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Краматорськ 2020 



ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

навчальної дисципліни 

«ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ» 

 

1. Предмет, завдання, джерела вивчення історії України та української 

культури. 

2. Кіммерійці, скіфи, сармати на території Північного Причорномор’я. 

3. Античні міста-держави Північного Причорномор’я. 

4. Проблеми походження слов’ян. Розселення стародавніх східних слов’ян. 

5. Політичний устрій та соціальна організація Київської Русі. 

6. Соціально-економічний розвиток Київської Русі. 

7. Головні напрями зовнішньої політики Київської Русі. 

8.  Прийняття християнства. Культура Київської Русі. 

9. Соціально-економічні та політичні передумови феодальної роздробленості 

Київської Русі. 

10. Загарбання Польщею та Литвою українських земель у ХІV ст. 

11. Польсько-литовські унії та їх наслідки для України. 

12. Соціально-політичне становище українських земель у складі Речі 

Посполитої. 

13.  Культура України в XIV–XVI ст. 

14. Зародження українського козацтва, його суспільно-політична та військова 

організація. 

15. Передумови та причини визвольної війни 1648-1657 років. 

16. Основні цілі та характер війни українського народу 1648-1657 років. 

17. Переяславська Рада, „Березневі статті” 1654 року та їх історичні наслідки. 

18. Соціально-політичні наслідки визвольної війни українського народу 1648-

1657 років. Формування української держави. 

19. Руїна: причини, суть, наслідки. 

20. Північна війна в Україні. Політика гетьмана І.Мазепи. 

21. Обмеження автономії Гетьманщини у складі Росії в першій пол. XVIII ст. 

22. Ліквідація автономії України у складі Росії в другій пол. XVIII ст. 

23. Три поділи Польщі. Завершення розподілу українських земель між Росією 

та Австрією. 

24. Культура України наприкінці XVII – у XVIII ст. 

25. Суспільно-політичний рух та утворення політичних партій на 

західноукраїнських землях наприкінці ХІХ ст. 

26. Розвиток соціал-демократичного руху в Україні у складі Росії ( кінець ХІХ – 

поч. ХХ ст. ). 

27. Утворення українських політичних партій в Наддніпрянській Україні 

(кінець ХІХ – поч. ХХ ст.) та їх класифікація. 

28.   Українська культура у XIX – на початку ХХ ст.  

29. Причини, характер та особливості революції 1905 – 1907 рр. 

30. Революційний рух в Україні у 1905 – 1907 рр. 

31. Український національно-визвольний рух у 1905 – 1907 рр. 

32. Причини і характер Першої світової війни. Україна в планах Німеччини та 

Австро-Угорщини. 

33. Політичні течії та партії в умовах Першої світової війни. 



34. Західноукраїнські землі в роки Першої світової війни. 

35. Причини, основні завдання та особливості Лютневої (1917 р.) революції в 

Росії. Розстановка політичних сил в Україні. 

36. Діяльність УЦР та її Універсали. 

37. Причини громадянської війни в Україні, головні політичні сили та їх 

військові можливості. 

38. Основні напрями політики П. Скоропадського у 1918 р. 

39. Основні напрями внутрішньої та зовнішньої політики Директорії у 1919 – 

1920 рр. 

40. Проголошення ЗУНР та її злука з УНР. 

41. Підсумки та наслідки громадянської війни в Україні. 

42. Перехід до непу та її здійснення в Україні. 

43. Утворення СРСР. Політика коренізації (українізації ): причини, суть, 

наслідки. 

44. Культурне будівництво у 1920–30-ті роки. 

45. Сучасна незалежна Україна. Основні тенденції розвитку української 

культури. 

 

 

ПИТАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

навчальної дисципліни 

«ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ» 

 

1. Визначте предмет курсу та проаналізуйте джерела, на яких базується вивчення 

історії України та української культури. 

2. Проаналізуйте економічний, політичний та культурний розвиток скіфів у VII – 

III ст. до н. е. 

3. Проаналізуйте економічний та політичний розвиток грецьких міст-держав 

Північного Причорномор’я (VII ст. до н.е. – III н.е.). 

4. Проаналізуйте політичний устрій Київської Русі. 

5. Проаналізуйте соціально-економічний та культурний розвиток Київської Русі. 

6. Проаналізуйте напрями зовнішньої політики Київської Русі. 

7. З’ясуйте, які причини призвели до феодальної роздробленості Київської Русі. 

8. Проаналізуйте загарбання українських земель Литвою та Польщею у ХIV ст. 

9. Проаналізуйте Люблінську та Брестську (Берестейську) унії та визначте їх 

наслідки для України. 

10. Проаналізуйте суспільно-політичну та військову організацію українського 

козацтва. 

11. Проаналізуйте політичні, соціально-економічні та національно-релігійні 

причини визвольної війни українського народу під проводом Б. Хмельницького 

(1648-1657 рр.) 

12. Визначте основні цілі та вкажіть характер війни під проводом 

Б. Хмельницького. 



13. Проаналізуйте події Переяславської ради, зміст «Березневих статей» та 

визначте їх наслідки для України. 

14. Проаналізуйте напрями діяльності І. Мазепи. 

15. Проаналізуйте політику Росії щодо ліквідації автономії України у другій 

половині XVIII ст. 

16. Проаналізуйте особливості проведення аграрної реформи 1861 р. в Україні. 

17. Проаналізуйте завдання та форми українського національно-визвольного та 

культурного руху в 1905-1907 рр. 

18. Проаналізуйте причини та характер Першої світової війни (1914 – 1918 рр.). 

19. Проаналізуйте, які причини призвели до Лютневої революції 1917 р. та які 

наслідки вона мала для України. 

20. Проаналізуйте діяльність Української Центральної ради (березень 1917 – 

січень 1918 р.). 

21. Визначте, які політичні сили брали участь у громадянській війні в Україні. 

Проаналізуйте їх цілі та військові можливості. 

22. Проаналізуйте наслідки та підсумки громадянської війни для України (1918-

1920 рр.). 

23. З’ясуйте причини, проаналізуйте зміст політики «українізації» та її наслідки. 

24. Проаналізуйте договори, укладені між СРСР та Німеччиною протягом 1939 р. 

та визначте їх наслідки для України. 

25. Визначте найважливіші оборонні бої Червоної Армії в 1941 р. та поясніть 

причини невдач радянських військ на початковому етапі війни. 

26. Визначте основні риси окупаційного режиму в Україні. 

27. Виділіть течії в українському русі Опору в період Другої світової війни. 

28. Проаналізуйте підсумки Другої світової війни для України. 

29. Проаналізуйте передумови національно-державного відродження України та 

здобуття незалежності. 

30. Проаналізуйте напрями зовнішньої політики незалежної України. 

31. Охарактеризуйте основні тенденції розвитку української культури. 

 


