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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Підсумкова атестація  з навчальної дисципліни «Історія України та українська 

культура» для студентів 1 курсу спеціальності 053 Психологія освітнього рівня 

«бакалавр» проводиться по завершенню вивчення курсу даної дисципліни.  

Метою екзамену є встановлення рівня засвоєння  здобутих здобувачами вищої освіти 

знань, умінь та програмних результатів навчання    з питань, що розглядалися під час 

аудиторних занять та уході самостійного вивчення; вміння аргументувати власну думку.  

Білет складається з трьох питань різних змістових модулів. Питання білетів 

компонуються таким чином, щоб надати змогу здобувачеві вищої освіти 

продемонструвати рівень засвоєних  знань,  сформовані вміння аргументованого аналізу, 

встановлення причино-наслідкових зв’язків. 

Зміст питань, винесених на екзамен охоплює весь курс даної дисципліни і 

передбачає  демонстрацію  студентами 

програмних  результатів навчання: 

ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т. ч. з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань.  

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну 

позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей 

співрозмовника 

ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно 
ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності.  

ПР17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати 
гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності. 

знань: 

– першоджерела та найважливіші писемні пам’ятки; 

– історіософські концепції щодо формування та розвитку українського етносу; 

– основні закономірності, суть і наслідки етапів і процесів українського 

державотворення;  

– історичні особливості пошуку оптимальних моделей будівництва незалежної 

України;  

– процес формування та розвиток історико-етнографічних регіонів України; - 

історичні процеси в міграційних та еміграційних явищах України; 

– історію формування діяльності громадських, культурологічних, освітніх, 

політичних організацій українського народу; 

– еволюцію, закономірність, ефективність розвитку державності України.  

цивілізаційні витоки і детермінанти української культури; 

– сутність українських національно-культурних проектів;  

– світоглядні особливості української культури та їхній зв’язок із національним 

характером;  

– основні етапи формування художніх стилів в українській культурі; 

 

умінь та навичок: 

 – за результатами аналізу історичних джерел та історіографічної літератури 

визначати періоди, закономірності формування та розвитку етнополітичних процесів в 

Україні; 

– аналізуючи сучасні документи та історичні документи, визначати особливості 

сучасного соціально – політичного розвитку українського суспільства та його 

перспективу;  

– здійснювати порівняльний і глибинний аналіз історичних подій та явищ;  

– розуміти взаємозв’язки минулого, сучасного і майбутнього; 

– осмислювати та засвоювати історичний досвід.  



– аналізувати різноманітні явища української культури;   

– оцінювати значення культурних досягнень українського народу та внесок у  них 

видатних діячів культури України;  

– охарактеризувати художні стилі в українській літературі, архітектурі, театрі, 

образотворчому мистецтві, кінематографі;  

– узагальнювати висновки про особливості історичних етапів та головних тенденцій 

розвитку української культури.  

 

Орієнтовний перелік  питань,  з яких формуються питання  теоретичного або 

практичного характеру 

 

1. Aрхеологічні пaм‘ятки пaлеоліту тa мезоліту нa укрaїнських землях.  

2. Зaродження держaвності нa території Укрaїни.  

3. Феномен трипільської культури.  

4. Духовна культура східнослов‘янських племен.  

5. Виникнення тa стaновлення Київської Русі.  

 6. Розквіт держaви зa чaсів прaвління Ярослaвa Мудрого. 2.Література та мистецтво Київської 

Русі.   

7. Місце тa роль Гaлицько-Волинського князівствa в укрaїнській історії. 

8. Литовський період укрaїнської історії.  

9. Нaціонaльний тa релігійний гніт укрaїнців з боку польської влaди. 

10.Експaнсія Польщі нa укрaїнські землі.  

 11. Соціaльні тa економічні зміни нa укрaїнських землях. 

12. Передумови утворення укрaїнського козaцтвa. Структурa козaцтвa. 

13. Д.Вишневецький, П.Сaгaйдaчний, І.Сірко у боротьбі з турецько-тaтaрською aгресією. 

14. Військові трaдиції та побут козaків.  

15. Культура Запорізької Січі. 

16. Освіта і церква на Січі.  Музично-театральне мистецтво Запорізької Січі. 

17. Причини тa хaрaктер визвольної війни (1648-1657 рр.).  

18. Результaти тa історичне знaчення визвольної війни під керуванням Б.Хмельницького. 

19. Укрaїнa в період «Руїни». 

 20. Києво-Могилянська академія – осередок духовної культури  українського народу.  

21. Бароко в українській архітектурі  та  літературі. 

22. Політизaція укрaїнського нaціонaльного руху у кінці ХІХ – нa почaтку ХХ ст.  

23. Перші політичні пaртії Зaхідної Укрaїни та Наддніпрянщини: зміст прогрaм і нaпрями 

діяльності. 

24. Укрaїнській музично-драматичний театр. 

25. Укрaїнськa держaвa гетьмaнa П.Скоропaдського.  

26. Розвиток кінематографу. 

27. «Розстріляне відродження».  

28. Укрaїнa в роки Другої світової війни.  

29. Музично-театральне мистецтво. 

30. Укрaїнський дисидентський рух.  

31.Боротьбa рaдянської системи з дисидентaми.  

32.Український кінематограф на міжнародній арені. 

