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Очний формат проведення екзамену 

Очний формат проведення екзамену з курсу «Українські студії» 

передбачає виконання підсумкового контролю у вигляді письмової роботи. 

Студенту пропонується до вибору екзаменаційний білет із завданнями, 

відповідно до кожного із блоків: 

 блок «Українські студії: історія української культури» передбачає 

написання розгорнутої письмової відповіді на одне питання; 

 блок «Історія та культура громади міста Києва» передбачає 

написання розгорнутої письмової відповіді на одне питання; 

 блок «Українські студії: культура усного і писемного мовлення 

(українська)» передбачає виконання практичного завдання. 

 

Дистанційний формат проведення екзамену 

Дистанційний формат проведення екзамену з курсу «Українські студії» 

передбачає виконання підсумкового контролю у вигляді онлайн-

тестування. 

 

Під час складання екзамену студент має вийти на відео-зв’язок на 

платформі Google Meet із включеною камерою та мікрофоном:  

 

Онлайн-тестування передбачає виконання студентами трьох тестів 

розміщених на ЕНК «Українські студії (1 курс МЕН, денна)» в рубриці 

«Семестровий контроль: екзамен»:  

1) 20 тестових завдань з блоку «Історія української культури»; 

2) 20 тестових завдань з блоку «Історія та культура громади міста Києва»; 

3) 20 тестових завдань з блоку «Культура усного і писемного мовлення 

(українська)». 

 

Можливість відповіді на тестові завдання активізується під час проведення 

іспиту відповідно до графіку атестаційного тижня.  Студенту для виконання 

кожного тесту надається одна спроба (відповідно по 26 хв на кожен 

тест). 

Тривалість 

проведення 
2 академічні години 



Максимальна 

кількість балів 
40 балів 

Критерії 

оцінювання 

Критерії оцінювання підсумкового контролю  

в очному форматі 

Письмова робота з блоку «Історія української культури» – 13 б.  

Письмова робота з блоку «Історія та культура громади міста Києва» – 13 б.  

Письмова робота з блоку «Культура усного і писемного мовлення» – 14 б.  

 

Критерії оцінювання письмової відповіді 

№ 

з/п 

Максимальна 

кількість 

балів 

Рівень знань Опис критерію 

1 35–40 

Відмінно 

(високий 

рівень знань) 

Відповідь студента: 

 містить повний, розгорнутий, правильний 

виклад  матеріалу з поставленого питання; 

 демонструє знання основних понять і 

категорій та взаємозв'язку між ними, вірне 

розуміння змісту основних і теоретичних 

положень; 

 вказує на вміння давати змістовний та 

логічний аналіз матеріалу з поставленого 

питання; 

 демонструє знання різних наукових 

концепцій та підходів щодо певної науково-

теоретичної чи науково-практичної 

проблеми, пов'язаної з поставленим 

питанням; 

 здатність робити власні висновки в разі 

поставлених запитань. 

2 25–34 

Добре 

(достатній 

рівень знань) 

Студент дав досить змістовну відповідь на 

поставлене питання, проте наявні наступні 
недоліки: 

 недостатня повнота, незначні неточності чи 

прогалини при поясненні того чи іншого 

аспекту питання; 

 окремі формулювання є нечіткими; 

 міститься інформація, котра не відноситься 

до змісту екзаменаційного питання. 

3 15–24 

Задовільно 

(середній 

рівень знань) 

Студент дав відповідь на поставлене питання, 

однак допустив суттєві помилки як змістовного 

характеру, так і при оформлені відповіді на 

питання, а саме: 

 відповідь викладена недостатньо 
аргументовано та/або з порушенням правий 

логіки при поданні матеріалу; 

 відповідь не містить аналізу проблемних 

аспектів поставленого питання, свідчить 

про недостатню обізнаність з основними 

науковими теоріями і концепціями, що 

стосуються відповідного питання; 

 у роботі багато грубих орфографічних 

помилок. 

4 1–14 

Незадовільно 

(низький 
рівень знань) 

Студент взагалі не відповів на питання або його 

відповідь є неправильною, тобто містить грубі 

змістовні помилки щодо принципових аспектів 
поставленого питання. Аргументація відсутня 

взагалі або ж є абсолютно безсистемною чи 

алогічною. 



 

Критерії оцінювання підсумкового контролю  

у вигляді онлайн-тестування 

 

Тест з блоку «Історії української культури» 

Кількість тестових завдань – 20. 

Кожне тестове завдання з наданням правильної відповіді оцінюється 

в 0,65 бала. 

Максимальна кількість балів – 13. 

 

Тест з блоку «Історія та культура громади міста Києва» 

Кількість тестових завдань – 20. 

