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Тривалість проведення 2 академічні години 

Максимальна кількість балів: 

40 балів 

Екзаменаційний тест містить завдання: 

20 тестових завдань із дисципліни «Українські 

студії: Історія української культури» - 20 балів 

10 тестових завдань із дисципліни «Українські 

студії: Культура усного і писемного мовлення 

(українська)» - 10балів 

Усне опитування (співбесіда) дисципліни «Українські 

студії: Культура усного і писемного мовлення 

(українська)» - 10 балів 

Критерії оцінювання 

теоретичного питання з 

дисципліни «Українські 

студії: Історія української 

культури» 

20 балів 

20–19 Високий рівень теоретичних знань у межах 

обов’язкового матеріалу з, можливо, незначними 

недоліками. 

18–17 Достатньо високий рівень теоретичних знань  

у межах обов’язкового матеріалу без суттєвих 

помилок. 

16–14 Достатній рівень теоретичних знань у межах 

обов’язкового матеріалу з незначною кількістю 

змістовних помилок. 

13–10 посередній рівень теоретичних знань у 

межах обов’язкового матеріалу із значною кількістю 

змістовних недоліків. 

9–5 Мінімально можливий допустимий рівень 

знань у межах обов’язкового матеріалу. 

4–1 Незадовільний рівень теоретичних знань у 

межах обов’язкового матеріалу, що потребує 

самостійного доопрацювання навчального курсу. 

 



 

Критерії оцінювання 

теоретико-практичного 

завдання з дисципліни 

«Українські студії: Культура 

усного і писемного мовлення 

(українська)»  

Усний: співбесіда 

10 балів 

Тематика співбесіди: 

1) Використовуючи етикетні форми спілкування, 

термінологічну лексику кінезотерапії, змоделюйте 

бесіду професійного змісту (фахівець фізичної 

терапії, ерготерапії та лікар-кардіолог). 

2) Використовуючи етикетні форми спілкування, 

термінологічну лексику фізтерапії, ерготерапії, 

змоделюйте діалог професійної тематики між 

лікарем-терапевтом та фізичним реабілітологом. 

3) Використовуючи термінологічну лексику 

(фізичної терапії, ерготерапії), напишіть висловлення, 

зміст якого розкриває одну професійну проблему 

щодо дієвості реабілітаційних заходів для клієнта.  

4) Використовуючи етикетні форми спілкування, 

термінологічну лексику, створіть професійний діалог 

(лікар-травматолог та фізичний терапевт) щодо 

планування реабілітаційних заходів для клієнта. 

5) Використовуючи етикетні форми спілкування, 

термінологічну лексику, створіть професійний діалог 

(лікар-травматолог та кінезотерапевт) щодо 

планування реабілітаційних заходів для клієнта. 

6) Напишіть повідомлення в науковому стилі щодо 

мовлення фахівця фізичної терапії, ерготерапії у 

професійній діяльності (до 15-ти речень). 

7) Використовуючи термінологічну лексику галузі 

«фізична терапія, ерготерапія», запишіть вісім-десять 

тренувальних вправ для відновлення фізичного стану 

клієнта.  

8) Використовуючи термінологічну лексику галузі 

«фізична терапія, ерготерапія», підготуйте 

повідомлення в науковому стилі про підходи щодо 

збереження та підтримки імунітету. 

9) Використовуючи етикетні форми спілкування, 

термінологічну лексику, змоделюйте виробничий 

діалог (лікар-кардіолог та кінезотерапевт) щодо 

планування реабілітаційних заходів для клієнта. 

10) Напишіть повідомлення в науковому стилі щодо 

культури мовлення фахівця фізичної терапії, 

ерготерапії у професійній діяльності (до 15-ти 

речень). 

11) Використовуючи термінологічну лексику галузі 

«фізична терапія, ерготерапія», запишіть вісім-десять 

тренувальних вправ для відновлення фізичного стану 

клієнта.  

 



12) Використовуючи термінологічну лексику 

(фізичної терапії, ерготерапії), напишіть висловлення, 

зміст якого розкриває розв’язання однієї професійної 

проблеми щодо доцільності реабілітаційних заходів 

для клієнта.  

