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І. ВСТУП
Вступний іспит на магістерську програму за спеціальністю 032 «Історія та
Археологія», спеціалізація «Публічна історія» — це основна форма перевірки
знань і вмінь вступників, яку здійснює приймальна комісія.
Фахове випробування для вступу на програму підготовки магістра
відбувається у формі усного іспиту, під час якого вступник повинен
продемонструвати знання джерел, історіографії та наративного матеріалу
відповідно до обраної спеціалізації і вміння їх інтерпретувати. Воно покликане
виявити обізнаність студента із сучасною науковою історичною літературою з
наголосом на дослідницьких зацікавленнях претендента, а також оцінити
дослідницькі здібності й зрілість вибору майбутнього магістранта.
Програма вступного іспиту на магістерську програму за спеціальністю
032 «Історія та Археологія», спеціалізація «Публічна історія» містить 17 тем,
що охоплюють специфіку функціонування знання про минуле у публічному
просторі та способи і принципи творення історії для широкої публіки та у
співпраці з нею.
До кола питань, котрі будуть обговорені під час фахового випробування,
може також бути включено попередню дослідницьку проблематику вступника
(дипломна робота, виконана у попередньому навчальному закладі, остання
курсова робота чи опублікована наукова стаття).
Результати фахового випробування фіксуються в екзаменаційній
відомості за підписом декана гуманітарного факультету та викладачів, які
проводили випробування. Програму фахового випробування для вступу на
магістерську програму за спеціальністю 032 «Історія та Археологія»,
спеціалізація «Публічна історія» затверджено на засіданні кафедри нової і
новітньої історії України.
ІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Тема 1. Публічна історія як академічна дисципліна і критичний дискурс.
Тема 2. Усна історія як академічна дисципліна і метод історичного
дослідження.
Тема 3. Колективна пам’ять, історія й ідентичність.
Тема 4. Історична політика і політика пам’яті.
Тема 5. Культурна спадщина та меморіалізація минулого в сучасних музеях.
Тема 6. Періодизація нової та новітньої історії України.
Тема 7. Українські землі в складі Речі Посполитої (1569–1648 рр.).
Тема 8. Гетьманська Україна (1648 – кінець XVIII ст.).
Тема 9. Українські землі в складі Російської імперії (кінець XVIII ст. – 1914 р.).
Тема 10. Українські землі в імперії Габсбурґів (кінець XVIII ст. – 1914 р.).
Тема 11. Україна в період національно-визвольних змагань (1914–1921 рр.).
Тема 12. Православна та Греко-католицька церкви в добу націоналізації релігії
(XIX – початок XX ст.).
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Тема 13. Радянська Україна та західноукраїнські землі в 1921–1939 рр.
Тема 14. Україна під час Другої світової війни.
Тема 15. УРСР у 1945–1985 рр.
Тема 16. Боротьба за незалежність. Сучасна історія України (1985–2014 рр.).
Тема 17. Історична наука і націотворення в незалежній Україні.
ІІІ. ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ
1. Публічна (прикладна) історія як академічна дисципліна: дискусії
довкола визначення і практикування.
2. Історик між наукою, державою і суспільством: суспільні функції
історичного знання.
3. Усна історія: метод чи окрема дисципліна? Час і чинники появи усної
історії.
4. Особливості понять «колективна пам’ять», «комунікативна пам’ять» і
«культурна пам’ять» (за Яном і Аляйдою Ассманн).
5. «Місця пам’яті» П’єра Нора і «всесвітнє торжество пам’яті».
6. Роль музеїв в формуванні історичної пам’яті суспільства. Традиційні і
сучасні музеї.
7. Суспільне конструювання, використання і збереження культурної
спадщини.
8. Проблеми періодизації нової та новітньої історії України.
9. Люблінська і Берестейська унії та поява нової політичної свідомості
«старожитного народу руського» в Речі Посполитій.
10.Ренесанс та Бароко в українських землях.
11. Дискусія про витоки українського козацтва.
12. Реформація та католицька Контрреформація в Україні.
13. Козацька революція 1648-1657 рр. та її оцінки в історіографії.
14. Політичний і правовий статус Гетьманщини другої половини XVII–
XVIII ст.
15. Постать Івана Мазепи в історіографії.
16. Просвітництво та романтизм в Україні. Роль історичних знань у
формуванні модерної української національної свідомості.
17. Українські землі в революції «Весни народів» 1848–1849 рр.
