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Критерії оцінювання 

 

0-59 

незадовільно 

Студент відтворює незначну частину навчального матеріалу, 

передбаченого програмою, може виконати тільки елементарні 

завдання. 

60-74 

задовільно 

Студент відтворює основний навчальний матеріал програми. 

Здатен з помилками та неточностями дати визначення понять. 

75-89 

добре 

Студент добре володіє матеріалом програми, уміє аналізувати та 

систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази 

із самостійною і правильною аргументацією. 

90-100 

відмінно 

Студент має системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог 

навчальної програми, усвідомлено використовує їх у стандартних і 

нестандартних ситуаціях. Уміє самостійно аналізувати, оцінювати, 

узагальнювати опанований матеріал. 

 

 



 

 

 Перелік допоміжних матеріалів: для проходження екзамену необхідні 

мобільний телефон / ПК, з якого є доступ до системи електронного навчання 
Moodle та встановлені Skype / Google Hangouts Meet. 

 

Орієнтовний перелік питань з історії 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 та 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. 

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 у розвитку української національної культури. 

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

16. Роль української інтелігенції у 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 та українська 

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

20. Авангардизм у культурі України першої третини ХХ ст. 

21. «Розстріляне Відродження» та його місце в історії української культури.  

22. Українізація як явище у 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 та 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 

та місце в історії української культури. 

27. Тенденції у культурі українського посттоталітарного суспільства (рубіж 

ХХ–ХХІ ст.). 

28. Постмодернізм в українській культурі. 

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

30. Культурні здобутки української діаспори після Другої світової війни. 

 

Орієнтовний перелік питань з культури усного і писемного мовлення: 

1. Українська мова як єдина національна мова українського народу і форма 

його національної культури. Літературна мова, її найістотніші ознаки. 
Державна мова. 

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

3. Орфоепічні норми в професійному мовленні.  
4. Акцентуаційні норми сучасної української літературної мови. 

5.  Орфографічні норми як складники культури мовлення майбутнього фахівця. 

Новий український правопис. 

6. Правопис слів іншомовного походження.  
7. Лексичні норми сучасної української мови.Професійна лексика.  

8. Нормативне використання багатозначних слів та омонімів у професійному 

мовленні.  
9. Особливості використання паронімів.  

10. Плеоназми в професійному мовленні, шляхи їх запобігання.  

11. Синонімічне багатство мови. Перифрази та евфемізми.  

12. Види лексичних порушень. Складні випадки слововживання.  
13. Поняття про фразеологізми. Джерела фразеологізмів. Фразеологічні 

словники. Роль фразеологізмів у професійному мовленні. 

14. Морфологічні норми української мови, їх реалізація в професійному 
мовленні.   

15.  Особливості творення й вживання іменникових форм. Граматична норма 

родової належності відмінюваних іменників української мови. Особливості 

визначення роду невідмінюваних іменників.  
16. Функція кличного відмінка і звертання. Відмінкові закінчення іменників у 

кличному відмінку. Особливості оформлення звертань.  

17. Складні випадки у відмінюванні іменників (закінчення –а, -я, -у, -ю 
іменників ІІ відміни у родовому відмінку однини).  

18. Творення форм ступенів порівняння якісних прикметників.  

19. Особливості вживання та зв’язку  числівників з іменниками. Відмінювання 

кількісних числівників.  
20. Особливості функціонування граматичних форм займенників у 

професійному мовленні.  

21. Особливості використання дієслівних форм у професійному мовленні. 

Заміна активних дієприкметників в українській мові. Дієслівне керування. 
22.  Особливості вживання прийменникових конструкцій у професійному 

мовленні.  

23. Координація присудка з підметом. Тире між підметом і присудком.  
24. Речення із вставними і вставленими конструкціями.  



25. Стилістичні функції речень з однорідними членами. Розділові знаки при 

однорідних членах речення. Узагальнювальні слова при однорідних членах 

речення.  

26.  Стилістичні функції речень з відокремленими другорядними членами. 
Пунктуація при відокремлених членах речення.  

27. Розділові знаки у складносурядному реченні.  

28. Розділові знаки у складнопідрядному реченні.  
29. Розділові знаки у безсполучниковому реченні. 

30. Принципи української пунктуації. 
 

Орієнтовний перелік питань з права людини, громадянина України: 

1. Людина, особа та громадянин: співвідношення понять 

2. Права людини: поняття, сутність та риси 

3. Еволюція становлення та розвитку основоположних прав людини і 

громадянина. 
4. Позитивізм та природно-правова теорія про права людини. 

5. Класифікація прав людини і громадянина. 

6. Поняття конституційно-правового статусу людини і громадянина та його 
зміст.  

7. Принципи конституційно-правового статусу людини і громадянина.  

8. Громадянство України як елемент правового статусу. 

9. Закріплення прав свобод і обов’язків людини і громадянина в Конституції 
України.   

10. Поняття, особливості особистих прав та свобод людини і громадянина. 

11.  Право на життя та здоров’я. 

12.  Право на свободу та на особисту недоторканість, право на повагу до 
гідності. 

13.  Право на недоторканість житла та право на таємницю особистого життя. 

14.  Свобода світогляду віросповідання, свобода пересування та право вільного 
вибору місця проживання. 

15. Поняття, природа та особливості політичних прав та свобод.  

16.  Право на громадянство. 

17.  Право на інформацію (право на доступ до інформації). 
18. Право на свободу об’єднання в політичні партії та громадські організації. 

19. Право на участь в управлінні державними справами та право на звернення. 

20. Право вільно обирати та бути обраними до органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування. 

21. Право на свободу зборів, мітингів. 

22. Поняття та види економічних прав і свобод.  

23. Поняття та види соціальних прав і свобод.  
24. Поняття та види культурних прав і свобод. 

25. Поняття механізму правового захисту прав людини та його структурні 

елементи. 
26. Судовий захист прав і свобод людини: поняття, зміст. 

27. Позасудовий механізм захисту прав та свобод людини і громадянина 

28. Інститут Уповноваженого з прав людини: правовий статус, повноваження, 

організація діяльності та гарантії діяльності. 



29. Універсальна система захисту прав людини. 

30. Регіональна система захисту прав людини. 
 

Екзаменатор                 Є. А. Ковальов 

Завідувач кафедри                О. О. Салата 

 

Екзаменатор                 О. М. Зарудня 

Завідувач кафедри                С. О. Караман 

 

Екзаменатор                 О. І. Чаплюк 

Завідувач кафедри                Л. В. Орел 


