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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра педагогіки та суспільних наук 
 

Поточна модульна робота 1 

Варіант 1 

І рівень 

Завдання 1. Виконайте тести: 

1 Під культурою розуміють: 

а) комплекс характерних матеріальних, духовних, інтелектуальних та емоційних рис 

суспільства, що включає в себе не лише різні мистецтва, а й спосіб життя, основні правила 

людського буття, системи цінностей, традицій і вірувань; 

б) будь-яка форма існування живих істот, наділених розумом; 

в) самовизначення особи в національному контексті; 

г) одна з форм суспільної свідомості; вид людської діяльності, що відображає дійсність у 

конкретно-чуттєвих образах, відповідно до певних естетичних ідеалів. 

 

2. Світоглядні домінанти певної доби у культурології прийнято називати: 

а) картиною світу; 

б) етикою; 

в) філософію; 

г) аксіологією. 

 

3. У давній слов’янській міфології богом вітру був: 

а) Стрибог;                                 в) Велес; 

б) Перун;                                     г) Ярило.  

 

4. Живопис на сирій штукатурці, одна із технік настінного малярства, протилежна до а секко 

(розпис по сухому) – це: 

а) плінфа;                                              в) фреска; 

б) філігрань;                                          г) мозаїка.  

 

5. Першим доктором медицини і доктором мистецтв з українців був: 

а) Павло Русин;                            в) Себастьян Фабіан Кленович; 

б) Станіслав Оріховський;          г) Юрій Дрогобич. 

 

6. До козацьких літописів належить: 

а) Повість минулих літ; 

б) Галицько-Волинський літопис; 

в) Літопис Григорія Граб’янки; 

г) Київський літопис. 

  

7. Фрагмент якої пам’ятки образотворчого мистецтва стилю бароко ви 

бачите перед собою? 

а) Іконостас Свято-Преображенської церкви у Великих Сорочинцях; 

б) Богородчанський іконостас у селі Манява Івано-Франківської 

області; 

в) Жовквівський іконостас; 

г) Іконостас із села Дашки на Київщині. 

 

8. Який гетьман України у 1763 р. звернувся до царського уряду із проханням перетворити 

Києво-Могилянську академію на університет, відкрити університет у Батурині, а також 

заснувати університетські друкарні? 

а) Кирило Розумовський;  в) Богдан Хмельницький; 

б) Іван Мазепа;   г) Іван Самойлович.  



 

9. У 1576 р. заснований такий навчальний заклад: 

а)  Острозька школа;                   в) Львівська братська школа; 

б) Київська братська школа;      г) Переяславський колегіум. 

 

10. Політичною і духовною столицею України, центром науки, її “Афінами” у другій 

половині ХVІІ ст. було місто: 

а) Київ;  в) Чернігів; 

б) Львів;  г) Полтава. 

 

Завдання 2. Дайте коротку відповідь на питання. 

Які функції виконує культура? 

 

Завдання 3. Дайте розгорнуту відповідь на питання. 

 Чому, на вашу думку, Володимир Святославич асоціював візантійську культуру з 

духовним прогресом, інтелектуальним прогресом? Підсильте свої міркування 

прикладами. 

 

Завдання 4. Продовжте визначення. 

Магія – це… 

Звіриний стиль – це… 

Магдебурзьке право – це… 

 

 

Провідний викладач       доц. Сарапин В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра педагогіки та суспільних наук 
 

Поточна модульна робота 1 
Варіант 2 

І рівень 

Завдання 1. Виконайте тести: 

1. Предмети і продукти матеріальної і духовної культури, штучно створені людиною, 

називаються: 

а) пам’ятками;  в) світоглядом; 

б) мистецтвом;  г) артефактами.  

 

2. Добу палеоліту репрезентує культура: 

а) мізинська;  в) зарубинецька; 

б) черняхівська; г) київська. 

 

3. Православний храм символізує 

а) корабель;            в) дорогу; 

б) острів;    г) міст. 

 

4. Одна з найдавніших книг Княжої доби, оздоблена високохудожніми мініатюрами, 

називається: 

а) Острозька Біблія;                                 в) Осторомирове євангеліє; 

б) Пересопницьке євангеліє;                   г) Галицько-Волинський літопис.  

 

5. Відомий полемічний твір “Послання утікшим од православної віри єрпископам” написав 

а) Мелетій Смотрицький;    в) Іван Вишенський; 

б) Герасим Смотрицький;    г) Христофор Філалет. 

 

6. До козацьких літописів належить: 

а) Повість минулих літ; 

б) Галицько-Волинський літопис; 

в) Літопис Григорія Граб’янки; 

г) Київський літопис. 

 

7. Художній стиль, що характеризується декоративністю, пишністю, динамічними 

складними формами і живописністю; культурна епоха, напрям і стиль у літературі і 

мистецтві кінця ХVІ – поч. ХVІІІ ст.:  

а) рококо; 

б) бароко; 

в) ренесанс; 

г) романтизм. 

 

8. Політичною і духовною столицею України, центром науки, її “Афінами” у другій 

половині ХVІІ ст. було місто: 

а) Полтава;  в) Чернігів; 

б) Львів;  г) Київ. 

 

9. За проектом архітектора Бартоломео Растреллі збудовано: 

а) Андріївську церкву у Києві; 

б) садибу Лизогубів у Седневі; 

в) дзвіницю у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври; 

г) браму Заборовського у Києві. 



 

 

10. Найстарішою кам’яною фортецею України є: 

а) Верхній замок у Луцьку;   в) замок Паланок; 

б) Острозька фортеця;            г) Кам’янець-Подільська фортеця. 

 

 

Завдання 2. Дайте коротку відповідь на питання. 

Який тип храмів набув поширення в церковній архітектурі Київської Русі? Що 

символізував собою давньоруський храм? 

 

Завдання 3. Дайте розгорнуту відповідь на питання. 

 Чому виникають молодіжні субкультури? Чи слід офіційній культурі реагувати на її 

виклики? 

 

Завдання 4. Продовжте визначення. 

