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Форма проведення 

Дистанційна, 

комбінована: 

онлайн-

тестування та 

онлайн-бесіда 

Під час складання екзамену студент має вийти на відео-

зв’язок на платформі Hangouts Meet із включеною 

камерою та мікрофоном за наступним посиланням: 

https://meet.google.com/efx-ueqd-qxk  

 

Онлайн-тестування передбачає виконання студентами 

двох тестів: 1) 20 питань закритого типу з історії 

української культури; 2) 10 питань закритого типу з 

культури усного і писемного мовлення. Тести розміщені в 

рубриці «Семестровий контроль: екзамен» ЕНК 

«Українські студії: історія української культури (1 курс 

МЕН, денна)» за наступним посиланням:  

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=17585&notif

yeditingon=1  

Можливість відповіді активізується під час проведення 

іспиту – за розкладом. Кожен тест має обмеження в часі. 

Студенту надається дві спроби відповіді, зараховується 

кращий варіант.  

 

Онлайн-бесіда: після завершення тестування студенту в 

онлайн-режимі пропонується до обговорення два питання: 

одне з історії української культури, а друге з культури 

усного і писемного мовлення. У ході відповіді, викладач 

може задавати уточнюючі запитання для всебічного 

розкриття проблеми. Орієнтовний перелік питань 

додається до програми екзамену. 

Тривалість 

проведення 
2 години 

https://meet.google.com/efx-ueqd-qxk
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=17585&notifyeditingon=1
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=17585&notifyeditingon=1


Максимальна 

кількість балів 
40 балів 

Критерії 

оцінювання 

Тестування – 20 балів: 

 тест з історії української культури – 10 балів; 

 тест з культури усного і писемного мовлення – 10 балів. 

 

Усна відповідь – 20 балів: 

 з історії української культури – 10 балів; 

 з культури усного і писемного мовлення – 10 балів. 

 

Критерії оцінювання усної відповіді: 

18–20 б – високий рівень теоретичних знань у межах 

обов’язкового матеріалу з можливими незначними 

недоліками. 

14–17 б – достатній рівень теоретичних знань у межах 

обов’язкового матеріалу з незначною кількістю змістовних 

помилок. 

10–13 б – середній рівень теоретичних знань у межах 

обов’язкового матеріалу із значною кількістю змістовних 

недоліків. 

9–0 б – низький незадовільний рівень теоретичних знань 

у межах обов’язкового матеріалу, що потребує 

самостійного доопрацювання навчального курсу 

Перелік 

допоміжних 

матеріалів 

Комп’ютерна техніка,  

доступ до мережі Інтернет, 

підключення до платформи Hangouts Meet 

Орієнтовний 

перелік питань 

1. Орієнтовний перелік питань з історії української 

культури для підготовки до екзамену: 
2. Трипільська кераміка та орнаментилістика як прояв 

мистецької майстерності. 

3. Поселення, містобудування та житло давніх трипільців. 

4. Опис скіфів у праці Геродота «Історія греко-перських війн» 

(книга ІV Мельпомена). 

5. Матеріальна культура скіфів. 

6. Культурні зв'язки давніх скіфів з містами-державами 

Північного Причорномор'я. 

7. Особливості містобудування та архітектура в давніх містах-

державах Північного Причорномор'я. 

8. Мистецтво та театр в давніх містах-державах Північного 

Причорномор'я. 

9. Матеріальна культура давніх слов'ян. 

10. Язичництво давніх слов'ян та основні його особливості. 

11. Давньослов'янські боги та їх роль у суспільному житті. 

12. Звичаї та традиції давніх слов'ян. 

13. Релігійні реформи князя Володимира Великого та їх вплив на 

розвиток культури. 

14. Дуалізм християнської традиції. 



15. Кирило та Мефодій, запровадження кирилиці та її вплив на 

розвиток культури.  

16. «Повість временних (минулих) літ», її основні особливості та 

значення в історії. 

17. Містобудування та архітектура в Давній Русі. 

18. Розвиток мистецтва в Даній Русі: живопис, фрески, мозаїки та 

іконописання. 

19. Особливості розвитку книгодрукування, освіти та науки в 

Давній Русі. 

