
 

 

ОПИС ПРОГРАМИ ЕКЗАМЕНУ 

Поля форми  Опис поля форми 

 

Київський університету імені 

Бориса Грінченка  

 

Історико-філософський факультет 

Інститут філології 

Факультет права та міжнародних відносин 

 

Кафедри 

 

 

 

історії України  

української мови  

публічного та приватного права  

Програма екзамену з 

дисципліни  

Українські студії: Історія української культури.  

Українські студії: Культура усного і писемного мовлення.  

Українські студії: Права людини громадянина України. 

Курс  1 

 

Спеціальність (спеціалізація) 024 Хореографія 

для студентів спеціальності  

024.00.01 Хореографія (за видами) 

освітнього рівня першого (бакалаврського)  

Форма проведення: 

Письмова/усна/комбінована 

Письмова (у формах написання есе і тесту, що розміщений у ЕНК 

навчальної дисципліни за посиланням):   

 

Українські студії (1 курс, ХР, денна:  

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=26175 

Тривалість проведення: 2 академічні години  - 80 хвилин 

 

Максимальна кількість балів: 

40 балів 

40 балів 

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. 

 

Із дисципліни «Українські студії: Історія української культури» 

студенти пишуть есе на одну з тридцяти запропонованих тем. 

 

Тести містять 30 питань:  

1. 15 тестових питань із дисципліни «Українські студії: Культура 

усного і писемного мовлення».  

2. 15 тестових питань із дисципліни «Українські студії: Права 



людини громадянина України». 

 

Зміст есе і відповідь на 30 тестових питань оцінюються за 40-

бальною шкалою. Результат іспиту визначається шляхом ділення 

суми балів, отриманих за всі тестові завдання на їх кількість.  

Максимальна кількість балів: 40 балів.  

Перелік допоміжних 

матеріалів: 

- 

Орієнтовний перелік питань: 

 

 

 

Орієнтовний перелік питань з дисципліни «Українські студії:  

Історія української культури»  

 

1. Східнослов’янське язичництво як культурно-історичний 

феномен. 

2. Культурно-історичне значення християнізації 

середньовічної Русі-України. 

3. Роль церкви в культурному житті середньовічної Русі-

України. 

4. Книжність в культурі середньовічної Русі-України. 

5. Літописання в середньовічній Русі-Україні як історико-

культурний феномен. 

6. Книжність в культурі пізньосередньовічної Русі-України 

(ХІІІ–ХVI ст.). Характеристика Пересопницького Євангелія 

як історико-культурної пам’ятки. 

7. Кирилична друкована книга в культурі Русі-України кінця 

ХV – початку ХVІІ ст. 

8. Європейський Ренесанс у культурі Русі-України ХV–ХVІ ст. 

Гуманісти з руських земель Польського королівства. 

9. Барокова доба: європейський соціокультурний контекст і 

українська специфіка. 

10. Освіта в українських землях у ХVІІ–ХVIII ст. Роль Києво-

Могилянської академії в історії української культури 

ранньонового часу. 

11. Епоха Просвітництва в Україні: ідеологічні особливості і 

визначні представники. 

12. Український романтизм як історико-культурне явище. 

13. Культурний процес у контексті формування модерної 

української нації (кінець XVIII – початок ХХ ст.). 

14. Роль Тараса Шевченка в розвитку української національної 

культури. 

15. Роль університетів у культурних процесах в Україні ХІХ ст. 

16. Роль української інтелігенції в соціокультурних процесах 

ХІХ ст. 

17. Українська реалістична проза другої половини ХІХ ст. як 

історико-культурне явище. 

18. Розвиток українського театрального мистецтва наприкінці 

ХІХ – на початку ХХ ст. 

19. Модернізм як культурна парадигма: європейський контекст і 

українська специфіка (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.). 

20. Авангардизм у культурі України першої третини ХХ ст. 

21.  «Розстріляне Відродження» і його місце в історії 

української культури. 

22. Українізація як явище в культурному житті 

Наддніпрянщини 20-х – початку 30-х рр. ХХ ст. 

23. Культурний процес в Україні в умовах сталінського 

тоталітарного режиму. 

24. «Соціалістичний реалізм»: виникнення, принципи, вплив на 

розвиток літератури і мистецтв в Україні. 



25. Культурні процеси в середовищі українських емігрантів 

впродовж 20-х – 30-х рр. ХХ ст. 

26. «Шістдесятники»: видатні постаті, творчі принципи, 

громадська діяльність і місце в історії української культури. 

27. Тенденції в культурі українського посттоталітарного 

суспільства (рубіж ХХ–ХХІ ст.). 

28. Постмодернізм в українській культурі. 

29. Формування масової культури в Україні: причини і наслідки. 

30. Культурні здобутки української діаспори після Другої 

світової війни.  

 

Орієнтовний перелік питань з дисципліни «Українські студії:  

Культура усного і писемного мовлення»   

1. Культура української мови. Ознаки культури української мови.   

2. Поняття національної та державної мови. Ознаки літературної 

мови: високий ступінь престижності, багатофункціональність, 

стилістична диференціація, унормованість, наддіалектність. 

