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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ
з дисципліни «Українські студії»

Курс: І
Група: ФАБ-3-21-4.0д
Спеціальність: 035 Філологія
Спеціалізація: 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)
035.05 Романські мови і літератури (переклад включно)
Освітня програма: Мова і література ( англійська)
ОКР Бакалавр

Форма проведення: комбінована (теоретичні питання, практичні завдання)
на онлайн-платформі Google Meet
Тривалість проведення: 1 год. 20 хв.
Максимальна кількість балів: 40 балів
Критерії оцінювання:
1. Тестові завдання з культури усного та писемного мовлення – 14 б.
2. Теоретичне питання з історії української культури – 26 б.

Критерії оцінювання тестових завдань
з культури усного та писемного мовлення

Культура усного і писемного мовлення (українська)» є перевірка рівня
засвоєння  студентом  всієї  програми.  Екзаменаційний контроль  передбачає
виконання тестових завдань.

Завдання оцінюється у межах від 0 до 14 балів. 
13-14 балів  студент  дає  правильне  визначення  понять;  демонструє

глибоке  розуміння  матеріалу.  Може  припуститися  незначних  технічних
помилок.

10-12 балів  ставиться  за  відповідне  завдання  тоді,  коли  робота
виконана  повно,  студент  дає  правильне  визначення  понять;  демонструє
глибоке розуміння матеріалу, проте під час відповіді припускається помилок
(до 10-20%); 

7-9 балів  ставиться за  завдання,  коли студент знає і  розуміє основні
положення теми, але допускає певну кількість помилок (до 30-40%) під час
виконання завдань; не досить глибоко володіє матеріалом, допускає помилки
при визначенні понять;



4-6 бали ставиться, коли студент недостатньо орієнтується в матеріалі,
виявляє неповне розуміння теми; допускає суттєві  помилки при виконанні
завдань (50-60%) ; 

1-3 бали  ставиться, коли студент не орієнтується в матеріалі, виявляє
нерозуміння теми,  допускає  суттєві  помилки у  процесі  виконання  завдань
(70-80%) . 

0 балів ставиться, якщо студент не брався за виконання завдання. 

Критерії оцінювання теоретичного питання 
з історії української культури

Значення оцінки Оцінка за двадцятибальною
шкалою

Високий рівень теоретичних знань  у межах 
обов’язкового матеріалу, можливо, з 
незначними недоліками.

20–19 балів

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

18–17  балів

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

16–14 балів

Посередній рівень  теоретичних  знань   у
межах  обов’язкового  матеріалу  із  значною
кількістю недоліків.

13–10 балів

Мінімально  можливий  допустимий
рівень  знань  у  межах  обов’язкового
матеріалу 

9–5 балів

Незадовільний рівень теоретичних знань  у
межах обов’язкового матеріалу, що потребує
самостійного  доопрацювання  навчального
курсу

4–1 бал

Приклади тестових завдань з культури 
усного та писемного мовлення

Запитання “Багатоваріантне питання”
В яких реченнях є синонім до слова “розуміти”
● Яворницький  добре  розбирався  в  старовинних  грошах  і  зразу  ж

оцінив музейне значення знахідки.
● Світові думи, безперечно,  клопочуть літнє товариство, не лише на

буденних справах вони тямляться.
● - А ти хіба по-фінськи розбираєш? - А що ж тут такого? У них така

мова, як і в нас, тільки другими словами.



● Як це не дивно тобі, а теж на плечах голову, не гарбуз, маю. Дещо
таки мізкую. - Бачу, за кого ти руку тягнеш.

●  Вона говорила дітям, як вони... повинні опановувати знання.
●  Семен розумніший, ніж я мислив.

● Тільки короткозорі можуть припускати, що всі чари жінки - у зовнішній
красі чи модному платті.

Запитання “Коротка відповідь” 
Від  іменника,  поданого  в  дужках,  утворіть  присвійний  прикметник  та
запишіть лише його у правильній відмінковій формі.

Після останнього (Олексій) стрибка табло показало ім’я нового чемпіона

Запитання “Відповідність”
Виберіть правильний варіант прийменника чи початкової літери.
Будувати (у/в) Сваляві
Зупинитися (у/в) Києві
(у/в) єдності
Дізнатися (у/в) своїх підлеглих
Якщо (у/в)же на те
Відгук (у/в) пресі

Запитання “Правильно/Неправильно” 
Слово заносити багатозначне.
● Правильно
● Неправильно

Орієнтовний перелік питань з історії української культури:
1. Язичництво давніх слов’ян як світогляд і релігійна система.
2. Зміст  і  провідні  ознаки слов’янських язичницьких вірувань.  Пантеон

божеств.
3. Християнізація Русі як культурна революція межі X – XI ст.
4. Феномен двовір’я в культурі Київської Русі.
5. Культурна стратифікація Київської Русі та її результати в культурі.
6. Освіта та література України доби Київської Русі.
7. Архітектура та малярство Київської Русі.
8. «Слово  про Закон і  Благодать»  Іларіона як  зразок  проповідницької

літератури Київської Русі: зміст і ідеї. 
9. «Слово  про  Закон  і  Благодать»  Іларіона:  які  біблійні  та  історичні

паралелі використано для характеристики князів Володимира та Ярослава? 
10. Братства і братські школи в Україні другої половини XVI – початку

XVII ст.
11. Книгодрукування в Україні з кінця XV до початку XVII ст. як явище

культури Ренесансу.
12. Поєднання  середньовічних  та  ренесансних  рис  в  архітектурі  та

мистецтві України XIV– XVI ст.



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

14. Доба  бароко  в  Україні:  історичні  причини  формування,  соціальне
підґрунтя, форми інтелектуальної діяльності.

15. Освіта  в  українських  землях  XVII  –  XVIII  ст.  в  умовах
багатоконфесійності: академія, університет, колегіуми.

16. Г. Сковорода  як  філософ.  Проблематика  твору  «Розмова,  звана
Алфавіт чи Буквар світу».

17. Проблема  сродної  праці  та  життєвого  вибору  людини  у  творі
Г. Сковороди «Розмова, звана Алфавіт чи Буквар світу».

18. Київ як культурний осередок XVII–XVIII ст.: причини оформлення та
головні ознаки.

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

20. Інтелігенція  в  Україні  1-ї  половини  XIX  століття:  особливості
світогляду та напрями діяльності.

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

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

23. Школа, університет, наукове товариство в українських землях 1860-х
– 1890-х рр.

24. Мова  як  важіль  суспільного  впливу  в  культурному  процесі  XIX –
поч. XX ст.: «Записка у справі обмежень української мови» В. Антоновича.

25. Стан архітектури та  образотворчого  мистецтва  в  Україні  уXIX ст.:
класицизм, романтизм, еклектизм, реалізм.

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

27.  Культурні процеси в західних регіонах України між двома світовими
війнами (1920-ті –1930-ті рр.).

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

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

30. Постанова ЦК КП(б)У «Про  спотворення  та  помилки  у  висвітленні
історії української літератури…» як зразок посилення державного тиску на
розвиток  української  культури  в  перше  повоєнне  п’ятиріччя:  зміст
обвинувачень  авторам  підручника  та  засоби  боротьбі  з  книгою  та  її
авторами.

31. Рух «шістдесятництва» в Україні у 2-й половині XX ст.: зміст і форми
прояву. 

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

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