Контрольні питання
для державного іспиту випускників магістратури
спеціальності 032 Історія та археологія
(спеціалізація «Українська ментальність та ідентичність»)
1. Складові частини методології історії
2. Об’єкт і предмет пізнання в історії
3. Закон і закономірність в історії
4. Роль особи в історії
5. Суб’єкт пізнання в історії та його творчі можливості
6. Структура суб’єкта пізнання в історії
7. Етапи пізнавальної діяльності історика
8. Реконструкційний етап пізнання в історії
9. Пояснювальний етап пізнання ва історії
10. Наративний етап пізнання ва історії
11. Спеціально-наукові методи пізнання в історії
12. Проблема істинності історичних знань
13. Структуризація історичних знань
14. Історична свідомість та її рівні
15. Соціальні функції історії в сучасному світі
16. Основні ознаки та властивості етносу
17. Етнічна концепція походження нації
18. Політична теорія походження нації
19. Етнорозмежувальні етнічні процеси
20.Етнооб’єднювальні етнічні процеси
21. Походження поняття «нація»
22. Типологізація націй
23. Культурологічна концепція нації
24. Історико-економічна концепція походження нації
25. Проблеми формування нації в сучасній Україні
26. Берестейська унія 1596 року: передумови, укладення, наслідки
27. Православно-унійні взаємини у 1596–1632 роках. «Пункти заспокоєння
народу руського релігії грецької» 1632 року
28.Релігійне питання під час Козацької революції середини XVII ст.
29. Київська православна митрополія у другій половині XVII ст. Перехід під
зверхність Московського патріарха 1685–1686 рр.
30.«Нова унія» кінця XVII – початку XVIII ст. Замойський Собор 1720 р.
31. Українські воєводства в політичній системі Речі Посполитої XVI–XVIII ст.
32. Вибори монарха в Речі Посполитій XVI–XVIII ст.
33. Сейм у парламентській системі Речі Посполитої XVI–XVIII ст.
34. Сеймики українських воєводств у парламентській системі Речі Посполитої
XVI–XVIII ст.
35. Сеймові конституції як засіб державної й регіональної політики в Речі
Посполитій XVI–XVIII ст.

36. Поняття «інтелектуальна історія». Становлення та інституційне
оформлення «інтелектуальної історії» як окремого напряму в історіографії
37. Українська інтелігенція ХІХ століття: структура колективного образу.
Поняття «інтелігент» та «інтелектуал»
38.Інституційний розвиток українських гуманітарних досліджень у
ХІХ столітті. «Інтелектуальні співтовариства»
39. Створення гранд-наративу з української історії в ХІХ – на початку
ХХ століття
40.Поняття «інтелектуальної біографії» та його розкриття на прикладах діячів
українського національного руху ХІХ – початку ХХ століття
41. Еволюція української державницької ідеї в першій половині ХХ ст.
42. Український національний рух у 1940–1950-х років: ідеологія і практика
43. Дисидентство в Українській РСР: напрямки, ідеологія, форми діяльності
44. «Українська консервативна революція»: політичні трансформації в Україні
в 1985–1991 рр.
45. Становлення і функціонування політичної системи незалежної України.
Зовнішньополітичні пріоритети та економічний вимір української
незалежності