Функції мови. 

3. Поліфункціональність як один з основних аспектів вияву 

культури мовлення. Стилі мовлення в Інтернеті. 

4. Способи виголошення промови. Способи встановлення та 

підтримання уваги аудиторії.  

5. Правила продукування тексту. Публічне мовлення. Етапи 

підготовки. 

6. Культура мовної поведінки. Український мовленнєвий етикет.  

7. Мовленнє́вий апарат. Голосні і приголосні звуки. 

8. Характеристика голосних звуків. 

9. Характеристика приголосних звуків. 

10. Вимова голосних звуків. Вимова слів іншомовного походження. 

11. Вимова приголосних звуків. Акцентуаційні норми. 

12. Типи переносних значень слів. Функції синонімів та антонімів у 

мовленні. Омоніми та пароніми в діловому мовленні. 

13. Лексика української мови за походженням та активністю-

пасивністю. Правила використання запозиченої лексики. 

Стилістичні функції пасивної лексики 

14. Точність мовлення. Лексика української мови за сферами 

вживання. Творче напрацювання професійно орієнтованих  

лексичних одиниць.  

15. Роль словників у підвищенні мовної культури. Типи словників. 

16. Нормативні аспекти семантико-граматичних та граматичних 

категорій іменника.  

17. Прикметник у професійному мовленні. 

18. Норми вживання числівників. 

19. Займенник у діловому мовленні. Групи займенників за 

значенням. Співвідношення займенників з іншими частинами 

мови. 

20. Значення і граматичні ознаки дієслова. Синтаксична функція. 

21. Орфографія  української мови. Принципи правопису. 

Ненаголошені голосні е,и,а. 

22. Правопис часток не та ні. 

23. Написання складних слів разом, через дефіс та окремо.  

24. Правопис слів іншомовного походження. Подвоєння 

приголосних звуків. 

25.  Спрощення в групах приголосних. Написання префіксів. 

26. Написання слів з великої літери. 

27. Вживання апострофа. 



28. Особливості синтаксису у професійній комунікації. Типи 

словосполучень. Координація присудка з підметом. 

29. Просте ускладнене речення.  

30. Складне речення. Засоби поєднання частин складного речення. 
 

Орієнтовний перелік питань з дисципліни «Українські студії: 

Права людини громадянина України» 

1. Охарактеризувати поняття прав та свобод людини і 

громадянина 

2. Охарактеризувати поняття «обов’язок» 

3. Визначити відмінність прав людини від прав громадянина 

4. Розкрити особливості усиновлення в Україні 

5. Порівняти особливості малолітніх і неповнолітніх дітей 

6. Охарактеризувати обсяги дієздатності 

7. Охарактеризувати особливості робочого часу неповнолітніх 

8. Розкрити конституційні гарантії прав людині і громадянина 

9. Розкрити особливості інституту омбудсмена 

10. Охарактеризувати інститут омбудсмена в Україні 

11. Розкрити поняття «воєнний стан» 

12. Розкрити поняття «надзвичайний стан» 

13. Розкрити поняття «комендантська година». 

14. Розкрити поняття «адміністративний проступок» 

15. Розкрити поняття «злочин» 

16. Охарактеризувати поняття «адміністративна відповідальність « 

та «кримінальна відповідальність» 

17. Визначити вік кримінальної та адміністративної 

відповідальності 

18. Охарактеризувати склад злочину 

19. Охарактеризувати склад адміністративного правопорушення 

20. Охарактеризувати немайнові права та обов’язки батьків та дітей 

21. Охарактеризувати немайнові права та обов’язки членів сім’ї 

22. Охарактеризувати немайнові права та обов’язки подружжя 

23. Охарактеризувати цивільні майнові правовідносини 

24. Охарактеризувати майнові права та обов’язки батьків та дітей 

25. Охарактеризувати майнові  права та обов’язки членів сім’ї 

26. Охарактеризувати майнові права та обов’язки подружжя 

27. Охарактеризувати цивільні немайнові правовідносини 

28. Розкрити поняття «цивільна правоздатність» та «цивільна 

дієздатність», визначити їх обсяги 

29. Розкрити поняття «правочин» 

30. Охарактеризувати трудові правовідносини 

31. Охарактеризувати Загальну декларацію прав людини 

32. Охарактеризувати Міжнародний пакт про громадянські та 

політичні права  

33. Охарактеризувати Міжнародний пакт про економічні, соціальні 

та культурні права 

34. Охарактеризувати Європейську конвенцію про захист прав і 

основних свобод людини 

35. Охарактеризувати Конвенцію ООН про права дитини 

36. Охарактеризувати Конституцію України 

 

Екзаменатори  

                          

 

 

 

 

 

кандидат історичних наук Ковальов Є.А. 

кандидат філологічних наук, доцент Лахно Н.В.  

старший викладач кафедри Байталюк О.М.  

 



 

Завідувачі кафедри    

 

 

доктор історичних наук, професор Салата О.О 

доктор філологічних наук, професор Вінтонів М. О. 

доктор юридичних наук, професор  Орел Л.В. 

 

 