Артефакт – це… 

Світове дерево  – це… 

Люблінська унія – це… 

 

 

Провідний викладач       доц. Сарапин В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра педагогіки та суспільних наук 
 

Поточна модульна робота 1 
 

Варіант 3 

І рівень 

Завдання 1. Виконайте тести: 

 

1. Функція культури, за допомогою якої реалізуються вищі духовні цінності шляхом 

культивування людської гідності:  

а) гуманістична;  

б) емоційно-естетична;  

в) державотворча; 

г) нормативна. 

 

2. Українська культура як цілісна система включає в себе: 

а) матеріальну і духовну культуру, створену українцями як у материковій частині України, 

так і за її межами (у близькому і далекому зарубіжжі); 

б) синтез найкращих досягнень усіх національних культур різних народів, які населяють 

планету; 

в) соціально прийняті форми соціально-культурної диференціації; 

г) орієнтацію на задоволення запитів і потреб еліти. 

 

3. Православний храм символізує 

а) корабель;            в) дорогу; 

б) острів;    г) міст. 

 

4. Трипільську культуру відкрив: 

а) В.Хвойка;              б) М.Грушевський;     

в) М.Максимович;    г) Б.Мозолевський.  

 

5. До козацьких літописів належить: 

а) Повість минулих літ; 

б) Галицько-Волинський літопис; 

в) Літопис Григорія Граб’янки; 

г) Київський літопис. 

 

6. Імовірно, що  скіфський Гелон був розташований на території археологічної пам’ятки 

а) Більське городище;              в) Товста могила; 

б) Кам’яна могила;       г) курган Солоха.  

 

7. Землеробські вірування давніх слов’ян пов’язані з культом: 

а ) Сонця;               б) Місяця; 

в) Венери;               г) Марса 

 

8. Поема “Роксоланія” належить перу поета на ім’я 

а) Павло Русин;                            в) Себастьян Фабіан Кленович; 

б) Станіслав Оріховський;          г) Юрій Дрогобич. 

 

9. Хто із видатних мандрівників сказав про Україну: “Люди вчені, кохаються в науках і 

законах, гарні знавці риторики, логіки і всякої філософії…”,  

а) Павло Алепський; 



б) Василь Григорович-Барський; 

в)Микола Миклухо-Маклай; 

г) Даниїл, руської землі ігумен  

 

10. Хто є автором трагедокомедії “Владимир”? 

а) Феофан Прокопович; 

б) Іван Величковський; 

в) Самійло Величко; 

г) Митрофан Довгалевський. 

 

 

Завдання 2. Дайте коротку відповідь на питання. 

Яку роль відіграли Пересопницьке Євангеліє та Острозька Біблія у культурному житті 

України? Чому їх шанують нині як національні святині? 

 

Завдання 3. Дайте розгорнуту відповідь на питання. 

 У чому виявляється трагічність постаті Івана Мазепи? 

 

Завдання 4. Продовжте визначення. 

Цивілізація – це… 

Стрибог  – це… 

Берестейська унія – це… 

 

 

Провідний викладач       доц. Сарапин В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 
Кафедра педагогіки та суспільних наук 

Поточна модульна робота 1 

Варіант 4 

І рівень 

Завдання 1. Виконайте тести: 

1. Хто з відомих культурологів стверджував, що цивілізація є культура, яка згасає і вмирає? 

а) Микола Данилевський;                    б) Освальд Шпенглер;     

в) Хосе Ортега-і-Гассет;                       г) Арнольд Джозеф Тойнбі.  

 

2. Добу палеоліту репрезентує культура: 

а) мізинська;  в) зарубинецька; 

б) черняхівська; г) київська. 

 

3. Святилище “Кам’яна могила” було створене у добу: 

а) неоліту;               в) мезоліту; 

б) палеоліту;    г) бронзового віку.  

 

4. Перші спроби хрещення Русі були здійснені: 

а) у 850 рр.;  в) у 870 рр.; 

б) у 860 рр.;  г) у 890 рр. 

 

5. Головна урочиста брама давнього Києва, видатна пам’ятка архітектури часів Київської 

Русі – це: 

а) Золоті ворота;                       в) Змієві вали; 

б) Лядські ворота;                     г) Десятинна церква. 

 

6. Поема “Роксоланія” належить перу поета на ім’я 

а) Павло Русин;                            в) Себастьян Фабіан Кленович; 

б) Станіслав Оріховський;          г) Юрій Дрогобич. 

 

7. Художній стиль, що характеризується декоративністю, пишністю, динамічними 

складними формами і живописністю; культурна епоха, напрям і стиль у літературі і 

мистецтві кінця ХVІ – поч. ХVІІІ ст.:  

а) рококо; 

б) бароко; 

в) ренесанс; 

г) романтизм. 

 

8. Основоположником вітчизняної епідеміології був: 

а) Данило Самойлович;    б) Іриней Фальківський;     

в) Феофан Прокопович;     г) Нестор Амбодик-Максимович.  

 

9. За проектом архітектора Бартоломео Растреллі збудовано: 

а) Андріївську церкву у Києві; 

б) садибу Лизогубів у Седневі; 

в) дзвіницю у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври; 

г) браму Заборовського у Києві. 

 

10. Збірки “Зеґар з полузеґарком” (1690) та “Млеко от овци пастиру належное” (1691) 

належать перу поета: 

а) Івана Величковського; 



б) Лазаря Барановича; 

в) Дмитра Туптала; 

г) Григорія Сковороди. 

 

 

Завдання 2. Дайте коротку відповідь на питання. 

Визначте особливості трипільської культури.  

 

Завдання 3. Дайте розгорнуту відповідь на питання. 

 “Vita maxima et heroika!” Чи згодні ви з таким означенням стилю життя і мислення 

козацтва? Як такі настанови відбилися в культурі козацького бароко? 

 

Завдання 4. Продовжте визначення. 

Культура  – це… 

Синкретизм  – це… 

Острозька Біблія – це… 

 
 
 

Провідний викладач       доц. Сарапин В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра педагогіки та суспільних наук 

Поточна модульна робота 1 

Варіант 5 

І рівень 

Завдання 1. Виконайте тести: 

 

1. Хто з відомих культурологів стверджував, що цивілізація є культура, яка згасає і вмирає? 