Кожне тестове завдання з наданням правильної відповіді оцінюється 

в 0,65 бала. 

Максимальна кількість балів – 13. 

 

Тест з блоку «Культура усного і писемного мовлення» 

Кількість тестових завдань – 20. 

Кожне тестове завдання з наданням правильної відповіді оцінюється 

в 0,7 бала. 

Максимальна кількість балів – 14. 

 

Критерії оцінювання підсумкового контролю у вигляді онлайн-тестування 

№ 

з/п 

Максимальна 

кількість балів 
Рівень знань Опис критерію 

1 35–40 
Відмінно (високий 

рівень знань) 

Студент глибоко і міцно засвоїв 

матеріал, кількість помилок у 

тестових завданнях є мінімальною 

2 25–34 
Добре (достатній 

рівень знань) 

Студент твердо знає матеріал, але 

допустив окремі помилки під час 

відповіді на тестові завдання 

3 15–24 

Задовільно 

(середній рівень 
знань) 

Студент знає тільки основний 

матеріал, але не засвоїв його деталей, 
допускає помилки під час відповіді на 

тестові завдання 

4 1–14 

Незадовільно 

(низький рівень 

знань) 

Студент не знає матеріалу, допускає 

істотні помилки під час відповіді на 

тестові завдання 
 

Перелік 

допоміжних 

матеріалів 

Комп’ютерна техніка,  

доступ до мережі Інтернет, 

підключення до платформи Google Meet 

Орієнтовний 

перелік питань  

Орієнтовний перелік питань для підготовки до екзамену з блоку 

«Історія української культури»: 

1. Матеріальний та духовний світ Трипільської культури. 

2. Опис скіфів у праці Геродота «Історія греко-перських війн» (книга ІV 

Мельпомена). 

3. Матеріальна культура скіфів. 

4. Особливості містобудування та архітектура в давніх містах-державах 

Північного Причорномор'я. 

5. Мистецтво та театр в давніх містах-державах Північного Причорномор'я. 

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

7. Давньослов'янські боги та їх роль у світоглядній картині світу давніх 

слов’ян. 



8. Релігійні реформи князя Володимира Великого та їх вплив на розвиток 

культури Русі. 

9. Двовір’я християнської традиції: причини та характер. 

10. Література середньовічної Русі: жанри, стиль та головні сюжети. 

11. «Повість временних (минулих) літ», її основні особливості та значення в 

історії. 

12. Містобудування та архітектура руських князівств. 

13. Розвиток мистецтва в Русі: живопис, фрески, мозаїки та іконопис. 

14. Фортифікаційна забудова на території українських земель ХІV–ХVІ ст. 

15. Головні особливості Ренесансу в українській культурі ХV–ХVІІ ст. 

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

17. Берестейська унія 1596 р. та її значення. 

18. Релігійна полеміка та полемічна література: основні напрямки та 

значення. 

19. Церковні православні Братства та головні напрямки їх діяльності. 

20. Католицьке бароко на території західноукраїнських земель. 

21. Козацьке бароко та головні його особливості. 

22. Розвиток мистецтва у ХVІ–ХVІІ ст. 

23. Образ «козака Мамая» у соціокультурному житті ХVІІ–ХVІІІ ст. 

24. Розвиток освіти та науки у ХVІ–ХVІІІ ст. 

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

26. Побут та традиції козаків у праці Гійома Леввасера де Боплана «Опис 

України». 

27. Головні особливості розвитку культури Кримського ханства. 

28. Зародження романтизму, класицизму та їх поширення на українських 

землях наприкінці ХVІІІ – ХІХ ст.  

29. Українське культурне національне відродження ХІХ ст.: основні етапи 

та особливості. 

30. Діяльність Руської трійці: основні напрямки та досягнення. 

31. Діяльність Кирило-Мефодіївського братства. 

32. Культурно-освітня та просвітницька діяльність народовців. 

33. Громадівський рух другої половини ХІХ ст.: основні засади та напрямки 

діяльності.  

34. Створення мережі університетів та їх роль у культурному житті ХІХ ст. 

35. Розвиток української літератури наприкінці ХVІІІ – першій половині 

ХІХ ст. 

36. Архітектура першої половини ХІХ ст. 

37. Українська література другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 

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

39. Наукові досягнення українців у другій половини ХІХ – на початку ХХ 

ст. 

40. Архітектурні стилі другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 

41. Розвиток мистецтва у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. 

42. Становлення професійного театру у другій половині ХІХ – на початку 

ХХ ст. 

43. Розвиток музики у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. 

44. Українська культура в умовах революційних подій 1917–1920-х рр. 

