
 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра історії України 

Кафедра української мови 

 

 

ПРОГРАМА ІСПИТУ 

з дисципліни «Українські студії» 

 

Курс І 

 

спеціальність: 051 Економіка 

 

Форма проведення: письмовий іспит. 

 

Іспит комплексний. До комплексу «Українські студії» входять дисципліни: 

«Історія української культури», «Культура усного і писемного мовлення 

(українська)». 

 

Максимальна кількість балів: 40, а саме: 

1 – теоретичне питання з курсу «Історія української культури» (20 балів);  

2 – практичне завдання з курсу «Культура усного і писемного мовлення 

(українська)» (20 балів); 

 

Тривалість проведення: 3 академічні години (2 год. 10 хв.) 

 

 

 

Критерії оцінювання теоретичного питання 

 
Оцінювання за 

шкалою в 20 балів  
Зміст оцінювання  

20–19 
Високий  рівень теоретичних знань  у межах обов’язкового 

матеріалу, можливо, з незначними недоліками. 

18–17 
Достатньо високий  рівень теоретичних знань  у межах 

обов’язкового матеріалу без суттєвих помилок. 

16–14 
Достатній  рівень теоретичних знань  у межах обов’язкового 

матеріалу з незначною кількістю змістовних помилок. 

13–10 
Посередній  рівень теоретичних знань  у межах обов’язкового 

матеріалу із значною кількістю недоліків. 

9–5 
Мінімально можливий допустимий рівень знань у 

межах обов’язкового матеріалу. 

4–1 

Незадовільний рівень теоретичних знань  у межах 

обов’язкового матеріалу, що потребує самостійного 

доопрацювання навчального курсу 

 

 



 

Критерії оцінювання практичного завдання   

 
Оцінювання за 

шкалою в 20 балів  
Зміст оцінювання  

20–19 
Високий.  Практичне завдання з теми виконано без суттєвих 

помилок.  

18–17 
Достатньо високий.  Практичне завдання виконано загалом 

правильно (є 1-2 помилки). 

16–14 
Достатній.  Практичне завдання виконано загалом правильно 

(є 3-4 помилки).  

13–10 
Посередній.  У практичному завданні допущено 5-6 помилок.  

 

9–5 
Мінімально можливий. У практичному завданні 

допущено  7-8 помилок.  

4–1 
Незадовільний рівень. У практичному завданні допущено 

більше 9-ти помилок 

 

 

   

 

Теоретичне питання комплексного іспиту 

з дисципліни «Історія української культури» 

 

 

1. Поняття «народ» і «нація»: теоретичне підґрунтя та український 

контекст. 

2. Поняття «ментальність», його роль в процесі становлення народу і 

нації. 

3. Християнізація Русі як культурна революція межі X – XI ст. 

4. Освіта та література України доби Київської Русі. 

5. Архітектура та малярство Київської Русі. 

6. Становлення грошово-фінансової системи Київської Русі. 

7.  «Слово про Закон і Благодать» Іларіона: у чому полягає важливість дій 

князів Володимира та Ярослава у процесі навернення Русі на християнство? 

8. Братства і братські школи в Україні другої половини XVI – початку 

XVII ст. 

9. Фінансово-грошова система в українських землях у польсько-

литовські часи та за Речі Посполитої. 

10. Книгодрукування в Україні з кінця XV до початку XVII ст. як явище 

культури Ренесансу. 

11. Полемічна література як форма релігійно-конфесійного протистояння 

в українському соціумі межі XVI–XVII ст. 

12. Поєднання середньовічних та ренесансних рис в архітектурі та 

мистецтві України XIV– XVI ст. 

13. Українське бароко XVII–XVIII ст.: європейський контекст і 

національна специфіка. 



14. Грошовий обіг і податкова система в Україні у 2-й пол. XVII – 

середині XVIII ст. 

15. Освіта в українських землях XVII – XVIII ст. в умовах 

багатоконфесійності: академія, університет, колегіуми. 

16. Г. Сковорода як філософ. Проблематика діалогу «Розмова п’яти 

подорожніх про істинне щастя в світі». 

17. «Католицьке бароко» та «козацьке бароко» в архітектурі України 2-й 

пол. XVII – середині XVIII ст. 

18. Інтелігенція в Україні 1-ї половини XIX століття: особливості 

світогляду та напрями діяльності. 

19. Еволюція фінансово-грошової системи в українських землях від кінця 

XVIII до початку XX ст. 

20. Зміст і періодизація «громадівського руху» в Україні 2-ї половини 

XIX ст. 

21. Культурно-просвітницька діяльність «громад» в Україні 2-ї половини 

XIX ст. 

22. Школа, університет, наукове товариство в українських землях 1860-х 

– 1890-х рр. 

23. Мова як важіль суспільного впливу: «Записка у справі обмежень 

української мови» В. Антоновича. 

24. Процес українізації та його вплив на становлення української 

культури 1920-х років. 

25.  Культурні процеси в західних регіонах України між двома світовими 

війнами (1920-ті –1930-ті рр.). 

26. Культура радянської України 1930-х рр.: уніфікація форм, 

запровадження «соціалістичного реалізму». 

27. Культурна ситуація в Україні 1940-х – початку 1950-х рр.: культура в 

умовах війни, відбудови та репресій. 

28. Рух «шістдесятництва» в Україні у 2-й половині XX ст.: зміст і форми 

прояву.  

29. Зміни в культурній ситуації в Україні кінця 1980-х початку 1990-х 

років. 

30. Культурний процес в Україні після набуття незалежності: «позитив» і 

«негатив».  

 

Перелік тем для практичних завдань з дисципліни 

 «Культура усного і писемного мовлення (українська)» 

 

1. Орфоепічні норми вимови голосних і приголосних української 

літературної мови. 

2. Дотримання евфонічних норм: спрощення в групах приголосних, 

евфонічні чергування, художні засоби милозвучності. 

3. Орфографічні  норми української літературної мови: найважливіші 

правила вживання м’якого знака та апострофа; правопис слів 

іншомовного походження; правила вживання великої літери у власних 



назвах; написання складних слів разом, через дефіс та окремо; правопис 

частки не з різними частинами мови.  

4. Лексичні норми. Точність фахового мовлення: синонімія, омонімія, 

паронімія.  

5. Лексичні   норми. Чистота мовлення: іншомовні слова, інтерферентні 

явища в мовленні (лексичні росіянізми).  

6. Лексичні   норми. Економність та надлишковість мовлення: плеоназми та 

тавтологія.  

7. Граматичні   норми. Значення роду іншомовних слів, визначення роду 

абревіатур.  

8. Граматичні   норми. Особливості відмінювання іменників: родовий 

відмінок іменників чоловічого роду 2-ої відміни; граматичні форми 

іменників у кличному відмінку; відмінювання іменників на –р. 

9.  Граматичні   норми. Особливості відмінювання українських прізвищ. 

10. Граматичні норми. Семантичні та структурні розряди числівників. 

Відмінкові форми числівників.  

11. Граматичні норми. Правопис порядкових числівників. Відчислівникові 

прикметники.  

12. Граматичні норми. Словотвір присвійних прикметників. Форми ступенів 

порівняння прикметників та недостатній/надмірний вияв ознаки 

прикметника. 

 

 

Завідувач кафедри                     д. і. н., професор Салата О.О.  

Завідувач кафедри                         д. пед. н., професор Караман С.О. 

Екзаменатор                                     к. і. н, доцент Будзар М.М. 

Екзаменатор                 к. філол. н., доцент Грипас  О.Ю. 

 