а) Микола Данилевський;                    б) Освальд Шпенглер;     

в) Хосе Ортега-і-Гассет;                       г) Арнольд Джозеф Тойнбі.  

 

2. Трипільці будували поселення у формі  

а) кола;                 б) прямокутника;  

в) квадрата;          г) ромба. 

 

3. Грецький історик, який писав про давніх скіфів: 

а) Геродот;                                 б) Пліній Старший; 

в) Прокопій Кесарійський;      г) Птолемей. 

 

4. Перші спроби хрещення Русі були здійснені: 

а) у 850 рр.;  в) у 870 рр.; 

б) у 860 рр.;  г) у 890 рр. 

 

5. Одним із персонажів билин київського циклу є: 

а) Василько Теребовльський;                                 в) Ігор Святославич; 

б) Володимир Красне Сонечко;                              г) Ярославна.  

 

6. Поема “Роксоланія” належить перу поета на ім’я 

а) Павло Русин;                            в) Себастьян Фабіан Кленович; 

б) Станіслав Оріховський;          г) Юрій Дрогобич. 

 

7. Явище в історії культури, при якому її діячі шукають в античності зразки для наслідування 

і намагаються їх відродити, – це: 

а) монументальний історизм;   в) бароко; 

б) ренесанс;                            г) просвітництво.  

 

8. Першим доктором медицини і доктором мистецтв з українців був: 

а) Павло Русин;                            в) Себастьян Фабіан Кленович; 

б) Станіслав Оріховський;          г) Юрій Дрогобич. 

 

9. Хто із видатних мандрівників сказав про Україну: “Люди вчені, кохаються в науках і 

законах, гарні знавці риторики, логіки і всякої філософії…”,  

а) Павло Алепський; 

б) Василь Григорович-Барський; 

в)Микола Миклухо-Маклай; 

г) Даниїл, руської землі ігумен 

 

10. Яку архітектурну пам’ятку зображено на фото?  

а) Дзвіниця Софійського собору; 

б) Дзвіниця у Дальніх печерах; 

в) Дзвіниця у Ближніх печерах; 

г) Дзвіниця Успенського собору у Полтаві. 

 



 

Завдання 2. Дайте коротку відповідь на питання. 

Схарактеризуйте внесок Григорія Сковороди в українську культуру. 

 

Завдання 3. Дайте розгорнуту відповідь на питання. 

 Чим українське бароко відрізняється від загальноєвропейського? Обґрунтуйте свою 

думку. 

 

Завдання 4. Продовжте визначення. 

Культура  – це… 

Синкретизм  – це… 

Острозька Біблія – це… 

 

 
 

Провідний викладач       доц. Сарапин В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Поточна модульна робота 1 
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 
Кафедра педагогіки та суспільних наук 

Поточна модульна робота 1 

Варіант 6 

І рівень 

Завдання 1. Виконайте тести: 
1. Предмети і продукти матеріальної і духовної культури, штучно створені людиною, 

називаються: 

а) артефактами;  в) світоглядом; 

б) мистецтвом;  г) пам’ятками.  

 

2. Самовизначення особи в національному контексті – це: 

а) національна ідентичність;   в) етнічна культура; 

б) народна культура;                г) фольклор. 

 

3. Петрогліфи – це 

а) стародавні зображення на скелях,  каменях, стінах печер;             

б) представлення богів в образах тварин, а священних тварин – як втілення сутності богів; 

в) доісторичні споруди у вигляді двох або більше величезних брил, поставлених вертикально 

й перекритих зверху кам’яною плитою; 

г) поклоніння богам-покровителям землеробства, тваринництва та інших господарських 

занять. 

  

4. Світоглядні домінанти певної доби у культурології прийнято називати: 

а) картиною світу; 

б) етикою; 

в) філософію; 

г) аксіологією. 

 

5. Перші спроби хрещення Русі були здійснені: 

а) у 840 рр.;  в) у 860 рр.; 

б) у 850 рр.;  г) у 870 рр. 

 

6. Одним із персонажів билин київського циклу є: 

а) Ярославна;                                 в) Ігор Святославич; 

б) Володимир Красне Сонечко;   г) Ілля Муромець.  

 

7. Поема “Роксоланія” належить перу поета на ім’я 

а) Павло Русин;                            в) Себастьян Фабіан Кленович; 

б) Станіслав Оріховський;          г) Юрій Дрогобич. 

 

8. Офіційною мовою у Великому князівстві Литовському була: 

а) литовська;                     в) руська; 

б) латинська;                     г) польська. 

 

9 У 1576 р. заснований такий навчальний заклад: 

а)  Острозька школа;                   в) Львівська братська школа; 

б) Київська братська школа;      г) Переяславський колегіум. 

 

10. Яку архітектурну пам’ятку зображено на фото?  

а) Дзвіниця Успенського собору Києво-Печерської лаври; 

б) Дзвіниця Софійського собору; 



в) Дзвіниця у Ближніх печерах; 

г) Дзвіниця Успенського собору у Полтаві. 

 

Завдання 2. Дайте коротку відповідь на питання. 

Схарактеризуйте внесок Григорія Сковороди в українську культуру. 

 

Завдання 3. Дайте розгорнуту відповідь на питання. 

 Чим українське бароко відрізняється від загальноєвропейського? Обґрунтуйте свою 

думку. 

 

Завдання 4. Продовжте визначення. 

Культура  – це… 

Синкретизм  – це… 

Острозька Біблія – це… 

 

 
 

Провідний викладач       доц. Сарапин В.В. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра педагогіки та суспільних наук 

Поточна модульна робота 1 

Варіант 7 

І рівень 

Завдання 1. Виконайте тести: 
1. Функція культури, за допомогою якої реалізуються вищі духовні цінності шляхом 

культивування людської гідності:  

а) гуманістична;  

б) емоційно-естетична;  

в) державотворча; 

г) нормативна. 

 

2. Для масової культури властиві такі риси: 

а) загальнодоступність, стандартизація, засилля легкодоступних форм, маніпулятивність, 

комерційна вигода, прибутковість, ринкове ставлення до мистецтва, науки, політики, релігії 

як до виробників споживчих вартостей; 

б) створення анонімними творцями, які не мають професійної підготовки; 

в) намагання вирватися із світу ілюзій, протистояти маніпулюванню влади особистістю, 

зберегти індивідуальне “я” у творчому процесі і сприйнятті його результатів; 

г) традиційність, локалізованість, консервативність, колективність. 

