
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра історії України 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

 «УКРАЇНСЬКІ СТУДІЇ» 

курс 1 

Спеціальність: 111  Математика 

Онлайн-платформа Google Meet 

 

Форма проведення                         комбінована 

Тривалість проведення                  1 год. 20 хв. 
Максимальна кількість балів:       40 балів 

Критерії оцінювання:                     1 бал – за тестове питання 

 

Дисципліна:                                    Українські студії: історія української культури 
Максимальна кількість балів:       15 балів 

Форма завдань:                               тестові питання 
Кількість питань:                            15 питань 

Форма проведення:                         Moodle  
Критерії оцінювання:                     1 бал – за тестове питання 

Перелік допоміжних матеріалів:   історичні карти 
  

  
Перелік тем для підготовки до тестування: 

  
Тема 1. Етнос і нація: український контекст 
Визначення понять: «етнос» і «нація». Формування і структура українського 

етносу. Ідентичності домодерного часу. Формування модерної української нації у ХІХ-ХХ 

ст. Етнічні, національні та територіальні назви (українці, Русь, Малоросія, Україна тощо). 

Культурний фундамент етносу і нації. Багатоетнічність і багатонаціональність як один з 

головних чинників української історії.  

Тема 2. Соціум, влада, право: від давнини до сьогодення 
Руська вотчинна державність. «Руська Правда» як історичне джерело. Українські землі у 

складі сусідніх держав у XIV – XVII ст.: соціально-політичний аспект. Литовські статути як 

історичне джерело. Український козацький проект державотворення. Правові основи козацької 

держави (Гетьманщини) за угодами Б.Хмельницького у ХVІІ ст. Універсали Центральної Ради 

1917–1918 рр. як правова основа українського державотворення. Радянський тоталітарний 

режим в Україні: характеристика, форми, методи. Основні тенденції суспільно-політичного 

життя в Україні на рубежі ХХ і ХХІ ст. 

Тема 3. Культура Русі-України домодерної доби: вектори цивілізаційного 

розвитку 
Язичництво східних слов’ян як історико-культурне явище. Християнізація Русі-

України і її історико-культурне значення. Літописання в Київській Русі як історико-

культурний феномен. Література в середньовічній Русі-Україні. Архітектура 

https://elearning.kubg.edu.ua/mod/page/view.php?id=150439
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/page/view.php?id=150439


середньовічної Русі-України. Образотворче мистецтво в середньовічній Русі-Україні. 

Музичне мистецтво в середньовічній Русі-Україні. 

 Тема 4. Українська культура ранньомодерної доби: проблема культурних 

орієнтирів 
Особливості освітнього процесу в українських землях у XV – XVIІІ ст. Православні 

братства: поява та специфіка діяльності. Роль Києво-Могилянської академії в історії 

української культури ранньонового часу. Барокова доба в українських землях: архітектура, 

образотворче мистецтво, театр, література, музика. Українське національне відродження ХІХ 

ст.: сутність і періодизація. Програмні документи Кирило-Мефодіївського товариства 

(братства). Український романтизм як історико-культурне явище. Українська література кінець 

XVIII – початок ХХ ст.: характерні особливості. Класицизм в образотворчому мистецтві та 

архітектурі в Україні. Українська музична культура другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 

Розвиток українського театрального мистецтва наприкінці  ХІХ – на початку ХХ ст. 

 Тема 5. Культура України модерної доби: визначальні культурні проекти  
Становлення і розвиток кінематографії в Україні наприкінці ХІХ – у першій третині ХХ 

ст. Культурний процес під час Української революції 1917–1921 рр. Українізація як явище в 

культурному житті Наддніпрянщини 20-х – початку 30-х рр. ХХ ст. Культурний процес в 

Україні в умовах сталінського тоталітарного режиму. «Соціалістичний реалізм»: поява, 

принципи, вплив на розвиток літератури і мистецтв в Україні. «Розстріляне Відродження» і 

його місце в історії української культури. «Шістдесятники»: видатні постаті, творчі принципи, 

громадська діяльність і місце в історії української культури.  