20. Культурні процеси на українських землях у складі Польського 

Королівства та Великого Князівства Литовського (ХІV–ХV 

ст.). 

21. Містобудування, створення укріплених фортець та замків у 

ХІV–ХVІ ст. 

22. Рід Острозьких та їх вплив на розвиток української культури. 

23. Берестейська унія 1596 р. та її значення. 

24. Релігійна полеміка та полемічна література: основні напрямки 

та значення. 

25. Церковні православні Братства та їх вплив на розвиток 

культури. 

26. Барокова культура: загальноєвропейські тенденції і 

регіональна специфіка. 

27. Козацьке бароко та основні його культурні центри. 

28. Розвиток мистецтва у ХVІ–ХVІІ ст. 

29. Образ «козака Мамая» у суспільно-культурному житті ХVІІ–

ХVІІІ ст. 

30. Українська архітектура в козацьку добу ХVІІ–ХVІІІ ст. 

31. Розвиток освіти та науки у ХVІ–ХVІІ ст. 

32. Релігійні процеси другої половини ХVІІ–ХVІІІ ст. 

33. Розвиток музики та театру у ХVІІ–ХVІІІ ст. 

34. Побут та традиції козаків в праці Гійома Леввасера де 

Боплана «Опис України». 

35. Зародження романтизму, класицизму та їх поширення на 

українських землях наприкінці ХVІІІ – ХІХ ст.  

36. Українське культурне національне відродження ХІХ ст., 

основні його періоди та особливості. 

37. Культурно-просвітницькі організації на західноукраїнських 

землях у ХІХ ст. 

38. Діяльність Руської трійці: основні напрямки та досягнення. 

39. Культурно-просвітницькі організації та установи в 

Наддніпрянській Україні у ХІХ ст. 

40. Діяльність Кирило-Мефодїівського братства. 

41. Створення мережі університетів та їх роль у культурному 

житті ХІХ ст. 

42. Розвиток української літератури наприкінці ХVІІІ – першій 

половині ХІХ ст. 

43. Архітектура першої половини ХІХ. 

44. Розвиток освіти у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. 

45. Розвиток літератури у другій половині ХІХ – на початку ХХ 

ст. 

46. Архітектура другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 

47. Розвиток мистецтва у другій половині ХІХ – на початку ХХ 



ст. 

48. Розвиток театру та музики у другій половині ХІХ – на початку 

ХХ ст. 

49. Традиції та звичаї українського народу ХІХ ст. 

50. Український традиційний одяг ХІХ ст. 

51. Культурні досягнення в роки Української революції 1917–

1920-х рр. 

52. Українізація та «Розстріляне Відродження» 20-х рр. ХХ ст. 

53. Розвиток кіно у 20–30-х рр. ХХ ст. 

54. Радянський соцреалізм у мистецтві та архітектурі. 

55. Розвиток освіти та науки в радянську добу. 

56. Українське шістдесятництво та його історико-культурне 

значення. 

57. Музика, театр та кіно наприкінці 80-х – 90-х рр. ХХ ст. 

58. Нонконформізм та неформали як соціокультурне явище. 

59. Розвиток української освіти та науки у 2000–2019 рр. 

60. Визначні досягнення українців у мистецтві, музиці театрі та 

кіно протягом 2000–2019 рр. 

61. Музеї та збереження культурно-історичної спадщини в добу 

незалежності. 

 

Орієнтовний перелік питань з культури усного і 

писемного мовлення для підготовки до екзамену: 
1. Функції мови і мовлення: комунікативна, когнітивна 

(пізнавальна), кумулятивна (культуроносна), естетична, 

експресивна.  

2. Роль мови в суспільстві.  

3. Роль мови у формуванні й самовираженні особистості.  

4. Поняття культури мовлення. Теоретичний та практичний 

аспекти культури мовлення. Ситуація спілкування. 

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

Правильність мовлення як відповідність мовним нормам.  

6. Функційні стилі мовлення. 

7. Лексикологія і лексикографія.  

8. Професійна лексика.  

9. Нормативне використання багатозначних слів та омонімів у 

професійному мовленні.  

10. Особливості використання паронімів. 

11. Використання синонімічних ресурсів мовлення 

12. Плеоназми в професійному мовленні, шляхи їх запобігання. 