 

3. Петрогліфи – це 

а) стародавні зображення на скелях,  каменях, стінах печер;             

б) представлення богів в образах тварин, а священних тварин – як втілення сутності богів; 

в) доісторичні споруди у вигляді двох або більше величезних брил, поставлених вертикально 

й перекритих зверху кам’яною плитою; 

г) поклоніння богам-покровителям землеробства, тваринництва та інших господарських 

занять. 

  

4. Світоглядні домінанти певної доби у культурології прийнято називати: 

а) картиною світу;              в) філософію; 

б) етикою;                            г) аксіологією. 

   

5. Перші спроби хрещення Русі були здійснені: 

а) у 860 рр.;  в) у 880 рр.; 

б) у 870 рр.;  г) у 890 рр. 

 

6. Одним із персонажів билин київського циклу є: 

а) Ярославна;                                 в) Ігор Святославич; 

б) Альоша Попович;   г) Ілля Муромець.  

 

7. Поема “Роксоланія” належить перу поета на ім’я 

а) Юрій Дрогобич;                       в) Себастьян Фабіан Кленович; 

б) Станіслав Оріховський;          г) Іван Вишенкський. 

 

8. Офіційною мовою у Великому князівстві Литовському була: 

а) литовська;                     в) руська; 

б) латинська;                     г) польська. 

 

9.  Явище в історії культури, при якому її діячі шукають в античності зразки для 

наслідування і намагаються їх відродити, – це: 

а) монументальний історизм;   в) бароко; 



б) ренесанс;                            г) просвітництво.  

 

10. Яку архітектурну пам’ятку зображено на фото?  

а) Дзвіниця Успенського собору Києво-Печерської лаври; 

б) Дзвіниця Софійського собору; 

в) Дзвіниця у Ближніх печерах; 

г) Дзвіниця Успенського собору у Полтаві. 

 

 

Завдання 2. Дайте коротку відповідь на питання. 

Схарактеризуйте особливості політичної і культурної діяльності Богдана 

Хмельницького. 

 

Завдання 3. Дайте розгорнуту відповідь на питання. 

 Чи  вплинуло Магдебурзьке право на розбудову міст? Підкріпіть свої висновки 

прикладами. 

 

Завдання 4. Продовжте визначення. 

Культура  – це… 

Литовські статути  – це… 

«Прогностична оцінка поточного 1483 року» – це… 

 

 

 
 

Провідний викладач       доц. Сарапин В.В. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра педагогіки та суспільних наук 

Поточна модульна робота 1 

Варіант 8 

І рівень 

Завдання 1. Виконайте тести: 

1. Самовизначення особи в національному контексті – це: 

а) народна культура; 

б) національна культура; 

в) етнічна культура; 

г) фольклор. 

 

2. Цілісна система, яка виражає духовний світ українського народу – єдиного соціально-

етнічного цілого, яке виникло, сформувалося і розвивається в умовах історичної 

об’єктивності – це: 

а) українська культура; 

б) українська усна народна творчість; 

в) елітарна культура; 

г) народна культура. 

 

3. Трипільську культуру відкрив: 

а) М.Максимович;              б) М.Грушевський;     

в) В.Хвойка;                        г) Б.Мозолевський.  

  

4. У результаті релігійної реформи Володимира кількість язичницьких богів зменшилася до 

а) трьох;               в) п’яти; 

б) чотирьох;    г) шести.  

   

5. Центральною мозаїкою Софійського собору є  

а) Богоматір Оранта;                          б) Спас Нерукотворний;     

в) Вишгородська Богоматір;              г) Ангел – золоті власи.  

 

6. Одна з найдавніших книг Княжої доби, оздоблена високохудожніми мініатюрами, 

називається: 

а) Остромирове євангеліє;                                 в) Острозька Біблія; 

б) Пересопницьке євангеліє;                             г) Галицько-Волинський літопис.  

 

7. Явище в історії культури, при якому її діячі шукають в античності зразки для наслідування 

і намагаються їх відродити, – це: 

а) монументальний історизм;   в) бароко; 

б) ренесанс;                            г) просвітництво.  

 

8. Офіційною мовою у Великому князівстві Литовському була: 

а) литовська;                     в) руська; 

б) латинська;                     г) польська. 

 

9.  Який гетьман України у 1763 р. звернувся до царського уряду із проханням перетворити 

Києво-Могилянську академію на університет, відкрити університет у Батурині, а також 

заснувати університетські друкарні? 

а) Кирило Розумовський;  в) Богдан Хмельницький; 

б) Іван Мазепа;   г) Іван Самойлович.  

 



 

10.  Збірки “Зеґар з полузеґарком” (1690) та “Млеко от овци пастиру належное” (1691) 

належать перу поета: 

а) Івана Величковського; 

б) Лазаря Барановича; 

в) Дмитра Туптала; 

г) Григорія Сковороди. 

 

Завдання 2. Дайте коротку відповідь на питання. 

Провідні жанри літератури Київської Русі. 

 

Завдання 3. Дайте розгорнуту відповідь на питання. 

З яких причин у ХІV –  ХV ст. випускники шкіл України здобували освіту в 

європейських університетах? Пригадайте українських гуманістів, які працювали на 

теренах європейських культур. 

 

Завдання 4. Продовжте визначення. 

Літопис  – це… 

Руська Правда  – це… 

Берестейська унія – це… 

 
 

Провідний викладач       доц. Сарапин В.В. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра педагогіки та суспільних наук 

Поточна модульна робота 1 

Варіант 9 

І рівень 

Завдання 1. Виконайте тести: 
1. Предмети і продукти матеріальної і духовної культури, штучно створені людиною, 

називаються: 

а) мистецтвом;  в) світоглядом; 

б) артефактами;  г) пам’ятками.  

 

2. Цілісна система, яка виражає духовний світ українського народу – єдиного соціально-

етнічного цілого, яке виникло, сформувалося і розвивається в умовах історичної 

об’єктивності – це: 

а) українська культура; 

б) українська усна народна творчість; 

в) елітарна культура; 

г) народна культура. 