Приклади тестів: 

За яким універсалом Центральної Ради проголошувалась незалежність Української 

Народної Республіки? 
 а) Першим 
 б) Другим 

 в) Третім 
 г) Четвертим 

Лесь Курбас був засновником якого театру у 1922 р.? 

а) «Глобус» 

б) «Колесо» 
в) «Березіль» 

г) «Молодий» 
             
 

 

 Екзаменатор                                                  Олена ГУМЕНЮК 

 

Завідувач кафедри                                      Оксана САЛАТА  

 

 

 



Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра української мови 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни «Українські студії: Культура усного і писемного мовлення» 

Курс  1 

Спеціальність: 111  Математика 

Форма проведення:  письмова  (Онлайн-платформа  Google meet) 

Тривалість проведення 1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів: 15 балів 

Критерії оцінювання: 

1. Творче завдання  з культури усного і писемного мовлення – 10 б. 

2. Тестові завдання з КУПМ  –  5 тестів ( 1 тест  -  1 бал) - 5 б. 

 

      Теми творчих завдань  з  КУПМ  

 

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

2. Мовні проблеми сучасної молоді. 

3. Слово – носій добра, істини та краси. 

4. Пам'ятай, що слово – бумеранг. 

5. Вміння спілкуватися – запорука життєвого успіху людини. 

6. Єдина справжня розкіш – це розкіш спілкування. 

7. Культура мовлення – духовне обличчя людини. 

8. Що я отримала(отримав) для майбутньої професії в Київському університеті імені 

Бориса Грінченка?  

9. Лідер, якого я знаю. 

10. Яким я бачу свій старт у самостійне життя? 

11. Чи легко бути білою вороною та чи можна таких людей назвати сильними? 

12. Звинуватити легко, зрозуміти важко. 

13. Кожній людині властиво помилятися. 

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

15. Історія мови – це історія народу. 

16. Моє рідне місто. 

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

18. Краще обирати фах престижний чи за покликанням? 

19. Бути сучасним: як це? 

20. Заговори, щоб я тебе побачив… 



21. Найбільша перемога – це перемога над собою. 

22. Чим вимірюється дорослість, коли мені 17, 18 років? 

23. Історична постать, якою я захоплююся. 

24. Яким має бути сучасний фахівець  математики? 

25. Що таке важко? 

26. Моє улюблене українське слово. 

27. Яка подія 2020 року мене по-особливому схвилювала? 

28. Пам’ятай, що слово – бумеранг. 

29. Для мне Київський університет імені Бориса Грінченка – це… 

30. Український мовленнєвий етикет. 

Приклади тестів:  
1. Значення «оснований на об'єднанні; комплексний» має слово 

а) ідентичний; 

 б) компетентний;  

в) контрастний;  

г) рентабельний;  

д) інтегрований 

2. Фразеологізм є в реченні 

а) Рої бджолині золоті над гречкою про літо дзвонять (В. Підпалий). 

б) В поле вийшов косар на світанні (В. Симоненко). 

в) Ой гляди, дівчино, перепаде тобі на бублики! (М. Стельмах). 

г) Гладить грудень в батьковім дворі хату співчутливою рукою (М. Боровко). 
                      

                   Критерії оцінювання творчого завдання КУПМ  
 

               Значення оцінки Оцінка за десятитибальною шкалою 

Повно розкрито тему творчої роботи, мовне  

оформлення самобутнє, прикметне 

лексичне багатство. 

                   10 – 9 бал. 

Тему розкрито на належному рівні з 

незначною кількістю стилістичних помилок 

і відсутністю орфографічних та грубих 

пунктуаційних помилок. 

                    8 –7 бал. 

Тему розкрито в основному,  недостатньо 

аргументовано власні судження з теми, 

наявна незначна кількість стилістичних 

помилок, а також орфографічних і 

пунктуаційних. 

             
                    6–5 бал. 

