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Курс 1 

Спеціальність (спеціалізація) 017 Фізична культура і спорт (Фізичне виховання)  

017 Фізична культура і спорт (Тренерська діяльність з 

обраного виду спорту) 

017 Фізична культура і спорт (Фітнес та рекреація) 

227 Фізична терапія, ерготерапія 

Форма проведення 

письмова / усна / комбінована 

Тестування. Тести розміщені в рубриці «Іспит» ЕНК 

«Українські студії: історія Української культури». 

Можливість відповіді активізується під час проведення 

іспиту – за розкладом. Кожний тест включає 20 питань. 

Під час складання іспиту студент має вийти на 

відеозв’язок на платформі Hangout Meets із включеною 

камерою та мікрофоном. 

Тривалість проведення 40 хвилин  

Максимальна кількість балів: 

40 балів 

20 балів, по одному балу за кожну правильну відповідь 

на прості тестові питання, на питання середнього та 

складного рівня. 

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 Карти, схеми, відеоматеріали 

Орієнтовний перелік питань 1. Втілення світоглядних уявлень давніх слов’ян у 

продуктах культури. 

2. Християнізація Русі-України як культурна 

революція. 

3. Соціальне розшарування суспільства Київської 

Русі з кінця X ст. та його вплив на культуру. 

4. Освіта та література України доби Київської 

Русі. 

5. У камені та фарбі: художня культура княжої доби 

в Україні. 

6. «Житіє Феодосія Печерського» Нестора як 

зразок агіографії Київської Русі: зміст і ідеї. 



7. Центральний герой «Житія Феодосія 

Печерського» Нестора: між родиною, вірою, церквою та 

владою. 

8. Особливості цивілізаційного розвитку 

українських земель XIV– початку XVII ст.: (поява 

інтелектуальної еліти, культурні центри). 

9. Острог як культурний центр за часів В.-К. 

Острозького (відкриття колегії, видавнича діяльність 

тощо). 

10. Братства і братські школи в Україні другої 

половини XVI – початку XVII ст. як явище культури. 

11. Освіта в українських землях від початку XIV ст. 

до середини XVII ст. 

12. Полемічна література як форма релігійно-

конфесійного протистояння в українському соціумі 

межі XVI–XVII ст. 

13. Книгодрукування в Україні з кінця XV до 

початку XVII ст. як явище культури Ренесансу. 

14. Від Середньовіччя до Ренесансу: архітектура та 

образотворче мистецтво України XIV– VI ст. 

15. Українське бароко в архітектурі та малярстві 

XVII – XVIII ст.: європейський контекст і національна 

специфіка. 

16. Католицьке бароко» та «козацьке бароко» в 

архітектурі України 2-й пол. XVII – середині XVIII ст. 

17. Київ як культурний центр доби бароко: освіта, 

мистецтво, діяльність меценатів. 

18. Література і театр в Україні доби бароко. 

19. Стан освіти в укра0,25 смїнських землях у XVII 

– XVIII ст.: Києво-Могилянська академія, Львівський 

університет, православні, єзуїтські та василіанські 

колегіуми. 

20. Києво-Могилянська академія як визначний 

культурно-освітній заклад в Україні XVII–XVIII ст.? 

21. Г. Сковорода як філософ, виразник ідей 

Просвітництва в Україні. 

22. Проблема пошуків щастя людиною у діалозі 

Г. Сковороди «Розмова п’яти подорожніх про істинне 

щастя в світі». 

23. Проблема «сродної праці» у діалозі Г. Сковороди 

«Розмова, звана Алфавіт чи Буквар світу». 

24. Культурне життя в Україні першої половини XIX 

ст. в контексті культурно-національного відродження. 

25. Інтелектуали Наддніпрянської України першої 

половини XIX століття, їхній внесок у становлення 

української культури Нового Часу. 

26. Відкриття вищих навчальних закладів в Україні 

1-ї половини XIX ст. 

27. Розвиток суспільної думки і культурно-

просвітницькі та культурно-політичні організації в 

Україні 1830-х – 1840-х рр. 

28. Культурно-просвітницькі та культурно-політичні 



організації в Україні 1830-х – 1840-х рр. 

29. Діяльність товариства «Руська Трійця» у Львові 

(1830-ті роки). 

30. Діяльність Кирило-Мефодіївського братства в 

Україні середини 1840-х рр. 

31. Архітектура класицизму в українських землях з 

1790-х до 1850-х рр. 

32. Зміст і періодизація «громадівського руху» в 

Україні 2-ї половини XIX ст. 

33. Культурно-просвітницька діяльність «громад» в 

Україні 2-ї половини XIX ст. 

34. Мова як важіль суспільного впливу: «Записка у 

справі обмежень української мови» В. Антоновича. 

35. Школа, університет, наукове товариство: стан 

освіти в українських землях 1860-х – 1890-х рр. 

36. Провідні процеси в українському мистецтві 2-ї 

половини XIX ст.: реалізм, «український національний 

стиль». 

37. Українська культура за часів революційних змін 

(1917 – 1922 роки). 

38. Процес українізації та його вплив на 

становлення української культури 1920-х років. 

39. Діяльність представників української культури 

(1920-ті – початок 1930-х років): архітектура, 

малярство. 

40. Стан української культурної спадщини в 

західних регіонах України: 1920-ті – 1930-ті роки. 

41. Культура радянської України 1930-х рр.: 

уніфікація форм, запровадження «соціалістичного 

реалізму». 

42. Культурна ситуація в Україні 1940-х – початку 

1950-х рр.: культура в умовах війни, відбудови та 

репресій. 

43. Оновлення культурного життя в Україні за часів 

«політичної відлиги» другої половини 1950-х – 

середини 1960-х років. 

44. Культурно-мистецька діяльність українських 

«шістдесятників». 

45. Становлення «руху дисидентів» в Україні на 

межі 1960-х – 1970-х років та відбиття цього процесу в 

культурі. 

46. Перша акція громадської непокори на прем’єрі 

кінострічки «Тіні забутих предків» в кінотеатрі 

«Україна» 1965 р. у спогадах очевидця. 

47. Які події кінця 1980-х початку 1990-х років 

засвідчили зміни у культурній ситуації в Україні? 

48. Культурний процес в Україні після набуття 

незалежності: «позитив» і «негатив». 

Екзаменатор 

Завідувач кафедри історії України 

к.і.н., доцент О. І. Бонь 

д.і.н., проф. О. О. Салата 

 