13. Синонімічне багатство мови. Омоніми та пароніми. 

14. Види лексичних порушень. Складні випадки слововживання.  

15. Типи словників. Роль словників у формуванні мовної 

особистості. 

16. Джерела фразеологізмів. 

17. Фразеологічні словники. 

18. Роль фразеологізмів у професійному мовленні.  

19. Стилістичні засоби лексикології та фразеології 

20. Морфологічні норми української мови, їх реалізація в 

професійному мовленні. 

21.  Рід іменників. 

22. Відмінювання іменників. 



23. Особливості оформлення звертань. 

24. Особливості використання прикметників у професійному 

мовленні. 

25. Особливості використання числівників. Відмінювання 

числівників.  

26. Використання займенників у професійному мовленні. 

27. Використання дієслів та дієслівних форм у професійному 

мовленні. 

28. Прийменники в професійному мовленні.  

29. Стилістичні функції частин мови. 

30. Реалізація стилістичних норм в професійному мовленні. 

31. Стилістичні функції односкладних речень. 

32. Стилістичні функції речень з однорідними членами.  

33. Розділові знаки при однорідних членах речення.  

34. Узагальнювальні слова при однорідних членах речення.  

35. Пунктуація в реченнях з узагальнювальними словами.  

36. Стилістичні функції речень з відокремленими другорядними 

членами.  

37. Відокремлені означення.  

38. Пунктуація при звертаннях. 

39. Пунктуація в реченнях з уточнювальними членами речення. 

40. Українська орфографія. Принципи української орфографії. 

41. Поняття комунікації як діяльності учасників спілкування з 

метою інформаційного обміну та взаємовпливу.  

42. Усне й писемне професійне спілкування.  

43. Орфоепічні норми в професійному мовленні. 

44. Особливості вимови голосних і приголосних звуків в 

українській мові. 

45. Явище асиміляції фонем.  

46. Словесний, логічний та фразовий наголос. 

47. Складні випадки наголошування слів. 

48. Особливості міжкультурної комунікації в сучасному мовному 

просторі.  

49. Український мовленнєвий етикет. 

50. Правильність мовлення як відповідність мовним нормам.  

51. Чистота мовлення як комунікативна ознака. 

52. Точність мовлення як комунікативна ознака. 

53.  Особливості вживання у мовленні термінологічної лексики. 

54. Умови досягнення багатства мовлення. 

55. Лексичне і фразеологічне багатство мовлення. 

56. Граматичне багатство мовлення. 

57. Поняття виразності мовлення. Виражальні засоби художнього 

та звукового мовлення. 

58. Міміка і жести  як компоненти виразного мовлення. 

59. Логічна та інтонаційна виразність як  елементи структурно-

інтонаційної організації тексту. 

60. Мовні та позамовні засоби логічної виразності. 
 

 

 

 

 



Зразки тестових 

запитань: 

Історія української культури 

 

 

 
Культура усного й писемного мовлення 
 

Визначте рядок, у якому є помилка в творенні ступенів 

порівняння прикметників: 
А найміцніший, більш високий, якнайкращий, мудріший; 

Б веселіший, дорожчий, найбільш високий, найдовший; 

В предобрий, більш досконалий, найкращий, довгий-довгий; 

Г нижчий, найчистіший, якнайдовший, щонайточніший  

Д хоробріший, сміливіший, вужчий, якнайширший. 

 

Визначте рядок, у якому всі прислівники пишуться через дефіс. 
А ні/куди, з/дня/на/день, за/довго, ліво/руч; 

Б право/руч, по/християнськи, на/двоє, без/черги; 

В по/грецьки, темно/темно, більш/менш, по/моєму; 

Г на/швидку/руч, на/в/простець, обі/руч, ось/ось; 

Д поза/вчора, в/міру, без/вісти, по-вірменськи. 

 

Екзаменатор: 

к.і.н., асистент кафедри історії України     Р.Р. Куцик    

 

Завідувач кафедри історії України: 

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

 

Екзаменатор: 



д.п.н., професор  

кафедри української мови        О.М. Горошкіна  

 

Завідувач кафедри української мови: 

д.п.н., професор          С.О. Караман    


