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ОПИС ПРОГРАМИ ЕКЗАМЕНУ

Поля форми Опис поля форми

Київський університету імені 
Бориса Грінченка 

Історико-філософський факультет
Інститут філології
Факультет права та міжнародних відносин

Кафедри історії України 
української мови 
публічного та приватного права 

Програма екзамену з 
дисципліни 

Українські студії: Історія української культури. 
Українські студії: Культура усного і писемного мовлення. 
Українські студії: Права людини громадянина України.

Курс 1

Спеціальність (спеціалізація) 016 Спеціальна освіта
для студентів спеціальності 
016.00.01 Логопедія 
освітнього рівня першого (бакалаврського) 

Форма проведення:
Письмова/усна/комбінована

Письмова  (у  формі  тесту,  що  розміщений  у  ЕНК  навчальної
дисципліни за посиланням:  

(Українські студії (1 курс, КО, денна): 
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=26056

(Українські студії (1 курс, КО, заочна):
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=26048

Тривалість проведення: 2 академічні години  - 80 хвилин

Максимальна кількість балів:
40 балів

40 балів

Критерії оцінювання
35–40  Високий  рівень  теоретичних  знань  у  межах  обов’язкового
матеріалу з, можливо, незначними недоліками.

25–34 Достатній рівень теоретичних знань у межах обов’язкового
матеріалу з незначною кількістю змістовних помилок.

15–24 Середній  рівень теоретичних знань  у межах обов’язкового
матеріалу із значною кількістю змістовних недоліків.

14–0  Низький  незадовільний  рівень  теоретичних  знань  у  межах
обов’язкового матеріалу, що потребує самостійного доопрацювання
навчального курсу.

Тести містять 45 питань. 
1.  15  тестових  питань  із  дисципліни  «Українські  студії:  Історія
української культури» 

2. 15 тестових питань із дисципліни «Українські студії:  Культура



усного і писемного мовлення». 

3.  15  тестових  питань  із  дисципліни  «Українські  студії:  Права
людини громадянина України».

Відповідь  на  45  тестових  питань  оцінюється  за  40-бальною
шкалою.  Результат  іспиту  визначається  шляхом  ділення  суми
балів, отриманих за всі тестові завдання на їх кількість. 

Максимальна кількість балів: 40 балів. 

Перелік допоміжних 
матеріалів:

-

Орієнтовний перелік питань: Орієнтовний перелік питань з дисципліни «Українські студії: 
Історія української культури» 

1. Архітектура середньовічної України-Русі.
2. Бароко як культурно-історична епоха: українська специфіка.
3. Григорій Сковорода: філософ, поет, педагог.
4. Значення  діяльності  Бориса  Грінченка  в  історії  української
культури.
5. Значення  діяльності  Івана  Франка  в  історії  української
культури.
6. Значення  діяльності  Тараса  Шевченка  в  історії  української
культури.
7. Історико-культурне значення держави Київська Русь.
8. Історико-культурне значення прийняття християнства на Русі.
9. Київ як провідний культурний осередок України в ХVIІ-ХVIІІ
ст.
10. Книгодрукування на українських землях у XVIІ-XVIII ст. 
11. Літописання  в  середньовічній  Україні-Русі  як  історико-
культурний феномен.
12. Національний костюм. Українське народне вбрання.
13. Причини культурного піднесення в Україні XVI-XVIII ст.
14. Розвиток культури незалежної України.
15. Розвиток української культури у другій половині ХІХ ст.
16. Розвиток української культури у першій половині ХІХ ст.
17. Розвиток української культури у ХХ ст.
18. Розвиток української музики у ХІХ ст.  Микола Лисенко.
19. Українська  драматургія:  Іван  Карпенко-Карий,  Марко
Кропивницький,  Михайло Старицький.
20. Києво-Могилянська академія,  Харківський,  Переяславський,
Чернігівський колегіуми, їх роль в історії української культури. 
21. Українська тематика в творчості Іллі Рєпіна, Архипа Куїнджі.

22. Українська  барокова  архітектура.  Іван  Григорович-

Барський.  
23. Українська барокова література.
24. Українська барокова музика: Дмитро Бортнянський, Максим
Березовський, Артемій Ведель.  
25. Українська культура у контексті світової культури.
26. Українське  національне  відродження ХІХ ст.:  сутність,  три
періоди.
27. Українське Просвітництво другої половини XVIII ст.
28. Український   театр:  Марія  Заньковецька,  Микола
Садовський, Панас Саксаганський.
29. Українські  художники:  Микола  Мурашко,  Микола
Пимоненко,  Сергій Васильківський.  
30. Український бароковий театр.  



Орієнтовний перелік питань з дисципліни «Українські студії: 

Культура усного і писемного мовлення»  

1. Культура української мови. Ознаки культури української мови.  
2. Поняття національної та державної мови. Ознаки літературної 

мови: високий ступінь престижності, багатофункціональність, 
стилістична диференціація, унормованість, наддіалектність. 
Функції мови.