 

3. Перший митрополит із русичів Іларіон Київський написав твір: 

а) “Слово про Закон і Благодать”;       б) “Слово о полку Ігоревім”;  

в) “Руська правда”;                                г) “Повість минулих літ”. 

  

4. Першим доктором медицини і доктором мистецтв з українців був: 

а) Павло Русин;                            в) Себастьян Фабіан Кленович; 

б) Станіслав Оріховський;          г) Юрій Дрогобич. 

   

5. Найстарішою кам’яною фортецею України є: 

а) Верхній замок у Луцьку;   в) замок Паланок; 

б) Острозька фортеця;            г) Кам’янець-Подільська фортеця. 

 

6. Хто із видатних мандрівників сказав про Україну: “Люди вчені, кохаються в науках і 

законах, гарні знавці риторики, логіки і всякої філософії…”,  

а) Павло Алепський; 

б) Василь Григорович-Барський; 

в)Микола Миклухо-Маклай; 

г) Даниїл, руської землі ігумен  

 

7. Основоположником вітчизняної епідеміології був: 

а) Данило Самойлович;    б) Іриней Фальківський;     

в) Феофан Прокопович;     г) Нестор Амбодик-Максимович.  

 

8. Художній стиль, що характеризується декоративністю, пишністю, динамічними 

складними формами і живописністю; культурна епоха, напрям і стиль у літературі і 

мистецтві кінця ХVІ – поч. ХVІІІ ст.:  

а) класицизм; 

б) бароко; 

в) ренесанс; 

г) романтизм. 

 

9.  Який гетьман України у 1763 р. звернувся до царського уряду із проханням перетворити 

Києво-Могилянську академію на університет, відкрити університет у Батурині, а також 

заснувати університетські друкарні? 



а) Кирило Розумовський;  в) Богдан Хмельницький; 

б) Іван Мазепа;   г) Іван Самойлович.  

 

10.  За проектом архітектора Бартоломео Растреллі збудовано: 

а) Андріївську церкву у Києві; 

б) садибу Лизогубів у Седневі; 

в) дзвіницю у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври; 

г) браму Заборовського у Києві. 

 

 

Завдання 2. Дайте коротку відповідь на питання. 

Які види образотворчого мистецтва представлено у Софійському соборі в Києві? 

 

Завдання 3. Дайте розгорнуту відповідь на питання. 

 Чому виникають молодіжні субкультури? Чи слід офіційній культурі реагувати на її 

виклики? 

 

Завдання 4. Продовжте визначення. 

Псалтир  – це… 

Ренесансний гуманізм  – це… 

Козацькі літописи – це… 

 
 

Провідний викладач       доц. Сарапин В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра педагогіки та суспільних наук 

Поточна модульна робота 1 

Варіант 10 

І рівень 

Завдання 1. Виконайте тести: 
1. Предмети і продукти матеріальної і духовної культури, штучно створені людиною, 

називаються: 

а) мистецтвом;  в) світоглядом; 

б) артефактами;  г) пам’ятками.  

 

2. Функція культури, за допомогою якої реалізуються вищі духовні цінності шляхом 

культивування людської гідності:  

а) нормативна;  

б) емоційно-естетична;  

в) державотворча; 

г) гуманістична. 

 

3. Етнічна культура – це 

а) культура стійкої спільності людей, яка історично склалася на певній території і 

споріднена спільністю мови, традицій, побуту, особливостями психічного складу й 

відповідною самосвідомістю (свідомість генетичного зв’язку з іншими представниками 

цієї групи); 

б) вікова сукупність культур цілісного світу, синтез найкращих досягнень усіх 

національних культур різних народів, які населяють планету; 

в) культура певної конкретно-історичної, соціальної, етнічної спільноти людей, які 

перебувають у певному часовому й територіальному просторі й об’єднані спільними 

інтересами, потребами, цінностями, установками, стереотипами; 

г) культура представників локальної субкультури, яка в силу економічних і політичних 

обставин намагається зайняти провідне становище не лише серед певних субкультур, але і 

протиставити себе панівній культурі і стати її лідером. 

 

4. Добу палеоліту репрезентує культура: 

а) мізинська;  в) зарубинецька; 

б) черняхівська; г) київська. 

   

5. Трипільці будували поселення у формі  

а) ромба;                 б) прямокутника;  

в) квадрата;            г) кола. 

 

6. Явище в історії культури, при якому її діячі шукають в античності зразки для наслідування 

і намагаються їх відродити, – це: 

а) монументальний історизм;   в) бароко; 

б) ренесанс;                            г) просвітництво.  

  

7. Основоположником вітчизняної епідеміології був: 

а) Данило Самойлович;    б) Іриней Фальківський;     

в) Феофан Прокопович;     г) Нестор Амбодик-Максимович.  

 

8. Художній стиль, що характеризується декоративністю, пишністю, динамічними 

складними формами і живописністю; культурна епоха, напрям і стиль у літературі і 

мистецтві кінця ХVІ – поч. ХVІІІ ст.:  



а) класицизм;              в) ренесанс; 

б) романтизм;             г) бароко. 

 

9.  Який гетьман України у 1763 р. звернувся до царського уряду із проханням перетворити 

Києво-Могилянську академію на університет, відкрити університет у Батурині, а також 

заснувати університетські друкарні? 

а) Кирило Розумовський;  в) Богдан Хмельницький; 

б) Іван Мазепа;   г) Іван Самойлович.  

 

10.  За проектом архітектора Бартоломео Растреллі збудовано: 

а) Андріївську церкву у Києві; 

б) садибу Лизогубів у Седневі; 

в) дзвіницю у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври; 

г) браму Заборовського у Києві. 

 

 

Завдання 2. Дайте коротку відповідь на питання. 

Назвіть причини і наслідки феодальної роздробленості Київської Русі.  

 

Завдання 3. Дайте розгорнуту відповідь на питання. 

Розкрийте роль братств у національному відродженні України. 

 

Завдання 4. Продовжте визначення. 

