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ТЕМАТИКА ЕСЕ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 

 

1. Навалу кіммерійців можна визнати явищем руйнівним для розвитку 

культури. 

2. Ріки відігравали ключову роль у повсякденному побуті носіїв давніх 

культур. 

3. «Звіриний стиль» у мистецтві давніх скіфів свідчив про значну пошану до 

тварин. 

4. У культурі східних слов’ян жінка посідала високе місце. 

5. Протягом тисячоліть Церква ретельно викорінювала будь-які сліди 

язичництва. 

6. Праслов’яни обожнювали сили природи, зокрема ті, що зумовлювали 

річний господарський цикл. 

7. Культурний вплив Візантії міг удосконалити, а не поглинути культурні 

надбання давніх русичів 

8. У галузі духовної культури Київської Русі найбільш відчутним виявився 

вплив християнства  на розвиток архітектури і живопису 

9. Російські історики вживають термін «Древняя Русь» замість «Киевская 

Русь» задля підкреслення виключної ролі Росії серед слов’янських народів.  

10. Галицько-Волинське князівство доречно називати Галицько-Волинською 

державою.  

11. Культурницькі процеси XIV – першої половини XVІІ ст. перебували в 

прямій залежності від національно-визвольної боротьби. 

12. Козацтво слабко ідентифікувало себе з національною прикметністю. 

13. Державно-політичний симбіоз із Литвою дав українцям небагато культурно-

цивілізаційних надбань 

14. Ключовим фактором появи українського козацтва став «фактор степу». 

15. Особливу субкультуру витворило у XV – XVІ ст. прикордонне українське 

населення – козацтво. 

16. Істотний вплив на початок українського книгодрукування справило 

виникнення наприкінці XV ст. східнослов’янського друкарства у Кракові і 

Чорногорії 

17. Значний вплив на розвиток православної культури справили реформаційні 

процеси 

18. Вторгнення єзуїтської системи освіти в українських землях значно 

підвищило рівень латинізації 

19. Києво-Могилянська академія стала кузнею кадрів для Росії. 

20. Серед низки нових літературних жанрів найбільшого культурно-

ідеологічного значення набув розвиток полемічної літератури. 
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21. Без діяльності Гетьмана Сагайдачного не було би держави Богдана 

Хмельницького. 

22. Православ’я XVІІ ст. = українство! …? 

23. Добу Руїни виткали самі ж українці.  

24. Гетьманщину лише умовно можна назвати українською державою…?  

25. Гайдамаччину і опришківство можна назвати руйнівними факторами 

української історії...? 

26. Покращення культурної ситуації відбулося за гетьманування Івана Мазепи. 

27. Централістична політика Катерини ІІ поклала кінець вищій і середній освіті 

на українських землях. 

28. Українське козацтво виступає у літописах рушійною силою національної 

історії  

29. Григорій Сковорода є найяскравішим і найхарактернішим представником 

української національної філософської думки. 

30. Другу половину XVІІ ст. знаменує розквіт нового своєрідного стилю – 

козацького бароко. 

31. Університети, що постали на українських землях у першій половині ХІХ ст. 

не відіграли значної культурологічної ролі позаяк були зрусифіковані. 

32. Неможливо уявити творення української культури у Галичині без Церкви і 

священиків. 

33. Великим історичним здобутком української культури початку ХІХ ст. було 

впровадження нової української літературної мови. 

34. Поява 1840 р. «Кобзаря» Т. Шевченка відкрила перед українською 

культурою нові ідейні та художні горизонти.  

35. Значно кращою для українства на початку ХХ ст. була ситуація в освітній 

сфері. 

36. Місто Львів – місто польської культури, бо значні архітектурні пам’ятки 

творилися в умовах польської доби. 

37. У час Української революції 1917–1921 рр. не було особливого розвитку 

української культури через військові дії. 

38. Столипінська реформа мала відчутний успіх на українських землях через 

укорінену любов українців до землі. 

39. Царські укази 1863 і 1876 р. мали відверто українофобський характер. 

40. 1920-ті рр. «національним відродженням» учені називали дещо 

гіперболізовано. 

41. Найбільш дієвим серед українських політиків доби Революції 1917–1921 рр. 