3. Поліфункціональність як один з основних аспектів вияву 
культури мовлення. Стилі мовлення в Інтернеті.

4. Способи виголошення промови. Способи встановлення та 
підтримання уваги аудиторії. 

5. Правила продукування тексту. Публічне мовлення. Етапи 
підготовки.

6. Культура мовної поведінки. Український мовленнєвий етикет. 
7. Мовленнє́вий апарат. Голосні і приголосні звуки.
8. Характеристика голосних звуків.
9. Характеристика приголосних звуків.
10.Вимова голосних звуків. Вимова слів іншомовного походження.
11.Вимова приголосних звуків. Акцентуаційні норми.
12.Типи переносних значень слів. Функції синонімів та антонімів у 

мовленні. Омоніми та пароніми в діловому мовленні.
13.Лексика української мови за походженням та активністю-

пасивністю. Правила використання запозиченої лексики. 
Стилістичні функції пасивної лексики

14.Точність мовлення. Лексика української мови за сферами 
вживання. Творче напрацювання професійно орієнтованих  
лексичних одиниць. 

15.Роль словників у підвищенні мовної культури. Типи словників.
16.Нормативні аспекти семантико-граматичних та граматичних 

категорій іменника. 
17.Прикметник у професійному мовленні.
18.Норми вживання числівників.
19.Займенник у діловому мовленні. Групи займенників за 

значенням. Співвідношення займенників з іншими частинами 
мови.

20.Значення і граматичні ознаки дієслова. Синтаксична функція.
21.Орфографія  української мови. Принципи правопису. 

Ненаголошені голосні е,и,а.
22.Правопис часток не та ні.
23.Написання складних слів разом, через дефіс та окремо. 
24.Правопис слів іншомовного походження. Подвоєння 

приголосних звуків.
25. Спрощення в групах приголосних. Написання префіксів.
26.Написання слів з великої літери.
27.Вживання апострофа.
28.Особливості синтаксису у професійній комунікації. Типи 

словосполучень. Координація присудка з підметом.
29.Просте ускладнене речення. 
30. Складне речення. Засоби поєднання частин складного речення.

Орієнтовний перелік питань з дисципліни «Українські студії: 
Права людини громадянина України»

1. Основні теоретико-правові підходи до розуміння прав людини.



2. Поняття та характеристика прав людини.
3. Поняття та характеристика прав громадянина.
4. Генезис  прав  людини  (епоха  Античності,  Середньовіччя  та

Нового часу; характеристика розвитку інституту прав людини в
сучасний період).

5. Співвідношення  категорій  “права”  та  “свободи”  людини  і
громадянина, їх взаємозв’язок із категорією обов’язків.

6. Поняття та структура правового статусу людини і громадянина.
7. Підстави обмежень прав та свобод особи.
8. Права  та  свободи  людини  та  громадянина  в  умовах

надзвичайного та воєнного стану.
9. Гарантії  прав  та  свобод  людини  і  громадянина  в  Україні;

юридичні гарантії прав та свобод особи.
10. Інфраструктура захисту прав людини в Україні.
11. Класифікація та типологія прав людини.
12. Поняття особистих прав людини.
13. Зміст права на життя.
14. Зміст права на свободу та особисту недоторканість.
15. Поняття  політичних  та  економічних  прав  людини  і

громадянина.
16. Міжнародні стандарти прав людини.
17. Європейська  Конвенція  про  захист  прав  людини  та

основоположних  свобод.  Роль  Європейського  Суду  в  її
реалізації.

18. Соціально-правовий  механізм  забезпечення  прав  людини  в
Україні.

19. Органи  державної  влади  України  в  механізмі  забезпечення
основних прав та свобод людини і громадянина.

20. Судовий  захист  прав  особи  в  механізмі  забезпечення  її
основних прав.

21. Поняття соціально-правового механізму забезпечення основних
прав та свобод людини і громадянина, його структура.

22. Міжнародні стандарти захисту прав осіб з інвалідністю. 
23. Реалізація  прав  людини  на  охорону  здоров’я  та  належну

медичну допомогу.
24. Нормативне  регулювання  та  закріплення  прав  осіб  з

інвалідністю.
25. Реалізація прав осіб з інвалідністю на працю.
26. Реалізація  прав  осіб  з  інвалідністю  на  освіту.  Права  дітей  з

особливими освітніми потребами.
27. Реалізація права осіб з інвалідністю на соціальний захист.
28. Реалізація прав осіб з інвалідністю та медичне забезпечення та

реабілітацію.
29. Гарантії прав осіб з інвалідністю.

30. Юридична відповідальність за порушення прав людини.

Екзаменатори 
                         

Завідувачі кафедри   

кандидат історичних наук, доцент Тарасенко О.О. 
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кандидат юридичних наук, доцент Шемелинець І.І.

доктор історичних наук, професор Салата О.О

доктор філологічних наук, професор Вінтонів М. О.
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