33.Укрaїнська культура зa чaсів «перебудови».  

34. Розвиток української естради. 

35. Aкт проголошення незалежності України. 

36.Українська культура в антрепризній системі. 

37. Статути «Національний» - закладам культури. 

38. Діячи культури – «Герої України». 

39.Регіоналістика у сфері культури. 



40. «Майдан» в українській історії. 

41. Лідери українського політикуму. 

42.Українські музичні конкурси. 

43. Відродження українського кінематографу. 

44. Феномен Петриківського розпису.  

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ І ВМІНЬСТУДЕНТА ПІД ЧАС ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ: 

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни «Історія України 

та українська культура» виставляється за результатами  підсумовування 

отриманих балів протягом семестру (максим. кількість – 60 б.) та балів, 

отриманих під час складання екзамену (максим. кількість – 40 б.).  

 
За національною шкалою За 100-бальною шкалою За шкалою ECTS 

Відмінно 90–100 A 

ставиться, якщо студент: 

 ґрунтовно і повно відтворює вивчений матеріал; 

 виявляє повне розуміння матеріалу, обґрунтовує свої думки, застосовує знання на 

практиці, наводить необхідні приклади не тільки за підручником, а й самостійно складені; 

 викладає матеріал послідовно і правильно з точки зору норм літературної мови. 

 вміє застосовувати його для вирішення конкретних професійних завдань. 

Оцінка «відмінно» виставляється студентам, які засвоїли взаємозв'язок основних 

понять дисципліни і професії, яку вони здобувають, виявили творчі здібності і 

використовують їх при вивченні навчально-програмного матеріалу. Відмінному рівню 

відповідає правильна й вичерпна відповідь на поставлені питання, в якій студент показав 

усебічне системне знання програмного матеріалу; опрацювання основної та додаткової 

літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та 

інструментами, вивчення яких передбачено програмою дисципліни; уміння аргументувати 

своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ. 

 

За національною шкалою За 100-бальною шкалою За шкалою ECTS 

Добре 
82–89 B 

75–81 С 

ставиться, якщо студент дає відповідь, що задовольняє тим же вимогам, що й оцінка “5”, 

але допускає деякі помилки, які сам виправляє після зауваження викладача, та поодинокі 

недоліки в послідовності викладу матеріалу і мовленнєвому оформленні. 

Оцінка «дуже добре» (83–89 балів, В) – вище середнього рівня з кількома 

помилками – виставляється студентам, які повністю опанували навчально-програмний 

матеріал, успішно виконали завдання, передбачені програмою, опрацювали основну 

літературу, яка рекомендована програмою. Оцінка «добре» виставляється студентам, які 

показують систематичний характер знань з дисципліни і вміють самостійно поповнювати 

свої знання протягом всього навчання; 

Оцінка «добре» (75–82 бали, С) – виставляється студентам, які опанували 

навчально-програмний матеріал, успішно виконали завдання, передбачені програмою, 

опрацювали основну літературу, яка рекомендована програмою; таким чином, робота 

студентами виконана, але з певною кількістю помилок. 

За національною шкалою За 100-бальною шкалою За шкалою ECTS 

Задовільно 
68–74 D 

60–67 E 

ставиться, якщо студент виявляє знання і розуміння основних положень даної теми, але: 



 відтворює матеріал не досить повно і допускає помилки у формулюванні 

визначень, теоретичних понять; 

 не вміє глибоко і переконливо обґрунтовувати свої думки і відчуває труднощі під 

час добору прикладів; 

 відтворює матеріал непослідовно і допускає помилки в мовленнєвому оформленні. 

Оцінка «задовільно» (68–74 бали, D) – виставляється студентам, які знають 

основний навчально-програмний матеріал в обсязі, необхідному для подальшого навчання 

і використання його у майбутній професії, виконують завдання непогано, але зі значною 

кількістю помилок, ознайомлені з основною літературою, яка рекомендована програмою. 

Задовільному рівню відповідає у цілому правильна відповідь на поставлене запитання 

(завдання), якщо студент показав достатній рівень знань з основного програмного 

матеріалу, але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у 

використанні понятійного апарата, показав недостатні знання літературних джерел. 

Оцінка «задовільно» виставляється студентам, які допустили на екзамені помилки при 

виконанні екзаменаційних завдань, але під керівництвом викладача вони знаходять шляхи 

їх подолання. 

Оцінка «достатньо» (60–67 балів, Е) – виставляється студентам, які знають 

основний навчально-програмний матеріал в обсязі, необхідному для подальшого навчання 

і використання його у майбутній професії, а виконання завдань задовольняє мінімальні 

критерії. 
 

За національною шкалою За 100-бальною шкалою За шкалою ECTS 

Незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

35–59 FX 

Незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням 

0–34 F 

ставиться, якщо студент виявляє незнання більшої частини вивченого матеріалу 

відповідно розділу, допускає у формулюванні правил помилки, що спотворюють їх зміст, 

непослідовно і невпевнено викладає матеріал. 

 

Рекомендована література 

Базова 

1. Бойко О. Новітня історія України. 2014-2019 роки. Київ : Академія, 2020. 160 с. 

2. Громадські об’єднання в Україні: навч. посіб. Київ : Знання, 2007. 415 c. 
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літопис. 2016. 644 с. 
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