
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Кафедра історії України

Кафедра української мови

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ

з дисципліни

 «УКРАЇНСЬКІ СТУДІЇ»

курс 1

Спеціальність:   072 Фінанси, банківська справа та страхування
Онлайн-платформа Google Meet

Форма проведення                         комбінована
Тривалість проведення                  1 год. 20 хв.
Максимальна кількість балів:       40 балів
Критерії оцінювання:                     1 бал – за тестове питання

Дисципліна:                                    Українські студії: історія української культури
Максимальна кількість балів:       20 балів
Форма завдань:                               тестові питання
Кількість питань:                            20 питань
Форма проведення:                         Moodle 
Критерії оцінювання:                     1 бал – за тестове питання
Перелік допоміжних матеріалів:   історичні карти
 
Перелік тем для підготовки до тестування:

 
Тема 1. Етнос і нація: український контекст
Визначення понять: «етнос» і «нація». Формування і структура українського етносу.

Ідентичності  домодерного  часу.  Формування  модерної  української  нації  у  ХІХ-ХХ  ст.
Етнічні,  національні  та  територіальні  назви  (українці,  Русь,  Малоросія,  Україна  тощо).
Культурний  фундамент  етносу  і  нації.  Багатоетнічність  і  багатонаціональність  як  один  з
головних чинників української історії. 

Тема 2. Соціум, влада, право: від давнини до сьогодення
Руська вотчинна державність. «Руська Правда» як історичне джерело. Українські землі у

складі  сусідніх держав у  XIV –  XVII ст.:  соціально-політичний аспект.  Литовські статути як
історичне джерело. Український козацький проект державотворення. Правові основи козацької
держави (Гетьманщини) за угодами Б.Хмельницького у ХVІІ ст. Універсали Центральної Ради
1917–1918 рр. як правова основа українського державотворення. Радянський тоталітарний режим в
Україні:  характеристика,  форми,  методи.  Основні  тенденції  суспільно-політичного  життя  в
Україні на рубежі ХХ і ХХІ ст.

Тема  3.  Культура  Русі-України  домодерної  доби: вектори  цивілізаційного
розвитку

Язичництво  східних  слов’ян  як  історико-культурне  явище.  Християнізація  Русі-
України  і  її  історико-культурне  значення. Літописання  в  Київській  Русі  як  історико-
культурний феномен. Література в середньовічній Русі-Україні. Архітектура середньовічної
Русі-України. Образотворче мистецтво в середньовічній Русі-Україні. Музичне мистецтво в
середньовічній Русі-Україні.

https://elearning.kubg.edu.ua/mod/page/view.php?id=150439
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Тема  4.  Українська  культура  ранньомодерної  доби: проблема  культурних
орієнтирів

Особливості  освітнього  процесу  в  українських  землях  у  XV –  XVIІІ  ст.  Православні
братства: поява та специфіка діяльності. Роль Києво-Могилянської академії в історії української
культури  ранньонового  часу. Барокова доба в  українських землях:  архітектура, образотворче
мистецтво, театр, література, музика.  Українське національне відродження ХІХ ст.: сутність і
періодизація.  Програмні  документи  Кирило-Мефодіївського  товариства  (братства).
Український  романтизм  як  історико-культурне  явище.  Українська  література  кінець  XVIII  –
початок ХХ ст.: характерні особливості. Класицизм в образотворчому мистецтві та архітектурі в
Україні. Українська  музична  культура  другої  половини  ХІХ  –  початку  ХХ  ст. Розвиток
українського театрального мистецтва наприкінці  ХІХ – на початку ХХ ст.

Тема 5. Культура України модерної доби: визначальні культурні проекти 
Становлення і розвиток кінематографії в Україні наприкінці ХІХ – у першій третині ХХ ст.

Культурний  процес  під  час  Української  революції  1917–1921  рр. Українізація  як  явище  в
культурному житті Наддніпрянщини 20-х – початку 30-х рр. ХХ ст. Культурний процес в Україні в
умовах сталінського тоталітарного режиму. «Соціалістичний реалізм»: поява, принципи, вплив на
розвиток  літератури  і  мистецтв  в  Україні. «Розстріляне  Відродження»  і  його  місце  в  історії
української культури. «Шістдесятники»: видатні постаті, творчі принципи, громадська діяльність і
місце в історії української культури. 

Приклади тестів:
За  яким  універсалом  Центральної  Ради  проголошувалась  незалежність  Української
Народної Республіки?

а) Першим
б) Другим
в) Третім
г) Четвертим

Лесь Курбас був засновником якого театру у 1922 р.?

