
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра історії України 

Кафедра української мови 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 
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 «УКРАЇНСЬКІ СТУДІЇ» 

курс 1 

Спеціальність:  125  Кібербезпека 

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:       20 балів 

Форма завдань:                               тестові питання 
Кількість питань:                            20 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  

 

 

 



 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра історії України 

Кафедра української мови 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

 «УКРАЇНСЬКІ СТУДІЇ» 

курс 1 

Спеціальність:  125  Кібербезпека 

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:                                    Культура усного і писемного мовлення 
Максимальна кількість балів:       20 балів 

Форма завдань:                               тестові питання 
Кількість питань:                            20 питань 

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

 

  

  
Перелік тем для підготовки до тестування: 

  
Тема 1. Культура мовлення майбутнього фахівця як показник професійного 

розвитку. 
     Природа і сутність мови. Мова і мовлення. Функції мови. Роль мови у суспільстві. Роль 

мови у формуванні й самовираженні особистості. Українська мова як єдина національна 

мова українського народу і форма його національної культури. Літературна мова, її 

найістотніші ознаки. Державна мова.Мовні норми й культура мови. Типізація мовних 

норм. Правильність мовлення як відповідність мовним нормам. Умови  досягнення 

правильності мовлення. Причини порушення правильності мовлення. Специфіка мовлення 

фахівця. 

 

Тема 2. Орфоепічні й акцентуаційні норми української мови. 
    Загальна характеристика рівнів мовної системи: фонетичного, лексичного, морфемного, 

морфологічного, синтаксичного, стилістичного. Орфоепічні норми в професійному 

мовленні. Особливості вимови голосних і приголосних звуків в українській мові. Явище 

асиміляції приголосних фонем. Акцентуаційні норми сучасної української літературної 

мови. 
 

Тема 3. Орфографічні норми як складники культури мовлення майбутнього фахівця 
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     Українська орфографія. Принципи української орфографії. Новий український 

правопис. 
Правопис власних назв. Правопис прикметників, утворених від власних назв. Правопис 

складних іменників та прикметників. Спрощення в групах приголосних. Подвоєння, 

подовження приголосних. Правопис слів іншомовного походження.  

 

Тема 4. Лексичні норми сучасної української мови. Словники й довідкова література. 
       Професійна лексика. Нормативне використання багатозначних слів та омонімів у 

професійному мовленні. Особливості використання паронімів. Плеоназми в професійному 

мовленні, шляхи їх запобігання. Синонімічне багатство мови. Перифрази та евфемізми. 

Види лексичних порушень. Складні випадки слововживання. Лексика української мови за 

походженням. Словотвірні ознаки власне української лексики. Запозичена лексика в 

українській мові. Диференційні ознаки іншомовних слів. Типи запозичень за ступенем 

адаптації. Правопис слів іншомовного походження. Поняття про фразеологізми. Джерела 

фразеологізмів. Фразеологічні словники. Роль фразеологізмів у професійному мовленні. 

 

Тема 5.  Морфологічні норми української мови, їх реалізація в професійному 

мовленні.         
        Особливості творення й вживання іменникових форм. Граматична норма родової 

належності відмінюваних іменників української мови. Іменники спільного роду. Іменники 

парного роду. Іменники подвійного роду. Особливості визначення роду невідмінюваних 

іменників. Категорія відмінка іменника. Непрямі відмінки. Функція кличного відмінка і 

звертання. Відмінкові закінчення іменників у кличному відмінку. Особливості оформлення 

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

відміни у родовому відмінку однини). Творення форм ступенів порівняння якісних 

прикметників. Особливості вживання та зв’язку  числівників з іменниками. Числівники як 

компоненти складних іменників та прикметників. Відмінювання кількісних числівників. 

Займенник. Особливості функціонування граматичних форм займенників у професійному 

мовленні. Особливості використання дієслівних форм у професійному мовленні. Заміна 

активних дієприкметників в українській мові. Дієслівне керування. 
 

Тема 6. Стилістичний синтаксис професійного мовлення. 
     Особливості вживання прийменникових конструкцій у професійному мовленні. 

Стилістика словосполучень. Координація присудка з підметом. Тире між підметом і 

присудком. Речення із вставними і вставленими конструкціями. Стилістичні функції 

речень з однорідними членами. Розділові знаки при однорідних членах речення. 

Узагальнювальні слова при однорідних членах речення. Пунктуація в реченнях з 

узагальнювальними словами.  Стилістичні функції речень з відокремленими 

другорядними членами. Пунктуація при відокремлених членах речення. Поняття про 

складне речення. Складносурядне речення. Розділові знаки у складносурядному реченні. 

Складнопідрядне речення. Види складнопідрядних речень. Розділові знаки у 

складнопідрядному реченні. Безсполучникове речення. Види безсполучникових речень. 

Розділові знаки у безсполучниковому реченні. 

 

Приклади тестів:  

    У яких рядках правильно вжито форми власних назв? 
А Надіслано Ігореві Петровичеві Проценко 

Б Відсутній Рожнюк Петро Валерієвич 
В Викликати Федонюка Василя Кириловича 

Г Прийняти Савченка Олега Кузьмовича 
Д За відсутності Сабана Ігоря Геннадійовича 

 



      У яких рядках усі прикметники треба писати через дефіс? 
А економіко/правовий, дизель/моторний, нью/йоркський 
Б суспільно/політичний, військово/морський, легко/займистий 

В екс/чемпіонський, західно/європейський, науково/технічний  
Г воєнно/промисловий, фізико/математичний, само/хідний 

Д конкуренто/спроможний, чорно/білий, навчально/виховний 

 

  Знайдіть правильне словосполучення: 
A відповіді збігаються 

Б даний випадок 
В бажаючі взяти участь 

Г слідуюча зупинка 
Д престижний ВУЗ 

 

 

Екзменатор                                                                                       Ольга ЗАРУДНЯ  
 

                                                                                   
 

Завідувач кафедри                                                                          Михайло ВІНТОНІВ 

 