Тему розкрито частково, фрагментарно. У 

роботі виявлено значну кількість 

стилістичних, орфографічних і 

пунктуаційних помилок.  

 

                   4 – 3 бал. 

Тему розкрито поверхово, без належної 

аргументації. У роботі виявлено значну  

кількість неточностей,помилок 

стилістичного, орфографічного й 

пунктуаційного характеру. 

       
  
                  2 -   1 бал 



 

Тему не розкрито. Не виявлено обізнаності 

студента у змістових аспектах  проблеми. 
 

                     0 бал. 

 

 

         
Ухвалено на засіданні кафедри української мови 

Протокол № ___ від______________. 2021 р. 

 

Екзаменатор                      В.Ф. Александрова 

  

Завідувач кафедри           С. О. Караман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Факультет права та міжнародних відносин  

Кафедра публічного та приватного права 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«УКРАЇНСЬКІ СТУДІЇ.  

Змістовий модуль: ПРАВА ЛЮДИНИ, ГРОМАДЯНИНА 

УКРАЇНИ» 
 

Курс: І 

Семестр – 2 

Спеціальність: 111  Математика 

Форма проведення: онлайн тестування 

Тести розміщені в ЕНК «Українські студії». 

1 курс, МАТ, денна ф.н. за посиланням:  
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=17554 

Можливість надати відповідь активізується під час проведення 

екзамену – за розкладом. 
Екзамен з дисципліни «Українські студії. Змістовий модуль: 

Права людини, громадянина України» включає 10 питань із 

множинним вибором відповіді. Кількість дозволених спроб: одна. 

Під час складання екзамену студент має вийти на зв’язок в 

Google Meet. 

 

Тривалість проведення: 2 академічні години (80 хв). 
 

Максимальна кількість балів 

з дисципліни «Українські студії»:    40 балів, з них:.  
10 балів з «Українські студії. Змістовий модуль: 

Права людини,  громадянина України». 

По одному балу за кожну правильну відповідь на  

тестове питання. 
 

Критерії оцінювання: 
 

Кількість 
балів 

Значення оцінки 

8-10 балів 
Студент вільно володіє теоретичним матеріалом та аналізує матеріал на високому 

рівні 

6-7 балів 
Студент володіє теоретичним матеріалом та аналізує матеріал на достатньому 

рівні. 

3-5 балів 
Студент володіє теоретичним матеріалом на рівні, необхідному для подальшого 

навчання або професійної діяльності. 

1-2 бали Студент володіє теоретичним матеріалом та аналізує матеріал на низькому рівні. 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=17554


Перелік допоміжних матеріалів: 

- Будь-якими допоміжними джерелами забороняється користуватися під час  екзамену. 

 

Перелік питань до екзамену: 

 
1. Розкрийте зміст поняття прав людини.  
2. Охарактеризуйте ознаки основних прав людини.  

3. Надайте характеристику міжнародним стандартам у галузі прав людини і 

громадянина. 

4. Опишіть відмінності між правами людини і правами громадянина.  
5. Визначте особливості класифікацій основних прав людини.  

6. Розкрийте зміст: фізичних, особистісних, культурних, економічних, політичних прав 

людини.  

7. Поняття конституційно-правового статусу людини і громадянина та його елементи. 
8. Поясніть принципи конституційно-правового статусу людини і громадянина. 

9. Надайте загальну характеристику Конвенції ООН про права дитини. 
10. Поясніть зміст прав дитини за національним законодавством.  

11. Опишіть особливості прав дітей за віковими категоріями. 
12. Визначте особливості захисту прав дитини.  

13. Розкрийте зміст права на життя.   
14. Розкрийте зміст права на особисту недоторканість. 

15. Розкрийте зміст права на охорону здоров’я.  
16. Розкрийте зміст права на повагу до гідності людини.  

17. Розкрийте зміст права на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та 

іншої кореспонденції. 

18. Розкрийте зміст права на свободу думки і слова.  
19. Розкрийте зміст мовних прав.  

