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Київський університет імені 

Бориса Грінченка 

 

Кафедра 

 

Кафедра історії України  

Кафедра української мови 

Програма екзамену 

з дисципліни 

 

«Українські студії» 

Курс 1 

Спеціальність (спеціалізація) 022  Інформатика 

Форма проведення 

письмова 

письмова (теоретичні питання, творча робота, 

практичні завдання) 

Тривалість проведення 2 години 

Максимальна кількість балів: 

40 балів 

 

Критерії оцінювання 1. Теоретичне питання (історія України) 

 – 20 балів. 

 

        2. Творча робота – 15 балів. 

3. Практичні завдання (тести) – 5 балів. 

Перелік допоміжних 

матеріалів 

 

Орієнтовний перелік питань  

 

Орієнтовний перелік питань з історії України 

 

1. Руська вотчинна державність. Руська правда як 

історичне джерело. 

2. Українські землі у складі сусідніх держав у XIV 

– XVII ст.: соціально-політичний аспект. 

3. Польська концепція станово-представницької 

держави та її реалізація у руських землях. 

Литовський статут як історичне джерело. 

4. Український козацький проект державотворення. 

5. Економічне та політичне становище 

українських земель у складі Російської та 

Австрійської імперій у ХІХ ст. 

6. Українська революція 1917–1921 рр.: проекти 

національного державотворення. 

7. Радянський тоталітарний режим в Україні. 



8. Український рух опору до тоталітарного 

радянського режиму після Другої світової 

війни. 

9. Основні тенденції суспільно-політичного життя 

в Україні на рубежі ХХ і ХХІ ст. 

10. Державотворчі традиції української еміграції у 

ХХ ст.  

11. Східнослов’янське язичництво як культурно-

історичний феномен. 

12. Культура Київської Русі: тенденції, 

особливості, напрями. 

13. Особливості освітнього процесу та специфіка 

літератури в українських землях у XV – початку 

XVIІ ст. 

14. Барокова доба в українських землях: архітектура, 

образотворче мистецтво, театр, література, 

музика. 

15. Освіта в українських землях у ХVІІ–ХVIII ст. 

Роль Києво-Могилянської академії в історії 

української культури ранньонового часу. 

16. Класицизм в образотворчому мистецтві та 

архітектурі в Україні. 

17. Українське національне відродження ХІХ ст.: 

сутність і періодизація. 

18. Українська література кінець XVIII – початок 

ХХ ст.: характерні особливості. 

19. Українська музична культура другої половини 

ХІХ – початку ХХ ст. 

20. Розвиток українського театрального мистецтва 

наприкінці  ХІХ – на початку ХХ ст. 

21. Становлення і розвиток кінематографії в Україні 

наприкінці ХІХ – у першій третині ХХ ст. 

22. Культурний процес під час Української 

революції 1917–1921 рр. 

23. Українізація як явище в культурному житті 

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

24.  «Соціалістичний реалізм»: виникнення, 

принципи, вплив на розвиток літератури і 

мистецтв в Україні. 



25. «Розстріляне Відродження» і його місце в історії 

української культури. 

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.). 

      Теми творчих завдань  КУПМ  

1. Для мене Київський університет імені 

Бориса Грінченка – це….. 

2. Мовленнєві проблеми сучасної молоді. 

3. У чому краса і багатство української мови? 

4. Слово – носій добра, істини та краси. 

5. Пам'ятай, що слово – бумеранг. 

6. Вміння спілкуватися – запорука життєвого 

успіху людини. 

7. Єдина справжня розкіш – це розкіш 

спілкування. 

8. Барви українського слова. 

9. Культура мовлення – духовне обличчя 

людини. 

10. Життєвий вибір людини. 

11. Що я отримала(отримав) для майбутньої 

професії в Київському університеті імені 

Бориса Грінченка?  

12. Лідер, якого я знаю. 

13. Університет майбутнього. 

14. Чи варто чекати чогось завтра, а не жити вже 

зараз? 

15. Яким я бачу свій старт у самостійне життя? 

16. Чи всі успішні люди – кар’єристи? 

17. У народі кажуть: вік живи – вік учись. 

18. Чи варто скаржитися на долю, чи вона у 

наших руках? 

19. До чого призводить зміна природнього світу 

благами цивілізації? 

20. Чи легко бути білою вороною та чи можна 

таких людей назвати сильними? 

21. Що в сучасному світі важливіше – бути 



освіченим чи мудрим? 

22. Звинуватити легко, зрозуміти важко. 

23. Кожній людині властиво помилятися. 

24. Роль громадянина у відродженні і зміцненні 

української держави. 

25. Який зв'язок існує між характером і 

професією. 

26. Історія мови – це історія народу. 

27. Моє рідне місто. 

28. Ми не безліч стандартних «я», а безліч 

всесвітів різних. 

29. Краще обирати фах престижний чи за 

покликанням? 

     30.Бути сучасним: як це? 

 

 

Екзаменатор 
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Екзаменатор 

 

Завідувач кафедри 
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        к.п.н. Александрова В.Ф. 
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Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра української мови 

Кафедра історії України  

 
 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни «Українські студії» 
 

 

Курс  І 

Спеціальність: 022  Інформатика 

Спеціалізація:   

 

Форма проведення: письмова (теоретичні питання, творче завдання, 

практичні завдання) 

 

Тривалість проведення: 2 год. 

 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

 

Критерії оцінювання: 

1. Теоретичне питання з історії України – 20 б. 

2. Творча робота –15 б. 

3. Тестові завдання – 5 б. 

 

    Критерії оцінювання теоретичного питання 

            Значення оцінки Оцінка за п’ятибальною  шкалою 

Відмінний  рівень знань у межах 

обов’язкового матеріалу з 

незначними недоліками. 