Колегіум  – це… 

Бароко  – це… 

Пересопницьке євангеліє – це… 

 
 
 

Провідний викладач       доц. Сарапин В.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра педагогіки та суспільних наук 

Поточна модульна робота 2 

Варіант 1 

І рівень 

Завдання 1. Виконайте тести (кожна правильна відповідь – 1 бал): 

1.Хто є автором опер «Різдвяна ніч», «Утоплена», «Наталка-Полтавка»: 

а) С.С. Гулак-Артемовський;  в) М.Д. Леонтович; 

б) М.В. Лисенко;                          г) К.Г. Стеценко. 

 

2. Яку співачку назвав корифей українського театру П.Саксаганський «українським 

соловейком» ?: 

а) О.Петрусенко;                         в) М.Литвиненко-Вольгемут; 

б) С.Крушельницьку;     г) З.Гайдай.  
 

3. Коли було засновано ВАПЛІТЕ: 

а) 1920 рр.;                                        в) 1922 рр.; 

б) 1928 рр;                                         г) 1926 рр.  

 

4. Уривки якої кіноповісті О.Довженка вперше були надруковані російською мовою 1943 р.: 

А) «Україна в огні»;   в) «Щорс»; 

б) «Земля»;    г) «Арсенал».  

 
5. Який собор було знищено радянськими партизанами на території Києво-Печерської 

лаври:  

а) Троїцький;           

б) Успенський; 

в) Хрестовоздвиженський; 

г) Спаський.  

 

6. Космополітизм – це: 

а) ідеологія світового громадянства, яка надає пріоритетне значення загальнолюдським 

цінностям і другорядне – національним проблемам; 

б) політична кампанія з переслідування групи генетиків; 

в) назва нової генерації (покоління) радянської та української національної інтелігенції; 

г) рух, учасники якого в СРСР виступали за демократизацію суспільства. 

  

7. Заповніть таблицю: «Відомі митці української науки і культури» 

Галузі Прізвища Досягнення 

Образотворче мистецтво   

Кібернетика   

Музика   

Економічна наука   

Історія   

Медицина   

Археологія   

Мостобудування і зварювання   

Літературознавство   

 

8. Коли відбулися такі події: 

а) Львів внесено до списку міст всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО; 

б) виведення в космос першого українського супутника «Січ-1»; 

в) відкриття українського культурного центру в Москві; 



г) відкриття на майдані Незалежності у Києві пам’ятника козаку Мамаю; 

д) перше відзначення в Україні Дня українського козацтва 

 Листопад 1998 р.; Вересень 1995 р.; Жовтень 2001 р.; Жовтень 1999 р.; Грудень 1998 р.  

 

9. Яка найважливіша проблема церковного життя в сучасній Україні: 

а) зміцнення позицій греко-католицької церкви; 

б) розширення впливу Української православної церкви (Київського патріархату); 

в) створення єдиної національної церкви в Україні.   

 

10. До реєстру світової спадщини ЮНЕСКО ввійшли відомі пам’ятки України: 

а) Києво-Печерська лавра;                               

б) Полтавський Хрестовоздвиженський монастир;  

в) Благовіщенський собор у Харкові;       

г) Палац К.Розумовського в Батурині. 

 
Завдання 2. Дайте коротку відповідь на питання (максимальна кількість балів – 4). 

У чому полягає світоглядне значення творчості І. Франка у формуванні української 

національної культури у вимірі світової цивілізації ? 

 

Завдання 3. Дайте розгорнуту відповідь на питання (максимальна кількість балів – 6). 

 Чи є підстави стверджувати, що в 1840-1880 рр. розпочався народницький період 

національно-культурного відродження в Україні? 

 
 

 

Провідний викладач       доц. Сарапин В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра педагогіки та суспільних наук 
 

Поточна модульна робота 2 

Варіант 2 

І рівень 

Завдання 1. Виконайте тести (кожна правильна відповідь – 1 бал): 

1. Київський університет був створений у: 

а) 1834 р.;            в) 1840 р.; 

б) 1836 р.;            г) 1841 р. 

 

2. Організаторами Кирило-Мефодіївського братства були: 

а) Т.Г. Шевченко;      б) В.М. Білозерський;    д) П.О. Куліш; 

в) М.І. Гулак;              г) М.І. Костомаров;        е) Д.П. Пильчиков.  
 

3. Ученим секретарем Української Академії Наук був: 

а) А.Кримський;              в) В.Вернадський; 

б) М.Грушевський;    г) М.Сумцов.  

 
4. Що найбільше ускладнювало розвиток освіти в Україні на початку Української національної революції 

(березень 1917 р.):  
а) багатотиповість навчальних закладів;           

б) зневага місцевого чиновництва до учительства; 

в) неможливість охопити дітей шкільного віку і неписьменних дорослих у зв’язку з 

невеликою кількістю наявних закладів освіти; 

г) українізація.  

 

5. Український композитор, диригент і педагог, вважається одним з основоположників 

модерного напрямку в українській музиці: 

а) Б.Лятошинський;                         в) А.Штогаренко; 

б) Л.Первомайський;     г) А.Малишко.  

 

6. Який собор було знищено радянськими партизанами на території Києво-Печерської 

лаври:  

а) Троїцький;           

б) Успенський; 

в) Хрестовоздвиженський; 

г) Спаський.  

  

7 Лідируючий напрям в архітектури, монументальному і декоративному мистецтві СРСР з 

кінця 1930-х до середини 1950-х рр.: 

а) сталінський ампір;                                                                      в) раціоналізм; 

б) конструктивізм;                                                                          г) романтизм.  

 

8. Хто є автором праці «Інтернаціоналізм чи русифікація?»: 

а) І.Дзюба;                                     в) Є.Сверстюк; 

б) І.Світличний;                            г) Л.Костенко.   

 
9. Які церковні організації були відроджені в Україні у кінці 1980-х – на початку 1990-х 

років: 

а) православна церква (Московський патріархат); 

б) Українська автокефальна православна церква; 

в) Українська греко-католицька церква; 



г) православна церква (Київський патріархат); 

д) баптистські організації.  

 

10. Заповніть таблицю: «Відомі діячі української культури» 

Галузі Прізвища 

Образотворче мистецтво  

Музика  

Літературознавство  

Кіно  

Театр  

Телебачення   

 
Завдання 2. Дайте коротку відповідь на питання (максимальна кількість балів – 4). 