20. Охарактеризуйте право на громадянство. Набуття  і припинення  громадянства 

України.  

21. Визначте особливості права на освіту.  
22. Опишіть право на участь в управлінні державними справами.  

23. Надайте визначення поняттям „збори і мітинг”, „похід”, „демонстрація”, 

„пікетування”, „мирні акції”.  

24. Розкрийте зміст права на звернення.  
25. Охарактеризуйте право голосу.  
26. Розкрийте зміст механізмів  забезпечення  народовладдя в Україні.  

27. Охарактеризуйте референдум як спосіб безпосереднього  волевиявлення  народу  

України.  

28. Охарактеризуйте поняття та види обов’язків людини і громадянина України.  
29. Надайте загальну характеристику адміністративно-правового забезпечення прав і 

свобод людини та громадянина.  
30. Визначте особливості адміністративної відповідальності.  

31. Охарактеризуйте систему адміністративних стягнень.  
32. Надайте характеристику кримінально-правового забезпечення прав і свобод людини 

та громадянина.  
33. Надайте кримінально-правову характеристику окремим видам покарань.  

34. Визначте особливості права на амністію і помилування.  
35. Охарактеризуйте право на погашення судимості.  

36. Надайте загальну характеристику злочинів проти життя та здоров’я особи; проти волі, 



честі та гідності особи; проти виборчих, трудових та інших прав і свобод людини та 

громадянина. 
37. Охарактеризуйте права людини, громадянина за Цивільним кодексом України. 

38. Визначте особливості  права  власності  за  законодавством  України.  
39. Охарактеризуйте право на укладання цивільно-правових договорів.  

40. Охарактеризуйте право на спадкування за заповітом.   
41. Визначте особливості  права на спадкування за законом.  

42. Охарактеризуйте право на підприємницьку діяльність.  
43. Визначте особливості права громадян як споживачів. 

44. Охарактеризуйте захист прав споживачів.  
45. Розкрийте зміст права на укладання шлюбу. Охарактеризуйте умови  і  порядок  

укладання   шлюбу.   
46. Охарактеризуйте підстави і порядок  розірвання  шлюбу.   

47. Розкрийте зміст права на отримання аліментів. Аліментні  зобов’язання.  
48. Охарактеризуйте особисті  і майнові  права  та  обов’язки  батьків  і  дітей.   

49. Охарактеризуйте особисті немайнові права та обов'язки подружжя; особиста 

приватна власність дружини, чоловіка.  

50. Охарактеризуйте право на усиновлення.  
51. Визначте особливості права на опіку та піклування. 

52. Визначте особливості права на працю.  
53. Надайте загальну  характеристику  прав людини і громадянина за Кодексом  законів  

про  працю  України.   
54. Визначте особливості права на належні, безпечні і здорові умови праці.  

55. Охарактеризуйте порядок   прийняття   на   роботу. 
56. Охарактеризуйте загальні  підстави  припинення трудового договору. Припинення 

трудового договору з ініціативи  працівника; з  ініціативи  власника. 
57. Розкрийте зміст поняття  та  види  робочого  часу.   

58. Визначте особливості права на відпочинок. Види  часу  відпочинку.  
59. Охарактеризуйте право  на  відпустку. Закон України „Про відпустки”.  

60. Охарактеризуйте право на страйк. Гарантії для працівників під час страйку.  

 

 



Зразки тестових питань: 
 

 

   
 

 

Екзаменатор                                                                                           Н.О. Обловацька 
 

 

Завідувач кафедри публічного 
та приватного права                                                                              Л.В. Орел 
 



 

 


	КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
	ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ
	«УКРАЇНСЬКІ СТУДІЇ.
	Змістовий модуль: ПРАВА ЛЮДИНИ, ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ»
	Курс: І
	Семестр – 2
	Критерії оцінювання:
	Перелік питань до екзамену:
	Екзаменатор                                                                                           Н.О. Обловацька
	та приватного права                                                                              Л.В. Орел