              5 балів 

Достатньо високий рівень знань у 

межах обов’язкового матеріалу  без 

суттєвих   грубих помилок.                              

 

                4 бали 

Загалом достатній рівень знань з 

незначною кількістю  недоліків. 

               3 бали 

Посередній рівень знань із значною                                     

кількістю недоліків. 

               2 бали 

Мінімально можливий допустимий 

рівень  знань. 

               1 бал 

 

 



                        

                             Критерії оцінювання творчого завдання 

 

               Значення оцінки Оцінка за десятибальною шкалою 

Повно розкрито тему творчої роботи, 

мовне  оформлення самобутнє, 

прикметне лексичне багатство. 

                   10 балів 

Тему розкрито на належному рівні з 

незначною кількістю стилістичних 

помилок і відсутністю орфографічних 

та грубих пунктуаційних помилок. 

                    8 – 9 балів 

Тему розкрито в основному,  

недостатньо аргументовано власні 

судження з теми, наявна незначна 

кількість стилістичних помилок, а 

також орфографічних і 

пунктуаційних. 

             

                    6 – 7 балів 

Тему розкрито частково, 

фрагментарно. У роботі виявлено 

значну кількість стилістичних, 

орфографічних і пунктуаційних 

помилок.  

 

                    4 – 5 балів 

Тему розкрито поверхово, без 

належної аргументації. У роботі 

виявлено значну  кількість 

неточностей,помилок стилістичного, 

орфографічного й пунктуаційного 

характеру. 

 

       

  

                     1 – 3 балів 

 

Перелік допоміжних матеріалів  -  

 

Орієнтовний перелік питань з історії України:: 

 

1.Руська вотчинна державність. Руська правда як історичне джерело. 

2. Українські землі у складі сусідніх держав у XIV – XVII ст.: соціально-

політичний аспект. 

3. Польська концепція станово-представницької держави та її реалізація у 

руських землях. Литовський статут як історичне джерело. 

4. Український козацький проект державотворення. 

5. Економічне та політичне становище українських земель у складі 

Російської та Австрійської імперій у ХІХ ст. 



6.Українська революція 1917–1921 рр.: проекти національного 

державотворення. 

7. Радянський тоталітарний режим в Україні. 

8. Український рух опору до тоталітарного радянського режиму після 

Другої світової війни. 

9. Основні тенденції суспільно-політичного життя в Україні на рубежі ХХ і 

ХХІ ст. 

10. Державотворчі традиції української еміграції у ХХ ст.  

11 .Східнослов’янське язичництво як культурно-історичний феномен. 

12.Культура Київської Русі: тенденції, особливості, напрями. 

13. Особливості освітнього процесу та специфіка літератури в українських 

землях у XV – початку XVIІ ст. 

14  .Барокова доба в українських землях: архітектура, образотворче мистецтво, 

театр, література, музика. 

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

академії в історії української культури ранньонового часу. 

16 .Класицизм в образотворчому мистецтві та архітектурі в Україні. 

17 .Українське національне відродження ХІХ ст.: сутність і періодизація. 

18. Українська література кінець XVIII – початок ХХ ст.: характерні 

особливості. 

19. Українська музична культура другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 

20. Розвиток українського театрального мистецтва наприкінці  ХІХ – на початку 

ХХ ст. 

21. Становлення і розвиток кінематографії в Україні наприкінці ХІХ – у першій 

третині ХХ ст. 

22. Культурний процес під час Української революції 1917–1921 рр. 

23. Українізація як явище в культурному житті Наддніпрянщини 20-х – початку 

30-х рр. ХХ ст. 

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

літератури і мистецтв в Україні. 

25 .«Розстріляне Відродження» і його місце в історії української культури. 

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.). 

 

 

Орієнтовний перелік творчих завдань: 



        

1. Для мене Київський університет імені Бориса Грінченка – це….. 

2. Мовленнєві проблеми сучасної молоді. 

3. У чому краса і багатство української мови? 

4. Слово – носій добра, істини та краси. 

5. Пам'ятай, що слово – бумеранг. 

6. Вміння спілкуватися – запорука життєвого успіху людини. 

7. Єдина справжня розкіш – це розкіш спілкування. 

8. Барви українського слова. 

9. Культура мовлення – духовне обличчя людини. 

10. Життєвий вибір людини. 

11. Що я отримала(отримав) для майбутньої професії в Київському 

університеті імені Бориса Грінченка?  

12. Лідер, якого я знаю. 

13. Університет майбутнього. 

14. Чи варто чекати чогось завтра, а не жити вже зараз? 

15. Яким я бачу свій старт у самостійне життя? 

16. Чи всі успішні люди – кар’єристи? 

17. У народі кажуть: вік живи – вік учись. 

18. Чи варто скаржитися на долю, чи вона у наших руках? 

19. До чого призводить зміна природнього світу благами цивілізації? 

20. Чи легко бути білою вороною та чи можна таких людей назвати 

сильними? 

21. Що в сучасному світі важливіше – бути освіченим чи мудрим? 

22. Звинуватити легко, зрозуміти важко. 

23. Кожній людині властиво помилятися. 

24. Роль громадянина у відродженні і зміцненні української держави. 

25. Який зв'язок існує між характером і професією. 

26. Історія мови – це історія народу. 

27. Моє рідне місто. 

28. Ми не безліч стандартних «я», а безліч всесвітів різних. 

29. Краще обирати фах престижний чи за покликанням?  

30.  Бути сучасним: як це? 

 

Екзаменатор                 Гуменюк О.А. 

Завідувач кафедри                О. О. Салата 

 

Екзаменатор                 В.Ф.Александрова 

Завідувач кафедри                С. О. Караман 

 

 


