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Розгорнуті питання розміщені в рубриці «Підсумковий
контроль»  ЕНК  «Українські  студії»  (1  курс,
Спеціалізація:  035  філологія:  (денна).  Можливість
відповіді активізується під час проведення іспиту – за
розкладом. Під час складання іспиту студент має вийти
на  відеозв’язок  на  платформі  Google Meets  із
включеною камерою та мікрофоном.

Дистанційний  формат  проведення  екзамену  з  курсу
«Українські  студії:  культура  усного  і  писемного
мовлення  (українська)» передбачає  виконання
підсумкового контролю у вигляді онлайн-тестування.

Під  час  складання  екзамену  студент  має  вийти  на
відеозв’язок на платформі Google Meet із увімкненою
камерою та мікрофоном.

Онлайн-тестування  передбачає  виконання  студентами
20  тестових  завдань  з  культури  усного  і  писемного
мовлення,  які  розміщені  на  ЕНК  «Українські  студії:
культура усного і писемного мовлення (українська) (1
курс ФН,  денна)»  в  рубриці  «Семестровий контроль:
екзамен». 

Можливість відповіді на тестові завдання активізується
під  час  проведення  іспиту  відповідно  до  графіку
атестаційного  тижня.   Студентові  для  виконання
кожного тесту надається одна спроба.

Тривалість проведення 80 хвилин 
Максимальна кількість балів:

40 балів
20 балів за правильну розгорнуту відповідь на

запропоноване відкрите питання.
20 балів за тестові завдання (20 питань).

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

Перелік допоміжних матеріалів Карти, схеми, відеоматеріали
Орієнтовний перелік питань 1. Стан  збереженості  традицій  в  сучасному

українському суспільстві.
2. Використання  літературних  творів  у  процесі

ознайомлення з традиційною культурою..
3. Розвиток  землеробства  в  Україні  –  історична

ретроспектива.
4. Традиційні деревообробні ремесла українців.
5. Традиційні промисли українців.
6. Прядіння  й  ткацтво  у  повсякденному  житті

жінки ХІХ ст.
7. Транспорт і традиційні засоби пересування.
8. Традиційні транспортні шляхи.
9. Етапи будівництва народного житла та обряди

пов’язані з ними.
10. Вимоги до вибору місця для будівництва житла.
11. Традиційні  господарські  споруди,  типологія  і

призначення.
12. Інтер’єр української житла.
13. Традиційне харчування українців.
14. Традиційні харчові заборони.
15. Характеристика  українського  традиційного

костюму.
16. Створіть  план-конспект  доповіді  на  тему:

«Традиційна матеріальна культура українців».
17. Міфологія давніх слов’ян.
18. Наведіть  приклади  проявів  дуалізму  на

релігійному  й  побутовому  рівнях  світогляду
українців.

19. Світ духів природи.
20. Домашні духи в українській міфології.
21. Чорти і біси в українській демонології.
22. Демонічні істоти в уявленнях українців.
23. Як  використовували  знання  з  української

демонології  письменники  ХІХ-ХХ ст.  Наведіть
приклади творів. Яким саме істотам приділено
увагу.

24. Народний календар зими.
25. Народний календар весни.
26. Народний календар літа.
27. Народний календар осені.
28. Визначте  стан  збереженості  календарної

обрядовості  у  житті  сучасного  українського
суспільства.

29. Складіть  перелік  питань  (мають  носити



проблемний  характер)  для  проведення
студентського  турніру.  Загальна  тема:
«Традиційна духовна культура українців».

30. Традиційна українська родина.
31. Які традиційні методи виховання, з Вашої точки

зору,  можна  використати  у  сучасному
українському  суспільстві  (аргументуйте  власні
твердження).

32. Родильна обрядовість українців.
33. Весільна обрядовість українців.
34. Визначте стан збереженості родинних обрядів у

сучасному українському суспільстві.
35. Поховально-поминальні обряди.
36. Прикмети  наближення  смерті  й  підготовка  до

неї.
37. Які  заходи,  з  Вашої  точки  зору,  необхідно

запровадити  на  державному  рівні  для
відродження традиційної культури українців.

38. Охарактеризуйте  роль  баби-повитухи  у
родинних обрядах українців.

39. Основні осередки громадського дозвілля у ХІХ
– на поч. ХХ ст.