а) «Глобус»
б) «Колесо»
в) «Березіль»
г) «Молодий»

            

 Екзаменатор                                              Олена ГУМЕНЮК

Завідувач кафедри                                  Оксана САЛАТА 



КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Кафедра історії України

Кафедра української мови

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ

з дисципліни

 «УКРАЇНСЬКІ СТУДІЇ»

курс 1

Спеціальність:   072 Фінанси, банківська справа та страхування
Онлайн-платформа Google Meet

Форма проведення                         комбінована
Тривалість проведення                  1 год. 20 хв.
Максимальна кількість балів:       40 балів
Критерії оцінювання:                     1 бал – за тестове питання;(5 тестів); 15 балів за творче 

завдан( есе)

Дисципліна:                                    Українські студії: культура усного і писемного мовлення
Максимальна кількість балів:       20 балів
Форма завдань:                               тестові питання+ творче завдання
Кількість питань:                            5 тестових питань ; 1 творче завдання (есе)
Форма проведення:                         Moodle 
Критерії оцінювання:                     1 бал – за тестове питання; 15 балів за творче 

завдання(есе)
 
Перелік тем для підготовки до  виконання  творчого завдання (есе):

1. Для мене Київський університет імені Бориса Грінченка – це…..
2. Мовні проблеми сучасної молоді.
3. Слово – носій добра, істини та краси.
4. Пам'ятай, що слово – бумеранг.
5. Вміння спілкуватися – запорука життєвого успіху людини.
6. Єдина справжня розкіш – це розкіш спілкування.
7. Культура мовлення – духовне обличчя людини.
8. Що я отримала(отримав) для майбутньої професії в Київському університеті імені Бориса

Грінченка? 
9. Народ мій є! Народ мій завжди буде ! (В.Симоненко)
10. Яким я бачу свій старт у самостійне життя?
11. Чи легко бути білою вороною та чи можна таких людей назвати сильними?
12. Бо хто матір забуває, того Бог карає (Т.Шевченко)
13. Кожній людині властиво помилятися.
14. Який зв'язок існує між характером і професією.
15. Історія мови – це історія народу.
16. Мій улюблений куточок рідного міста(села).
17. Страшні слова, коли вони мовчать...(Л.Костенко)
18. Краще обирати фах престижний чи за покликанням?
19. Бути сучасним: як це?
20. Заговори, щоб я тебе побачив…(Сократ)
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21. Найбільша перемога – це перемога над собою.
22. Чим вимірюється дорослість, коли мені 17, 18 років?
23. Любов, як перстень, не має кінця(прислів’я).
24. Яким має бути сучасний   фінансист?
25. Моє улюблене українське слово.
26. Яка подія 2021 року мене по-особливому схвилювала?
27. У чому призначення людини? Бути людиною!”(С.- Є. Лєц)
28. Український мовленнєвий етикет.
29. Слово, моя  ти єдиная зброє, ми не повинні загинуть обоє(Леся Українка)
30. Праця людини - окраса і слава,  праця людини - безсмертя її (В.Симоненко)

Приклади тестів: 
1. Значення «оснований на об'єднанні; комплексний» має слово

а) ідентичний;
б) компетентний; 
в) контрастний; 
г) рентабельний; 
д) інтегрований

2. Фразеологізм є в реченні
а) Рої бджолині золоті над гречкою про літо дзвонять (В. Підпалий).
б) В поле вийшов косар на світанні (В. Симоненко).
в) Ой гляди, дівчино, перепаде тобі на бублики! (М. Стельмах).
г) Гладить грудень в батьковім дворі хату співчутливою рукою (М. Боровко).

                      
 3.  У яких рядках правильно вжито форми власних назв?
А Надіслано Ігореві Петровичеві Проценко
Б Відсутній Рожнюк Петро Валерієвич
В Викликати Федонюка Василя Кириловича
Г Прийняти Савченка Олега Кузьмовича
Д За відсутності Сабана Ігоря Геннадійовича

 4.  У яких рядках усі прикметники треба писати через дефіс?
А економіко/правовий, дизель/моторний, нью/йоркський
Б суспільно/політичний, військово/морський, легко/займистий
В екс/чемпіонський, західно/європейський, науково/технічний 
Г воєнно/промисловий, фізико/математичний, само/хідний
Д конкуренто/спроможний, чорно/білий, навчально/виховний

5.  Знайдіть правильне словосполучення:
A відповіді збігаються
Б даний випадок
В бажаючі взяти участь
Г слідуюча зупинка
Д престижний ВУЗ

Критерії оцінювання творчого завдання
            Значення оцінки Оцінка за п’ятнадцятибальною  шкалою
Відмінний  рівень знань у межах
обов’язкового матеріалу з незначними 
недоліками.

               15 балів 



Достатньо високий рівень знань у межах 
обов’язкового матеріалу  без суттєвих   
грубих помилок.                             

               14-9 балів

Загалом достатній рівень знань з незначною
кількістю  недоліків.

               8 балів

Посередній рівень знань із значною               
кількістю недоліків.

               6 балів

Мінімально можливий допустимий
рівень  знань.

               5 балів

Недостатній рівень знань із значною             
кількістю помилок.

              1– 4 бали

Екзменатор                                                                                    Валентина Александрова
                                                                                  

Завідувач кафедри                                                                        Михайло Вінтонів          