13) Використовуючи етикетні форми спілкування, 

термінологічну лексику, створіть професійний діалог 

(лікар-педіатр та фізичний терапевт) щодо 

планування реабілітаційних заходів для клієнта 

дошкільного віку. 

14) Використовуючи етикетні форми спілкування, 

термінологічну лексику, створіть професійний діалог 

(лікар-травматолог та кінезотерапевт) щодо 

відновлення фізичного стану клієнта. 

15) Напишіть повідомлення в публіцистичному стилі 

щодо професійної діяльності фахівця фізичної 

терапії, ерготерапії (до 15-ти речень). 

16) Напишіть повідомлення в публіцистичному стилі 

про важливість професії фізичний терапевт, 

ерготерапевт (до 15-ти речень). 

17) Використовуючи термінологічну лексику галузі 

«фізична терапія, ерготерапія», запишіть вісім-десять 

тренувальних вправ для відновлення фізичного стану 

клієнта дошкільного віку.  

18) Використовуючи до 10-15 термінів, змоделюйте 

партнерські перемовини про співпрацю (фізичний 

терапевт, ерготерапевт та лікар-практик однієї зі 

спеціалізацій на вибір (педіатрія, кардіологія, 

травматологія).  

19) Використовуючи етикетні форми спілкування, 

термінологічну лексику, створіть професійний діалог 

(лікар-педіатр та фізичний терапевт) щодо 

планування реабілітаційних заходів для клієнта. 

20) Використовуючи етикетні форми спілкування, 

термінологічну лексику, створіть професійний діалог 

(лікар-кардіолог та кінезотерапевт) щодо планування 

реабілітаційних заходів для клієнта. 

21) Напишіть повідомлення в науковому стилі щодо 

мовлення фахівця-практика фізичної терапії, 

ерготерапії у професійній діяльності (до 15-ти 

речень). 

22) Використовуючи термінологічну лексику галузі 

«фізична терапія, ерготерапія», запишіть вісім-десять 

тренувальних вправ для відновлення фізичного стану 

клієнта.  

23) Використовуючи термінологічну лексику галузі 



«фізична терапія, ерготерапія», підготуйте 

повідомлення в науковому стилі про заходи щодо 

збереження та підтримки імунітету. 

24) Використовуючи етикетні форми спілкування, 

термінологічну лексику, створіть професійний діалог 

(лікар-травматолог та кінезотерапевт) щодо 

планування реабілітаційних заходів для клієнта. 

25) Напишіть повідомлення в науковому стилі щодо 

мовлення фахівця фізичної терапії, ерготерапії у 

професійній діяльності (до 15-ти речень). 

 

Критерії оцінювання: 

10-9 (Високий рівень) Повністю розкрито тему 

теоретико-практичного завдання, мовне оформлення 

самобутнє, прикметне лексичне багатство 

(термінологічна лексика до 10-15 одиниць).  

8-7 (Достатньо високий рівень) Теоретико-

практичне завдання розкрито на належному рівні з 

незначною кількістю стилістичних помилок і 

відсутністю орфографічних та грубих пунктуаційних 

помилок. 

6-5 (Достатній рівень) Тему теоретико-практичного 

завдання розкрито в основному, недостатньо 

аргументовано власні судження з теми, наявна 

незначна кількість стилістичних помилок, а також 

орфографічних та пунктуаційних. 

4 (Посередній рівень) Тему розкрито частково, 

фрагментарно. У роботі виявлено значну кількість 

стилістичних, орфографічних та пунктуаційних 

помилок. 

2-3 (Мінімально можливий рівень) Тему 

розкрито поверхово, без належної аргументації. У 

роботі виявлено значну кількість неточностей, 

помилок стилістичного, орфографічного й 

пунктуаційного характеру. 

1 (Незадовільний рівень) Тему не розкрито. Не 

виявлено обізнаності студента у змістових аспектах 

проблеми. 

Критерії оцінювання 

практичного завдання з 

дисципліни «Українські 

студії: Культура усного і 

писемного мовлення 

(українська)» 

Тест 

10 балів 

10-9 Відмінний рівень знань у межах обов’язкового 

матеріалу з незначними недоліками. 

8-7 Достатньо високий рівень знань у межах 

обов’язкового матеріалу без суттєвих грубих 

помилок.                              

