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Дистанційний формат проведення екзамену
Дистанційний  формат  проведення  екзамену  з  курсу
«Українські студії: історія української культури» передбачає
виконання  підсумкового  контролю у  вигляді  онлайн-
тестування.

Під  час  складання  екзамену  студент  має  вийти  на  відео-
зв’язок на платформі  Google Meet із увімкненою камерою
та мікрофоном за посиланням: 

Онлайн-тестування передбачає  виконання  студентом
студентами двох тестів: 
1) 20 тестових завдань з історії української культури, які
розміщені на ЕНК «Українські студії: історія української
культури» в  рубриці  «Семестровий контроль: екзамен»
за наступним посиланням: 

2) 20 тестових завдань з культури усного і писемного 
мовлення, які розміщені на ЕНК «Українські студії: 
культура усного і писемного мовлення (українська)» в 
рубриці «Семестровий контроль: екзамен» за наступним 
посиланням: 

Можливість відповіді на тестові завдання активізується під
час проведення іспиту відповідно до графіку атестаційного
тижня.  Студенту для виконання кожного тесту  надається
по одній спробі. 

Тривалість проведення 2 академічні години
Максимальна кількість балів 40 балів

Критерії оцінювання

Критерії оцінювання підсумкового контролю 
у вигляді онлайн-тестування

Максимальна  кількість  балів  за  онлайн-тестування  – 40.
Кожне  тестове  завдання  з  наданням  правильної  відповіді
оцінюється в 1 бал.



Тест з історії української культури – 20 б.
Тест з культури усного і писемного мовлення – 20 б.

36–40 б  –  високий  рівень  теоретичних  знань  у  межах
обов’язкового  матеріалу,  який  передбачає  виконання  90–
100% тестових завдань з наявністю не більше 4 помилок.
28–35 б  –  достатній  рівень теоретичних знань у межах
обов’язкового  матеріалу,  який  передбачає  виконання  70–
89% тестових завдань з наявністю не більше 12 помилок.
20–27  б  – середній  рівень  теоретичних  знань  у  межах
обов’язкового  матеріалу,  який  передбачає  виконання  50–
69% тестових завдань з наявністю не більше 20 помилок.
1–19 б  –  низький  рівень  теоретичних  знань  у  межах
обов’язкового  матеріалу,  який  свідчить  про  виконання
менше  50  %  тестових  завдань  з  наявністю  більше  20
помилок.

Перелік допоміжних
матеріалів

Комп’ютерна техніка, 
доступ до мережі Інтернет,

підключення до платформи Meet
Орієнтовний перелік питань 

Орієнтовний перелік питань з історії української 
культури для підготовки до екзамену:

1. Втілення  світоглядних  уявлень  давніх  слов’ян  у
продуктах культури.

2. Християнізація Русі-України як культурна революція.
3. Соціальне розшарування суспільства Київської Русі з

кінця X ст. та його вплив на культуру.
4. Освіта та література України доби Київської Русі.
5. У камені та фарбі: художня культура княжої доби в

Україні.
6. «Житіє  Феодосія  Печерського»  Нестора  як  зразок

агіографії Київської Русі: зміст і ідеї.
7. Центральний  герой  «Житія  Феодосія  Печерського»

Нестора: між родиною, вірою, церквою та владою.
8. Особливості  цивілізаційного  розвитку  українських

земель XIV– початку XVII ст.: (поява інтелектуальної
еліти, культурні центри).

9. Острог  як  культурний  центр  за  часів  В.-К.
Острозького (відкриття колегії, видавнича діяльність
тощо).

10. Братства і братські школи в Україні другої половини
XVI – початку XVII ст. як явище культури.

11. Освіта в українських землях від початку XIV ст. до
середини XVII ст.

12. Полемічна  література  як  форма  релігійно-
конфесійного  протистояння  в  українському  соціумі
межі XVI–XVII ст.

13.  Книгодрукування в Україні  з кінця XV до початку



XVII ст. як явище культури Ренесансу.
14. Від  Середньовіччя  до  Ренесансу:  архітектура  та

образотворче мистецтво України XIV– VI ст.
15. Українське бароко в архітектурі та малярстві XVII –

XVIII  ст.:  європейський  контекст  і  національна
специфіка.

16. Католицьке  бароко»  та  «козацьке  бароко»  в
архітектурі  України  2-й  пол.  XVII  –  середині
XVIII ст.