Розкрийте долю українських культурних цінностей у Другої світової роки війни. 

Завдання 3. Дайте розгорнуту відповідь на питання (максимальна кількість балів – 6). 

 Який вплив здійснює глобалізація й інтеграція на інтелектуальний і культурний 

розвиток людини ? 

 

 

 

Провідний викладач       доц. Сарапин В.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра педагогіки та суспільних наук 
 

Поточна модульна робота 2 

Варіант 3 

І рівень 

Завдання 1. Виконайте тести (кожна правильна відповідь – 1 бал): 

1. У 1816 році в Перемишлі священик Іван Могильницький заснував релігійне товариство:  

а) «Товариство галицьких греко-католицьких       б) «Руська трійця» 

священиків для поширення письмами 

 просвіти і культури серед вірних»;  

в) Головна Галицька Рада;                                       г) Головна Визвольна Рада 

 

2. Основою  розвитку української літератури ХІХ ст. був напрям 

а) романтизм;                            в) реалізм; 

б) класицизм;       г) неоромантизм.  

  

 

3. Правильно розташуйте дати: 

а) заснування Державного заслуженого академічного українського народного хору ім. 

Г.Верьовки;      

б) вихід на екрани фільму О.Довженка «Земля»; 

в) відкриття у Києві пам’ятника Т.Шевченку; 

г) заснування Української Академії наук; 

д) заснування театру «Березіль» Л.Курбасом. 

 

4. У які роки керівництво КП(б)У офіційно проводило політку українізації: 

а) 1920-1932 рр.;                                        в) 1917-1941 рр.; 

б) 1921-1941 рр;                                         г) 1923-1932 рр.  

 

5. Відомий український медик, який працював у роки війни: 

а) О.Богомолець;  

б) М.Стражеско; 

в) М.Боголюбов; 

г) Д.Синцов.  

 

6. Академік, керівник Інституту електрозварювання  АН УРСР: 

а) Є.Патон;                                        в) О.Кузнєцов; 

б) Б.Патон;                                        г) В.Свєчников.  

  

7 Українська малярка-жанрист, народний художник УРСР (з 1960 р.): 

а) Т.Яблонська;                                     в) О.Мешко; 

б) А.Горська;                                         г) Л.Костенко.   

 
8. Який відомий кінорежисер є режисером фільму «Білий птах з чорною ознакою»: 

а) С.Параджанов;                          в) Л.Осика; 

б) Ю.Іллєнко;                 г) Л.Биков.  

 
9. Яку політичну організацію створила українська інтелігенція під керівництвом 

письменницьких кіл, що відіграла велику роль у формуванні незалежної України:  

а) Гельсінська група;                              в) Організація «Спадщина»;      

б) Народний рух;                                    г) Соціалістична партія. 



 

10. Заповніть таблицю: «Відомі діячі української культури» 

Галузі Прізвища 

Образотворче мистецтво  

Музика  

Літературознавство  

Кіно  

Театр  

Телебачення   

 
Завдання 2. Дайте коротку відповідь на питання (максимальна кількість балів – 4). 

Проаналізуйте діяльність ВАПЛІТЕ. 

Завдання 3. Дайте розгорнуту відповідь на питання (максимальна кількість балів – 6). 

У чому полягають особливості містичного реалізму у творчості М.В. Гоголя ?  

 

 

Провідний викладач       доц. Сарапин В.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра педагогіки та суспільних наук 
 

Поточна модульна робота 2 

Варіант 4 

І рівень 

Завдання 1. Виконайте тести (кожна правильна відповідь – 1 бал): 

1. Відому картину «Запорожці пишуть листа до турецького султана», яка підкреслює 

волелюбний характер українського народу, його природний оптимізм, написав: 

а) І.Ю. Рєпін;                                              в) В.О. Сєров; 

б) В.А. Тропінін; г) М.М. Ге.  
 

2. Як називався альманах товариства «Руська трійця» в Галичині: 

а) «Ластівка»;                                 в) «Русалка Дністрова»; 

б) «Основа»;                                   г) «Статут».  
  
3. Організаторами Кирило-Мефодіївського братства були: 

а) Т.Г. Шевченко;      б) В.М. Білозерський;    д) П.О. Куліш; 

в) М.І. Гулак;              г) М.І. Костомаров;        е) Д.П. Пильчиков.  

 

4. Основою  розвитку української літератури ХІХ ст. був напрям 

а) романтизм;                            в) реалізм; 

б) класицизм;       г) неоромантизм.  

 

5. Яка найвизначніша подія відбулася у часи гетьманату П.Скоропадського у сфері науки: 

а) відкрито Український університет у Кам’янці-Подільському;  

б) засновано Архівне управління України; 

в) утворено Українську Академію Наук; 

г) створено 150 українських гімназій. 

 

6. Кого слід вважати щирими борцями за українізацію: 

а) О.Шумського, Г.Гринька, М.Хвильового, М.Скрипника; 

б) В.Затонського, С.Косіора, Г.Петровського; 

в) Л.Кагановича, Д.Лебедя, П.Постишева; 

г) Х.Раковського, Д.Лебедя, П.Постишева.  

  
7 Хто є автором слів до кантати-симфонії «Україно моя», написаної в 1943 р.: 

а) А.Малишко; 

б) М.Рильський; 

в) В.Сосюра; 

г) П.Тичина. 

 

8. Хто з відомих українських письменників був розстріляний фашистами в Бабиному Яру в 

Києві: 

 а) М.Зеров; 

б) О.Теліга; 

в) М.Хвильовий; 

г) Олег Ольжич. 

 

 

 



9. Хто є автором роману «Сад Гетсиманський»: 

а) І.Багряний;                       в) Є.Сверстюк; 

б) В.Барка;                            г) Л.Костенко. 

 

10. Хто очолював Українську Гельсінську Спілку: 

а) М.Руденко;                       в) Л.Лук’яненко;  

б) О.Мешко;                         г) В.Чорновіл. 

 
Завдання 2. Дайте коротку відповідь на питання (максимальна кількість балів – 4). 