45. Політика «українізації» та її вплив на розвиток української культури. 

46. «Розстріляне Відродження» 20-х рр. ХХ ст.: причини, характер та 

наслідки 

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

48. Радянський соцреалізм у мистецтві. 



49. Радянська архітектура: основні напрямки та особливості. 

50. Радянське кіно 60–80-х рр. ХХ ст.: жанри, сюжети та ідеологічне 

підґрунтя. 

51. Становище української освіти в умовах радянського режиму. 

52. Розвиток науки в Радянській Україні. 

53. Українське шістдесятництво та його історико-культурне значення. 

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

55. Українське наївне мистецтво: відомі представники та головні 

особливості. 

56. Нонконформізм та неформали як соціокультурне явище 80–90-х рр. ХХ 

ст. 

57. Модернізація української освіти та науки у 2000–2021 рр. 

58. Розвиток мистецтва, музики та театру протягом 2000–2021 рр. 

59. Сучасне українське телебачення та кіноіндустрія: основні напрямки 

розвитку. 

60. Український спорт: визначні досягнення та проблеми. 

 

Орієнтовний перелік питань для підготовки до екзамену з блоку 

«Історія та культура громади міста Києва» 

 

1. Заснування міста: від легенд до наукових фактів 

2. Головні історичні етапи розвитку міста у період Середньовіччя. 

3. Система адміністративного управління у середньовічному Києві. 

4. Соціальна стратифікація населення Києва у Середньовіччі. 

5. Київ як релігійний центр середньовічної Східної Європи. 

6. Особливості розвитку середньовічного мистецтва у Києві. 

7. Монументальна архітектура середньовічного Києва 

8. Політичний статус міста у складі ВКЛРЖ та Речі Посполитої. 

9. Вплив магдебурзького права на розвиток Києва та громади міста. 

10. Війтівство і лава в Києві у ХVІ– ХVІІ ст. 

11. Міська рада Києва у ХVІ– ХVІІ ст.: головні функції та діяльність 

12. Козацький фактор у житті Києва. 

13. Соціальна структура міста ХVІ– ХVІІІ ст. 

14. Релігійне життя міста ХVІ– ХVІІІ ст. 

15. Характер забудови та архітектурний ансамбль Києва у ХVІ– ХVІІІ ст. 

16. Головні особливості розвитку міської культури у ХVІ– ХVІІІ ст. 

17. Становлення та утвердження в місті імперської моделі місцевого 

управління (кінець ХVІІІ ст. – ХІХ ст. 

18. Соціальна стратифікація міського населення у ХІХ ст. 

19. Характер забудови та архітектурний ансамбль міста у ХІХ. 

20. Освітнє середовище міста першої половини ХІХ ст. 

21. Університети Києва як важливі центри освітньо-наукового та 

громадського життя містян. 

22. Розвиток освіти в місті у другій половині ХІХ ст. 

23. Відомі меценати міста та їх внесок у розвиток громади та міського 

середовища. 

24. Відомі київські художники другої половини ХІХ ст. 

25. Образ Києва в українській художній літературі ХІХ – початку ХХ ст. 

26. «Будівельна лихоманка» на зламі ХІХ–ХХ ст. 

27. Архітектурний ансамбль міста на рубежі ХІХ–ХХ ст. 

28. Садиби як новий тип будинку в архітектурному ансамблі міста. 

29. Благоустрій міста у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. 



30. Повсякденне життя киян у ХІХ ст. 

31. Суспільно-політичне та соціально-економічне становище Києва під час 

Української революції. 

32. Захоплення Києва більшовиками: головні етапи та наслідки. 

33. Встановлення радянської моделі управління містом. 

34. Адміністративно-територіальний устрій Києва у 20–30-х рр. ХХ ст. 

35. Вплив українізації на розвиток культури міста. 

36. Індустріалізація та її вплив на розвиток міста та громади. 

37. Життя киян в умовах сталінських репресій. 

38. Радянські проєкти урядового кварталу. 

39. Зміни архітектурного ансамблю міста у 30-х рр. 

40. Умови життя киян під час Другої світової війни. 

41. Руйнація Києва під час німецько-радянської війни. 

42. Післявоєнна відбудова міста. 

43. Суспільно-політичні зміни в місті періоду «відлиги». 

44. Боротьба з надмірностями в будівництві та її вплив на зміну 

архітектурного ансамблю міста. 

45. Масове будівництво соціалістичного житла у 1960–1970-х рр. 

46. Суспільно-політичні зміни в місті періоду «застою». 

47. Історія київського метрополітену та його роль у житті міста.  

48. Горбачовська «перебудова» та її вплив на життя киян. 