17. Київ  як  культурний  центр  доби  бароко:  освіта,
мистецтво, діяльність меценатів.

18. Література і театр в Україні доби бароко.
19. Стан освіти в українських землях у XVII – XVIII ст.:

Києво-Могилянська  академія,  Львівський
університет,  православні,  єзуїтські  та  василіанські
колегіуми.

20. Києво-Могилянська  академія  як  визначний
культурно-освітній заклад в Україні XVII–XVIII ст.?

21. Г.  Сковорода  як  філософ,  виразник  ідей
Просвітництва в Україні.

22. Проблема  пошуків  щастя  людиною  у  діалозі
Г. Сковороди «Розмова п’яти подорожніх про істинне
щастя в світі».

23. Проблема  «сродної  праці»  у  діалозі  Г. Сковороди
«Розмова, звана Алфавіт чи Буквар світу».

24. Культурне життя в Україні першої половини XIX ст. в
контексті культурно-національного відродження.

25. Інтелектуали  Наддніпрянської  України  першої
половини XIX століття, їхній внесок у становлення
української культури Нового Часу.

26. Відкриття  вищих навчальних закладів  в  Україні  1-ї
половини XIX ст.

27. Розвиток суспільної думки і культурно-просвітницькі
та культурно-політичні організації в Україні 1830-х –
1840-х рр.

28. Культурно-просвітницькі  та  культурно-політичні
організації в Україні 1830-х – 1840-х рр.

29. Діяльність  товариства  «Руська  Трійця»  у  Львові
(1830-ті роки).

30. Діяльність  Кирило-Мефодіївського  братства  в
Україні середини 1840-х рр.

31. Архітектура  класицизму  в  українських  землях  з
1790-х до 1850-х рр.

32. Зміст і періодизація «громадівського руху» в Україні
2-ї половини XIX ст.

33. Культурно-просвітницька  діяльність  «громад»  в
Україні 2-ї половини XIX ст.

34. Мова  як  важіль  суспільного  впливу:  «Записка  у
справі обмежень української мови» В. Антоновича.

35. Школа, університет, наукове товариство: стан освіти
в українських землях 1860-х – 1890-х рр.

36. Провідні  процеси  в  українському  мистецтві  2-ї

https://elearning.kubg.edu.ua/mod/url/view.php?id=209622


половини  XIX  ст.:  реалізм,  «український
національний стиль».

37. Українська  культура  за  часів  революційних  змін
(1917 – 1922 роки).

38. Процес  українізації  та  його  вплив  на  становлення
української культури 1920-х років.

39. Діяльність представників української культури (1920-
ті – початок 1930-х років): архітектура, малярство.

40. Стан  української  культурної  спадщини  в  західних
регіонах України: 1920-ті – 1930-ті роки.

41. Культура  радянської  України  1930-х  рр.:  уніфікація
форм, запровадження «соціалістичного реалізму».

42. Культурна ситуація в Україні 1940-х – початку 1950-х
рр.: культура в умовах війни, відбудови та репресій.

43. Оновлення  культурного  життя  в  Україні  за  часів
«політичної  відлиги»  другої  половини  1950-х  –
середини 1960-х років.

44. Культурно-мистецька  діяльність  українських
«шістдесятників».

45. Становлення  «руху  дисидентів»  в  Україні  на  межі
1960-х –  1970-х років  та  відбиття  цього процесу в
культурі.

46. Перша  акція  громадської  непокори  на  прем’єрі
кінострічки  «Тіні  забутих  предків»  в  кінотеатрі
«Україна» 1965 р. у спогадах очевидця.

47. Які  події  кінця  1980-х  початку  1990-х  років
засвідчили зміни у культурній ситуації в Україні?

48. Культурний  процес  в  Україні  після  набуття
незалежності: «позитив» і «негатив».

Орієнтовний перелік питань з культури усного і
писемного мовлення  для підготовки до екзамену:

Тема 1. Культура мовлення майбутнього фахівця як 
показник професійного розвитку.
     Природа і сутність мови. Мова і мовлення. Функції мови.
Роль  мови  у  суспільстві.  Роль  мови  у  формуванні  й
самовираженні  особистості.  Українська  мова  як  єдина
національна  мова  українського  народу  і  форма  його
національної  культури.  Літературна  мова,  її  найістотніші
ознаки.  Державна  мова.Мовні  норми  й  культура  мови.
Типізація  мовних  норм.  Правильність  мовлення  як
відповідність  мовним  нормам.  Умови   досягнення
правильності мовлення. Причини порушення правильності
мовлення. Специфіка мовлення фахівця.
 

