
Київський університет імені Бориса Грінченка
Кафедра української мови
Кафедра історії України 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ
з дисципліни «Українські студії»

Курс: І
Група: ФАБ-1-21-4.0д
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. Творча робота з культури усного та писемного мовлення – 15 б.
2. Тестові завдання з культури усного та писемного мовлення – 5 б.
3. Теоретичне питання з історії української культури – 20 б.

Критерії оцінювання творчого завдання
з культури усного та писемного мовлення

Значення оцінки Оцінка за
п’ятнадцятибальною

шкалою
Відмінний рівень знань: повно розкрито тему творчої
роботи, мовне оформлення самобутнє, прикметне 
лексичне багатство.

15 балів

Достатньо високий рівень знань: тему розкрито на 
належному рівні з незначною кількістю стилістичних 
помилок і відсутністю орфографічних та грубих 
пунктуаційних помилок

14-12 балів

Загалом достатній рівень знань: тему розкрито, в 
основному,  недостатньо аргументовано власні 
судження з теми, наявна незначна кількість 
стилістичних помилок, а також орфографічних і 
пунктуаційних.

11–9 балів



Посередній рівень знань: тему розкрито частково, 
фрагментарно. У роботі виявлено значну кількість 
стилістичних, орфографічних і пунктуаційних 
помилок.

8–6 балів

Мінімально можливий допустимий рівень знань: 
тему розкрито поверхово, без належної аргументації. 
У роботі виявлено значну  кількість неточностей, 
помилок стилістичного, орфографічного й 
пунктуаційного характеру.

5–1 бал

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

Орієнтовний перелік питань з культури усного і писемного мовлення
(творчі роботи):

1. Для мене Київський університет імені Бориса Грінченка – це…..
2. Слово – носій добра, істини та краси.
3. Вміння спілкуватися – запорука життєвого успіху людини.
4. Єдина справжня розкіш – це розкіш спілкування.
5. Культура мовлення – духовне обличчя людини.



6. Що  я  отримала(отримав)  для  майбутньої  професії  в  Київському
університеті імені Бориса Грінченка? 

7. Народ мій є! Народ мій завжди буде ! (В. Симоненко)
8. Яким я бачу свій старт у самостійне життя?
9. Чи  легко  бути  білою  вороною  та  чи  можна  таких  людей  назвати

сильними?
10. «Місце, в якому ви не бували, має ту перевагу, що його можна собі

науявляти» (Ю. Андрухович).
11.  «Заговори, щоб я тебе побачив…» (Сократ).
12.  «Найбільша перемога – це перемога над собою».
13.  «XXI століття – це секондскрин. Ти активний у соцмережах – отже,

ти живий. Ти живий, але неприсутній у мережі – отже, ти не існуєш»
(М. Титаренко).

14.  «Хто  добре  запалився,  той  добре  почав.  А  добре  почати  –  це
наполовину завершити» (Г. Сковорода).

15.  «Мрія дає нуль, якщо її не зробити життям» (Г. Тютюнник).
16.  «Якщо ти за все життя не посадив жодного дерева – плати за чисте

повітря» (О. Довженко).
17.  Мій улюблений куточок рідного міста(села).
18.  Страшні слова, коли вони мовчать...(Л. Костенко).
19.  Заговори, щоб я тебе побачив (Сократ).
20.  Найбільша перемога – це перемога над собою.
21. «Любов виникає з любові; коли хочу, щоб мене любили, я сам перший

люблю» (Г. Сковорода).
22.  «Марудна справа — жити без баталій. Людина від спокійного життя

жиріє серцем і втрачає талію» (Ліна Костенко).
23.  «Мова росте елементарно, разом з душею народу» (І. Франко). 
24.  «Сучасне завжди на порозі з минулого в майбутнє» (О. Довженко).
25.  «Праця  людини –  окраса  і  слава,  праця  людини –   безсмертя  її»

(В. Симоненко).
26. «Коли ти маєш вчинити щось погане, сім разів подумай – і не вчини, а

добро роби не думаючи» (М. Рильський). 
27. Чим вимірюється дорослість, коли мені 17, 18 років?
28.  Яким має бути сучасний   філолог?
29.  Яка подія 2021 року мене по-особливому схвилювала?
30.  Український мовленнєвий етикет.

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).

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.

Ухвалено на засіданні кафедри української мови
Протокол № 5 від 18.11. 2021 р.

Екзаменатор        О. В. Караман 
Завідувач кафедри       М. О. Вінтонів
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