6-5 Загалом достатній рівень знань з незначною 

кількістю  недоліків. 

4-3 Посередній рівень знань із значною кількістю 



недоліків. 

2-1 Мінімально можливий допустимий рівень знань. 

Перелік допоміжних 

матеріалів 

карта України (різних історичних періодів) 

Орієнтовний перелік питань 

з дисципліни «Українські 

студії: Історія української 

культури» 

1. Культура східних слов’ян дохристиянського часу 

2. Культурна спадщина домонгольської 

України_Русі: цивілізаційна основа. 

3. Українська культура у пізньому середньовіччі 

4. Універсали Центральної Ради 1917–1918 рр. як 

правова основа українського державотворення. 

5. Радянський тоталітарний режим в Україні: 

характеристика, форми, методи. 

6. Основні тенденції суспільно-політичного життя в 

Україні на рубежі ХХ і ХХІ ст. 

7. Культура Київської Русі: тенденції, особливості, 

напрями, загальна характеристика. 

8. Особливості освітнього процесу в українських 

землях у XV – XVIІІ ст. Православні братства: 

становлення та специфіка діяльності. 

9. Роль Києво-Могилянської академії в історії 

української культури ранньонового часу. 

10. Барокова доба в українських землях: архітектура, 

образотворче мистецтво, театр, література, музика. 

11. Українське національно-культурне відродження 

ХІХ ст.: сутність і періодизація.  

12. Українська література кінець XVIII – початок ХХ 

ст.: характерні особливості. 

13. Розвиток українського театрального мистецтва 

наприкінці  ХІХ – на початку ХХ ст. 

14. Становлення і розвиток кінематографії в Україні 

наприкінці ХІХ – у першій третині ХХ ст. 

15. Українізація як явище в культурному житті 

Наддніпрянщини 20-х – початку 30-х рр. ХХ ст. 

16. Культурний процес в Україні в умовах 

сталінського тоталітарного режиму. 

«Соціалістичний реалізм»: поява, принципи, вплив 

на розвиток літератури і мистецтв в Україні. 

17.  «Розстріляне Відродження» і його місце в історії 

української культури. 

18. «Шістдесятники»: видатні постаті, творчі 

принципи, громадська діяльність і місце в історії 



української культури. 

19. Культурне життя в Україні 2-ї половини ХХ ст. 

20. Культура України на шляху в ХХІ ст.: культура у 

посттоталітарному просторі. 

Орієнтовний перелік тем для 

проведення тестування з 

дисципліни «Українські 

студії: Культура усного і 

писемного мовлення 

(українська) 

«Українські студії: Культура усного і писемного 

мовлення (українська)» 

1. Фахова мова як основа професійної комунікації. 

2. Стилістична диференціація сучасної української 

мови. 

3. Спілкування як інструмент професійної діяльності. 

4. Основні ознаки культури мови, мовлення і 

комунікації.  

5. Культура усної професійної комунікації. Основні 

особливості дотримання орфоепічних та 

акцентуаційних норм у професійному спілкуванні. 

6. Основні засоби писемної професійної комунікації 

(орфографічні, пунктуаційні норми у професійній 

діяльності). 

7. Реалізація орфоепічних й акцентологічних норм в 

усному мовленні майбутнього фахівця. 

8. Лексичні норми української мови. Словникова й 

довідкова література. 

9. Фразеологія і культура професійного мовлення. 

10. Морфологічні норми і мовна практика сучасного 

фахівця. 

11. Точність, логічність, доречність, ясність як 

комунікативні ознаки мовлення майбутнього фахівця. 

12. Багатство (різноманітність) як комунікативна 

ознака мовлення майбутнього фахівця. 

13. Виразність як комунікативна ознака мовлення 

майбутнього фахівця (дихання, голос, дикція). 

14. Мистецтво колективного обговорення 

професійних проблем. 

Екзаменатори 

 

 

 

 

 

 

Завідувачі кафедр 

к.і.н., доц. Мохнатюк І.О. 

 

к.п.н., доц. Заєць В.Г.  

 

 

д.і.н., проф. Салата О.О. 

 

д.п.н., проф. Караман С.О. 



 

 

 

 

 

 