40. Буденне дозвілля українців.
41. Святкові розваги українців.
42. Вечорниці  й  вечурки  у  житті  української

молоді: організація, перебіг, значення.
43. Значення шинка у духовному житті української

громади.
44. Використання  електронних  ресурсів  у  процесі

вивчення етнографії України.
45. Прозова усна народна творчість українців.

46.Поетична усна народна творчість українців.
Орієнтовний  перелік
питань з культури усного
і писемного мовлення 

1. Українська мова як єдина національна 
мова українського народу і форма його 
національної культури. 

2. Літературна мова, її найістотніші ознаки. 
Державна мова.

3. Мовні норми й культура мови. Типізація 
мовних норм. 

4. Орфоепічні норми в професійному 
мовленні. 

5. Особливості вимови голосних і 
приголосних звуків в українській мові. 

6. Явище асиміляції приголосних фонем. 

7. Акцентуаційні норми сучасної 
української літературної мови.

8.  Орфографічні норми як складники 



культури мовлення майбутнього фахівця.

9. Українська орфографія. Принципи 
української орфографії. 

10. Новий український правопис.

11. Правопис власних назв. 

12. Правопис прикметників, утворених від 
власних назв. Правопис складних іменників та 
прикметників. 

13. Спрощення в групах приголосних. 

14. Подвоєння, подовження приголосних. 

15. Правопис слів іншомовного походження. 

16. Лексичні норми сучасної української 
мови.

17.  Професійна лексика. 

18. Нормативне використання багатозначних
слів та омонімів у професійному мовленні. 

19. Особливості використання паронімів. 

20. Плеоназми в професійному мовленні, 
шляхи їх запобігання. 

21. Синонімічне багатство мови. 

22. Перифрази та евфемізми. 

23. Види лексичних порушень. Складні 
випадки слововживання. 

24. Лексика української мови за 
походженням. Словотвірні ознаки власне 
української лексики. 

25. Запозичена лексика в українській мові. 
Диференційні ознаки іншомовних слів. 

26. Типи запозичень за ступенем адаптації. 

27. Поняття про фразеологізми. Джерела 
фразеологізмів. Фразеологічні словники. Роль 
фразеологізмів у професійному мовленні.

28. Морфологічні норми української мови, їх
реалізація в професійному мовленні.  

29.  Особливості творення й вживання 
іменникових форм.

30.  Граматична норма родової належності 
відмінюваних іменників української мови. 

31. Особливості визначення роду 
невідмінюваних іменників. 



32. Категорія відмінка іменника. Непрямі 
відмінки. 

33. Функція кличного відмінка і звертання. 
Відмінкові закінчення іменників у кличному 
відмінку. 

34. Особливості оформлення звертань. 

35. Складні випадки у відмінюванні 
іменників (закінчення –а, -я, -у, -ю іменників ІІ 
відміни у родовому відмінку однини). 

36. Творення форм ступенів порівняння 
якісних прикметників. 

37. Особливості вживання та зв’язку  
числівників з іменниками. 

38. Числівники як компоненти складних 
іменників та прикметників. 

39. Відмінювання кількісних числівників. 

40. Особливості функціонування 
граматичних форм займенників у професійному 
мовленні. 

41. Особливості використання дієслівних 
форм у професійному мовленні. 

42. Заміна активних дієприкметників в 
українській мові. 

43. Дієслівне керування.

44.  Особливості вживання прийменникових 
конструкцій у професійному мовленні. 

45. Стилістика словосполучень. 

46. Координація присудка з підметом. 

47. Тире між підметом і присудком. 

48. Речення із вставними і вставленими 
конструкціями. 

49. Стилістичні функції речень з 
однорідними членами.

50.  Розділові знаки при однорідних членах 
речення. 

51. Узагальнювальні слова при однорідних 
членах речення. Пунктуація в реченнях з 
узагальнювальними словами. 

52.  Стилістичні функції речень з 
відокремленими другорядними членами. 

53. Пунктуація при відокремлених членах 



речення. 

54. Поняття про складне речення. 

55. Складносурядне речення. Розділові знаки
у складносурядному реченні. 

56. Складнопідрядне речення. Види 
складнопідрядних речень. Розділові знаки у 
складнопідрядному реченні. 

57. Безсполучникове речення. 

58. Види безсполучникових речень. 
Розділові знаки у безсполучниковому реченні.

59. Розділові знаки для оформлення прямої 
мови та цитат. 

60. Принципи української орфографії.
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