49. Політичні події 1990-х рр. та їх вплив на розвиток міста. 

50. Київ та кияни під час Помаранчевої революції. 

51. Життя Києва під час Революції гідності. 

52. Система адміністративно-територіального устрою Києва 1990–2000-х 

рр. 

53. Місцеві органи влади в Києві періоду незалежності. 

54. Київський університет імені Бориса Грінченка та його роль у житті 

громади Києва.  

55. Сучасні житлові квартали Києва: проблеми та перспективи. 

56. Зміна архітектурного ансамблю Києва в період незалежності. 

57. Благоустрій міста: здобутки, проблеми та перспективи. 

58. Проблеми збереження історико-культурної спадщини в місті. 

59. Декомунізація та її влив на зміну образа міста. 

60. Релігійне життя Києва в період незалежності. 

 

Орієнтовний перелік питань для підготовки до екзамену з блоку 

«Культура усного і писемного мовлення (українська)»: 

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

його національної культури.  

2. Літературна мова, її найістотніші ознаки. Державна мова. 

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

4. Орфоепічні норми в професійному мовленні.  

5. Особливості вимови голосних і приголосних звуків в українській мові.  

6. Явище асиміляції приголосних фонем.  

7. Акцентуаційні норми сучасної української літературної мови. 

8.  Орфографічні норми як складники культури мовлення майбутнього 

фахівця. 

9. Українська орфографія. Принципи української орфографії.  

10. Новий український правопис. 

11. Правопис власних назв.  

12. Правопис прикметників, утворених від власних назв. Правопис складних 



іменників та прикметників.  

13. Спрощення в групах приголосних.  

14. Подвоєння, подовження приголосних.  

15. Правопис слів іншомовного походження.  

16. Лексичні норми сучасної української мови. 

17.  Професійна лексика.  

18. Нормативне використання багатозначних слів та омонімів у 

професійному мовленні.  

19. Особливості використання паронімів.  

20. Плеоназми в професійному мовленні, шляхи їх запобігання.  

21. Синонімічне багатство мови.  

22. Перифрази та евфемізми.  

23. Види лексичних порушень. Складні випадки слововживання.  

24. Лексика української мови за походженням. Словотвірні ознаки власне 

української лексики.  

25. Запозичена лексика в українській мові. Диференційні ознаки 

іншомовних слів.  

26. Типи запозичень за ступенем адаптації.  

27. Поняття про фразеологізми. Джерела фразеологізмів. Фразеологічні 

словники. Роль фразеологізмів у професійному мовленні. 

28. Морфологічні норми української мови, їх реалізація в професійному 

мовленні.   

29.  Особливості творення й вживання іменникових форм. 

30.  Граматична норма родової належності відмінюваних іменників 

української мови.  

31. Особливості визначення роду невідмінюваних іменників.  

32. Категорія відмінка іменника. Непрямі відмінки.  

33. Функція кличного відмінка і звертання. Відмінкові закінчення іменників 

у кличному відмінку.  

34. Особливості оформлення звертань.  

35. Складні випадки у відмінюванні іменників (закінчення –а, -я, -у, -ю 

іменників ІІ відміни у родовому відмінку однини).  

36. Творення форм ступенів порівняння якісних прикметників.  

37. Особливості вживання та зв’язку  числівників з іменниками.  

38. Числівники як компоненти складних іменників та прикметників.  

39. Відмінювання кількісних числівників.  

40. Особливості функціонування граматичних форм займенників у 

професійному мовленні.  

41. Особливості використання дієслівних форм у професійному мовленні.  

42. Заміна активних дієприкметників в українській мові.  

43. Дієслівне керування. 

44.  Особливості вживання прийменникових конструкцій у професійному 

мовленні.  

45. Стилістика словосполучень.  

46. Координація присудка з підметом.  

47. Тире між підметом і присудком.  

48. Речення із вставними і вставленими конструкціями.  

49. Стилістичні функції речень з однорідними членами. 

50.  Розділові знаки при однорідних членах речення.  

51. Узагальнювальні слова при однорідних членах речення. Пунктуація в 

реченнях з узагальнювальними словами.  

52.  Стилістичні функції речень з відокремленими другорядними членами.  



53. Пунктуація при відокремлених членах речення.  

54. Поняття про складне речення.  

55. Складносурядне речення. Розділові знаки у складносурядному реченні.  

56. Складнопідрядне речення. Види складнопідрядних речень. Розділові 

знаки у складнопідрядному реченні.  

57. Безсполучникове речення.  

58. Види безсполучникових речень. Розділові знаки у безсполучниковому 

реченні. 

59. Розділові знаки для оформлення прямої мови та цитат.  

60. Принципи української орфографії. 
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