Польсько-українські взаємини.
18. Основні тенденції імперської політики Росії та Австро-Угорщини
щодо українських земель у другій половині XIX – на початку XX ст.
19. Українська революція 1917-1921 рр.: основні етапи та результати.
20. Український націонал-комунізм (1919–1933 рр.) та політичні партії
Західної України міжвоєнної доби.
21. Митрополит Андрей Шептицький та його духовна й інтелектуальна
спадщина.
22. Український визвольний рух 1920–50-х рр.: історіографічні дискусії
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про УПА.
23. Голодомор 1932-1933 рр.: подія і політика пам’яті про неї.
24.Політика пам’яті й історична політика у Центрально-Східній Європі
після падіння комунізму.
25.Особливості колективної пам’яті про нацизм і Голокост у країнах
Європи: Німеччина, Польща, Україна.
26.Історична наука і процеси державо- і націотворення в незалежній
Україні.
27.Європейський Союз і творення спільної європейської пам’яті.
28.Друга світова війна у політиці пам’яті в Україні після 1991 року.
29.Помаранчева революція і Євромайдан: основні підходи до
інтерпретації.
30.Дискусії про минуле в сучасних українських ЗМІ. Сучасні українські
медіа і творення національної ідентичності.
IV. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Згідно з Правилами прийому на магістерську програму за спеціальністю
032 «Історія та археологія», максимальна кількість балів з фахового
випробування складає 60.
Оцінка «відмінно» (51-60 балів) виставляється, якщо вступник:
• виявляє виняткові здібності щодо засвоєння та володіння
проблематикою обраної спеціалізації;
• виявляє глибинне знайомство та непересічне розуміння основної
бібліографії, зумів освоїти не тільки основну літературу, але й добре
орієнтується в допоміжній літературі з даної проблематики;
• вміє органічно поєднати навики, здобуті внаслідок опрацювання текстів,
з отриманими теоретичними знаннями;
• виявляє творчий підхід до засвоєння і до презентації набутих знань з
предмету;
• чітко, лаконічно, логічно послідовно відповідає на поставлені питання.
Оцінка «добре» (41-50 балів) виставляється, якщо вступник:
• виявляє непересічні чи хороші здібності щодо засвоєння та володіння
проблематикою обраної спеціалізації;
• виявляє ґрунтовне знайомство та розуміння основної бібліографії, однак
лише поверхово орієнтується у допоміжній літературі;
• виявляє переважно творчий підхід до засвоєння і до презентації набутих
знань, вільно володіє тематикою обраної спеціалізації, однак обмежується лише
базовими знаннями і не виявляє прагнення пізнати більше, ніж це передбачено
в рамках орієнтації в проблематиці спеціалізації на підставовому рівні;
• дає аргументовані відповіді на поставлені питання, які, однак, містять
певні неточності.
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Оцінка «задовільно» (31-40 балів) виставляється, якщо вступник:
• виявляє пересічні чи слабкі здібності щодо засвоєння та володіння
проблематикою обраної спеціалізації;
• виявляє поверхове знайомство та розуміння лише основної бібліографії і
майже не вміє поєднати навики, здобуті внаслідок самостійного опрацювання
текстів, з отриманими теоретичними знаннями, зовсім не орієнтується у
допоміжній літературі;
• майже не виявляє творчого підходу до засвоєння і до презентації
набутих знань, хоч більш-менш володіє проблематикою спеціалізації;
• переважно опирається у своїх міркуваннях на повторення думок автора,
а не переосмислює їх для себе самого, тому його відповіді в основному мають
шаблонний характер і не відображають самостійного розуміння теми;
• виявляє посередні здібності щодо засвоєння та володіння
проблематикою спеціалізації;
• викладає матеріал неточно або мало аргументовано, з порушенням
логічної послідовсності.
Оцінка «незадовільно» (30 і менше балів) виставляється, якщо вступник:
• виявляє слабкі здібності щодо засвоєння та володіння проблематикою
обраної спеціалізації, спроможний висвітлити лише окремі аспекти;
• не орієнтується в основній бібліографії;
• викладає матеріал дуже поверхово, коротко і з суттєвими помилками,
що свідчить про поспішну несистематичну підготовку;
• виявляє слабкі здібності і незнання значної частини проблематики
спеціалізації або відсутність знань з предмету;
• виявляє неспроможність відповісти на поставлені питання.
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