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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 
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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  

 

 

 

 

 

 



Дисципліна:                                Українські студії: права людини і громадянина України  

Максимальна кількість балів:       13 балів 
Форма завдань:                               тестові питання 
Кількість питань:                            13 питань 

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

 

 

Орієнтовний перелік питань для підготовки до екзамену з блоку «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 

Регіональна система захисту прав людини. 

 

Екзаменатор                                                                                            Оксана ЧАПЛЮК 

Завідувач кафедри                                                                                  Лілія ОРЕЛ  
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Дисципліна:                                Українські студії: культура усного і писемного    

                                                     мовлення (українська) 
Максимальна кількість балів:       12 балів 
Форма завдань:                               тестові питання 

Кількість питань:                            20 питань 
Форма проведення:                         Moodle  
Критерії оцінювання:                     0,6 бала – за надання правильної відповіді на тестове   

                                                          питання 
 

 

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).  
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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. 
 

Екзаменатор                                                                                      В.Ю.Дроботенко 
 

Завідувач кафедри 
української мови                                                                                  М.О.Вінтонів  
 


