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Критерії оцінювання:

1.Культура усного і писемного мовлення

1. Творча робота –15 б.
2. Тестові завдання – 5 б.
3. Теоретичне питання з історії української культури – 20 б.

Перелік допоміжних матеріалів: 

 
                   Критерії оцінювання творчого завдання

               Значення оцінки Оцінка за п’ятнадцятибальною 
шкалою

Повно розкрито тему творчої роботи,
мовне   оформлення  самобутнє,
прикметне лексичне багатство

                   15 балів

Тему розкрито на належному рівні з
незначною  кількістю  стилістичних
помилок і відсутністю орфографічних

                    14-12  балів



та грубих пунктуаційних помилок.

Тему  розкрито,  в  основному,
недостатньо  аргументовано  власні
судження  з  теми,  наявна  незначна
кількість  стилістичних  помилок,  а
також  орфографічних  і
пунктуаційних.

            

                   11-9 балів

Тему  розкрито  частково,
фрагментарно.  У  роботі  виявлено
значну  кількість  стилістичних,
орфографічних  і  пунктуаційних
помилок. 

                    8-6 балів

Тему  розкрито  поверхово,  без
належної  аргументації.  У  роботі
виявлено  значну   кількість
неточностей,помилок  стилістичного,
орфографічного  й  пунктуаційного
характеру

      

 

                     5 – 1 бал

Історія  української культури

Критерії оцінювання теоретичного питання

            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   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. 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…



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   філолог?
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).

                     

Орієнтовний перелік питань з історії української культури:

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 вечірки 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.
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