Тема 2. Орфоепічні й акцентуаційні норми української 
мови.
    Загальна  характеристика  рівнів  мовної  системи:
фонетичного,  лексичного,  морфемного,  морфологічного,



синтаксичного,  стилістичного.  Орфоепічні  норми  в
професійному  мовленні.  Особливості  вимови  голосних  і
приголосних  звуків  в  українській  мові.  Явище  асиміляції
приголосних  фонем.  Акцентуаційні  норми  сучасної
української літературної мови.
 

Тема 3. Орфографічні норми як складники культури 
мовлення майбутнього фахівця
     Українська орфографія. Принципи української 
орфографії. Новий український правопис.
Правопис власних назв. Правопис прикметників, утворених
від  власних  назв.  Правопис  складних  іменників  та
прикметників.  Спрощення  в  групах  приголосних.
Подвоєння,  подовження  приголосних.  Правопис  слів
іншомовного походження. 
 
Тема  4.  Лексичні  норми  сучасної  української  мови.
Словники й довідкова література.
       Професійна  лексика.  Нормативне  використання
багатозначних слів  та  омонімів у професійному мовленні.
Особливості  використання  паронімів.  Плеоназми  в
професійному мовленні, шляхи їх запобігання. Синонімічне
багатство мови. Перифрази та евфемізми. Види лексичних
порушень.  Складні  випадки  слововживання.  Лексика
української  мови  за  походженням.  Словотвірні  ознаки
власне  української  лексики.  Запозичена  лексика  в
українській  мові.  Диференційні  ознаки  іншомовних  слів.
Типи  запозичень  за  ступенем  адаптації.  Правопис  слів
іншомовного  походження.  Поняття  про  фразеологізми.
Джерела  фразеологізмів.  Фразеологічні  словники.  Роль
фразеологізмів у професійному мовленні.

 
Тема  5.   Морфологічні  норми  української  мови,  їх
реалізація в професійному мовленні.        
        Особливості творення й вживання іменникових форм.
Граматична  норма  родової  належності  відмінюваних
іменників  української  мови.  Іменники  спільного  роду.
Іменники  парного  роду.  Іменники  подвійного  роду.
Особливості  визначення  роду  невідмінюваних  іменників.
Категорія  відмінка  іменника.  Непрямі  відмінки.  Функція
кличного  відмінка  і  звертання.  Відмінкові  закінчення
іменників  у  кличному  відмінку.  Особливості  оформлення
звертань.  Складні  випадки  у  відмінюванні  іменників
(закінчення –а,  -я,  -у,  -ю іменників ІІ  відміни у родовому
відмінку  однини).  Творення  форм  ступенів  порівняння
якісних  прикметників.  Особливості  вживання  та  зв’язку
числівників  з  іменниками.  Числівники  як  компоненти
складних  іменників  та  прикметників.  Відмінювання
кількісних  числівників.  Займенник.  Особливості
функціонування  граматичних  форм  займенників  у



професійному  мовленні. Особливості  використання
дієслівних форм у професійному мовленні. Заміна активних
дієприкметників в українській мові. Дієслівне керування.
 

Тема  6.  Стилістичний  синтаксис  професійного
мовлення.
  
   Особливості  вживання  прийменникових  конструкцій  у
професійному  мовленні.  Стилістика  словосполучень.
Координація  присудка  з  підметом.  Тире  між  підметом  і
присудком.  Речення  із  вставними  і  вставленими
конструкціями.  Стилістичні  функції  речень з  однорідними
членами.  Розділові  знаки при однорідних членах речення.
Узагальнювальні  слова  при  однорідних  членах  речення.
Пунктуація  в  реченнях  з  узагальнювальними  словами.
Стилістичні  функції  речень  з  відокремленими
другорядними  членами.  Пунктуація  при  відокремлених
членах  речення.  Поняття  про  складне  речення.
Складносурядне  речення.  Розділові  знаки  у
складносурядному реченні. Складнопідрядне речення. Види
складнопідрядних  речень.  Розділові  знаки  у
складнопідрядному  реченні.  Безсполучникове  речення.
Види  безсполучникових  речень.  Розділові  знаки  у
безсполучниковому реченні.
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