20 балів максимально за кожне) 

Критерії оцінювання:  

 

Кількість  

балів  

За національною 

шкалою  
Зміст оцінювання  

35–40 

 

Відмінно  

Високий  рівень теоретичних знань  у межах 

обов’язкового матеріалу з, можливо, 

незначними недоліками. 

25–34 

 

Добре  
Достатній  рівень теоретичних знань  у межах 

обов’язкового матеріалу з незначною кількістю 

змістовних помилок. 

15–24 

 

Задовільно  

Середній  – рівень теоретичних знань  у межах 

обов’язкового матеріалу із значною кількістю 

змістовних недоліків. 

14–0 

 

Незадовільно  

Низький  – незадовільний рівень теоретичних 

знань  у межах обов’язкового матеріалу, що 

потребує самостійного доопрацювання 

навчального курсу 

 

Перелік допоміжних матеріалів: конспекти першоджерел з навчального курсу 

 

Орієнтовний перелік питань: 

1. Поняття «народ» і «нація»: теоретичне підґрунтя та український контекст. 

2. Назви і самоназви території розселення українського етносу: від Русі до України. 

3. Поняття «ментальність», його роль в процесі становлення народу і нації. 

4. Народна творчість як джерело національної традиції (житло, одяг, ремесла). 

5. Християнізація Русі як культурна революція межі X – XI ст. 

6. Соціальне розшарування суспільства Київської Русі з кінця X ст. та його вплив на 

культуру. 

7. Освіта та література України доби Київської Русі. 

8. Становлення грошово-фінансової системи Київської Русі. 

9.  «Житіє Феодосія Печерського» Нестора як зразок агіографії Київської Русі: зміст і ідеї. 

10. Міста як осередки культури в українських землях від польсько-литовської доби до Речі 

Посполитої. 

11. Братства і братські школи в Україні другої половини XVI – початку XVII ст. 

12. Фінансово-грошова система в українських землях у польсько-литовські часи та за Речі 

Посполитої. 



13.  Книгодрукування в Україні з кінця XV до початку XVII ст. як явище культури 

Ренесансу. 

14. Полемічна література як форма релігійно-конфесійного протистояння в українському 

соціумі межі XVI–XVII ст. 

15. Поєднання середньовічних та ренесансних рис в архітектурі та мистецтві України XIV– 

XVI ст. 

16. Українське бароко XVII–XVIII ст.: європейський контекст і національна специфіка. 

17. Грошовий обіг і податкова система в Україні у 2-й пол. XVII – середині XVIII ст. 

18. Стан освіти в українських землях у XVII – XVIII ст. в умовах багатоконфесійності: 

академія, університет, колегіуми. 

19. Києво-Могилянська академія як визначний культурно-освітній заклад в Україні XVII–

XVIII ст. 

20. Г. Сковорода як філософ. Проблематика діалогу «Розмова п’яти подорожніх про істинне 

щастя в світі». 

21. «Католицьке бароко» та «козацьке бароко» в архітектурі України 2-й пол. XVII – 

середині XVIII ст. 

22. Культурне життя в Україні першої половини XIX ст. в контексті культурно-

національного відродження. 

23. Інтелігенція в Україні 1-ї половини XIX століття: особливості світогляду та напрями 

діяльності. 

24. Культурно-просвітницькі та культурно-політичні організації в Україні 1830-х – 1840-х 

рр. 

25. Еволюція фінансово-грошової системи в українських землях у складі Російської імперії 

від кінця XVIII до початку XX ст. 

26. Зміст і періодизація «громадівського руху» в Україні 2-ї половини XIX ст. 

27. Культурно-просвітницька діяльність «громад» в Україні 2-ї половини XIX ст. 

28. Формування та еволюція системи вищої освіти в Україні у XIX ст. 

29. Школа, університет, наукове товариство в українських землях 1860-х – 1890-х рр. 

30. Художня культура України XIX ст.: від класицизму до реалізму. 

31. Мова як важіль суспільного впливу: «Записка у справі обмежень української мови» 

В. Антоновича. 

32. Українська культура за часів революційних змін (1917 – 1920 роки). 

33. Процес українізації та його вплив на становлення української культури 1920-х років. 

34. Стан фінансово-грошової системи в УСРР у 1920-і рр. 

35. «Розстріляне відродження»: діяльність одного з представників в контексті доби (1920-ті –

1930-ті рр.). 

36. Культурні процеси в західних регіонах України між двома світовими війнами (1920-ті –

1930-ті рр.). 

37. Культура радянської України 1930-х рр.: уніфікація форм, запровадження 

«соціалістичного реалізму». 

38. Культурна ситуація в Україні 1940-х – початку 1950-х рр.: культура в умовах війни, 

відбудови та репресій. 

39. Рух «шістдесятництва» в Україні у 2-й половині XX ст.: зміст і форми прояву.  

40. Культурно-мистецька діяльність українських «шістдесятників».  

41. Форми спротиву владі у діях покоління шестидесятників (на прикладі одного з 

представників цієї доби). 

42. Культурна спадщина української діаспори (на прикладі діяльності одного з 

представників).  

43. Зміни в культурній ситуації в Україні кінця 1980-х початку 1990-х років. 

44. Культурний процес в Україні після набуття незалежності: «позитив» і «негатив». 

 

 



Екзаменатор:                                                                                  Будзар М. М. 

 

Завідувач кафедри:                                                                       Салата О. О. 