був гетьман Скоропадський.  

42. Діячі ЗУНР значно перевершили східних українців у державотворенні. 

43. Акт Злуки не реалізувався передусім через самих українців. 
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44. Українська монархія 1918–1919 рр. не мала жодного шансу. 

45. У міжвоєнну добу польська адміністрація  прагнула нівелювати розвиток 

української культури. 

46. Найтолерантнішим до українського населення у міжвоєнні був 

чехословацький уряд. 

47. Нацисти були толерантнішими по відношенні до українського населення 

аніж більшовики.  

48. Перемога більшовиків у час німецько-радянської війни уможливила 

постання України як незалежної держави 1991 р. у відомій територіальній 

конфігурації. 

49. Українці відігравали домінуючу роль у радянській культурі. 

50. Хрущов значно толерантніше відносився до українців аніж Й. Сталін. 

51. У епоху Брежнєва нову силу набрала русифікація.  

52. Михайла Горбачова аж ніяк не можна називати українофілом.  

53. У «лихі» 1990-ті рр. українська культура переживала спад. 

54. Головним випробуванням для української культури 1970–1980-х рр. було не 

«піддатися» русифікації 

55. З усіх видів мистецтва радянської доби найпрогресивнішим був розвиток 

кіно. 

56. Попкультура не змогла збагатити вітчизняне музичне мистецтво доби 

національної незалежності. 

57. У добу «брежнєвського застою» українська література «пасла задніх» у 

порівнянні з іншими республіками СРСР. 

58. У добу «горбачовської перебудови» відбулася демократизація української 

культури. 

59. У радянську пору міста-мільйонники: Київ, Одеса, Дніпропетровськ, 

Харків, Донецьк були «територією русифікації». 

60. Без Майдану 2013–2014 рр. не було би декомунізації 

61. Надання Україні Томосу у 2019 р. стало значною подією не лише релігійно-

церковного життя. 

62. У 1990-х і 2000-х рр. громадсько-культурне життя в Україні було під 

контролем Росії. 

63. Гедиміновичі на українських землях: визволителі чи завойовники? 

64. Українська еліта в Речі Посполитій 1569–1658 рр.: прихильники 

національного примирення чи борці за національно-релігійну ідентичність? 

65. Поразка під Берестечком 1651 р.: неминучість чи випадковість? 

66. «Березневі статті» Богдана Хмельницького: чи була альтернатива 

промосковському вектору? 
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67. Павло Полуботок: жертва бюрократичних інтриг чи заручник власних 

принципів? 

68. Бароко в українській культурі: самобутність чи європейські традиції? 

69. Устим Кармалюк: національний герой чи соціальний розбійник? 

70. Микола Костомаров: російський історик чи перший класик української 

історичної науки? 

71. Політика Української Центральної Ради у 1917–1918 рр.: спроба збудувати 

націонал-демократичну чи соціалістичну державу? 

72. Гетьманат Павла Скоропадського: творення української державності чи 

диктатура русофільського забарвлення? 

73. Акт злуки УНР і ЗУНР: втілення ідеї соборності України чи спроба 

порятунку досягнень українських визвольних змагань 1917–1919 рр.? 

74. Варшавські угоди Симона Петлюри 1920 р.: зрада національних інтересів чи 

спроба врятувати українську державність? 

75. Поразка Української революції 1917–1921 рр.: результат зовнішнього тиску 

чи внутрішніх суперечностей? 

76. Українське питання в європейській політиці кінця 1930-х рр.: маніпуляція 

національним рухом чи «ренесанс» української державницької ідеї? 

77. Акт відновлення Української держави 30 червня 1941 р.: безперспективний 

проект чи невикористаний шанс українства? 

78. «Операція Вісла»: вияв державної політики чи акт національної помсти? 

79. Іван Дзюба та Валентин Мороз: два погляди на сучасне і майбутнє України. 

80. Радянський режим та українська національна культура: проблема 

взаємовідносин. 

81. Будапештський меморандум 1994 р.: здача національних інтересів чи 

спроба зміцнити міжнародний авторитет України? 

82. Українсько-польські відносини крізь століття: конфлікт чи співпраця? 