Як Ви розумієте поняття «міфологія радянського тоталітаризму»? 

Завдання 3. Дайте розгорнуту відповідь на питання (максимальна кількість балів – 6). 

 Чому, на ваш погляд, справа заснування університету в Києві затягнулася на декілька 

десятиліть ? 

 

 

 

Провідний викладач       доц. Сарапин В.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра педагогіки та суспільних наук 

Поточна модульна робота 2 

Варіант 5 

І рівень 

Завдання 1. Виконайте тести (кожна правильна відповідь – 1 бал): 

1. Київський університет був створений у: 

а) 1834 р.;            в) 1840 р.; 

б) 1836 р.;            г) 1841 р. 

 

2. В історії української архітектури початку ХХ ст. особливе місце посідає творчість 

архітектора, який є автором проекту будинку Полтавського губернського земства (нині – 

краєзнавчий музей), що вважається одним із шедеврів сучасної української архітектури – це: 

а) Ф.Г. Кричевський;                                 в) Г. Гай; 

б) В.В. Городецький; г) В.М. Ніколаєв.  
  
3. Хто є зачинателем нової української літератури й української літературної мови: 

а) І.П.Котляревський;                                в) Г.Квітка-Основ”яненко; 

б) Т.Г.Шевченко; г) Марко Вовчок.  

 

4. Основою  розвитку української літератури ХІХ ст. був напрям 

а) романтизм;                            в) реалізм; 

б) класицизм;       г) неоромантизм.  

 

5. Художній метод літератури і мистецтва, що являє собою естетичне вираження 

соціалістично усвідомленої концепції світу й людини, зумовленою епохою боротьби за 

встановлення й творення соціалістичного суспільства: 

а) неоромантизм;                                   в) футуризм; 

б) соцреалізм;                                         г) експресіонізм.  

 

6. Хто є кінорежисерами фільму «Битва за нашу Радянську Україну»: 

а) О.Довженко, Ю.Солнцева; 

б) Ю.Солнцева, А.Штогаренко; 

в) Я.Авдеєнко, Ю.Солнцева; 

г) А.Штогаренко, Д.Клебанов.  

  
7 Хто є автором слів до кантати-симфонії «Україно моя», написаної в 1943 р.: 

а) А.Малишко; 

б) М.Рильський; 

в) В.Сосюра; 

г) П.Тичина. 

 

8. Відомий український медик, який працював у роки війни: 

а) О.Богомолець;  

б) М.Стражеско; 

в) М.Боголюбов; 

г) Д.Синцов.  

 
9. Який відомий кінорежисер є режисером фільму «Білий птах з чорною ознакою»: 

а) С.Параджанов;                          в) Л.Осика; 

б) Ю.Іллєнко;                 г) Л.Биков.  



 

10. Лідируючий напрям в архітектури, монументальному і декоративному мистецтві СРСР з 

кінця 1930-х до середини 1950-х рр.: 

а) сталінський ампір;                                                                      в) раціоналізм; 

б) конструктивізм;                                                                          г) романтизм.  

 
Завдання 2. Дайте коротку відповідь на питання (максимальна кількість балів – 4). 

Назвіть прізвища сучасних українських художників, охарактеризуйте їх виставки і 

тематику творів.   

Завдання 3. Дайте розгорнуту відповідь на питання (максимальна кількість балів – 6). 

 Що нового принесли в літературу та мистецтво «шістдесятники» ? 

 

 

 

Провідний викладач       доц. Сарапин В.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра педагогіки та суспільних наук 
 

Поточна модульна робота 2 

Варіант 6 

І рівень 

Завдання 1. Виконайте тести (кожна правильна відповідь – 1 бал): 

1. Організаторами Кирило-Мефодіївського братства були: 

а) Т.Г. Шевченко;      б) В.М. Білозерський;    д) П.О. Куліш; 

в) М.І. Гулак;              г) М.І. Костомаров;        е) Д.П. Пильчиков.  

 

2. Основою  розвитку української літератури ХІХ ст. був напрям 

а) романтизм;                            в) реалізм; 

б) класицизм;       г) неоромантизм.  

  

3. Хто є зачинателем нової української літератури й української літературної мови: 

а) І.П.Котляревський;                                в) Г.Квітка-Основ”яненко; 

б) Т.Г.Шевченко; г) Марко Вовчок.  

 

4. Як називався альманах товариства «Руська трійця» в Галичині: 

а) «Ластівка»;                                 в) «Русалка Дністрова»; 

б) «Основа»;                                   г) «Статут».  

 

5. Ректором Української Академії мистецтв був: 

а) Г.Нарбут;                     в) О.Мурашко; 

б) М.Бойчук;                     г) В.Вернадський. 

 

6. У які роки керівництво КП(б)У офіційно проводило політку українізації: 

а) 1920-1932 рр.;                                        в) 1917-1941 рр.; 

б) 1921-1941 рр;                                         г) 1923-1932 рр.  

  

7 Коли було засновано ВАПЛІТЕ: 

а) 1920 рр.;                                        в) 1922 рр.; 

б) 1928 рр;                                         г) 1926 рр.  

 

8. Який собор було знищено радянськими партизанами на території Києво-Печерської 

лаври:  

а) Троїцький;           

б) Успенський; 

в) Хрестовоздвиженський; 

г) Спаський.  

 

9. Радянізація західноукраїнських земель розпочалася у: 

а) 1939 р.;                     в) 1940 р.; 

б) 1938 р.;                     г) 1941 р. 

 

10. Коли було ухвалено «Закон про мови в Українській РСР»: 

а) 1989;                              в) 1991;      

б) 1990;                              г) 1988. 

 
 

 

 



Завдання 2. Дайте коротку відповідь на питання (максимальна кількість балів – 4). 

Проаналізуйте суспільно-культурну діяльність М.Хвильового.   

Завдання 3. Дайте розгорнуту відповідь на питання (максимальна кількість балів – 6). 

 У чому проявляється спадковість та поступальний розвиток культурного процесу у 

суспільстві ? 

 

 

 

Провідний викладач       доц. Сарапин В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 
Кафедра педагогіки та суспільних наук 

 

Поточна модульна робота 2 

Варіант 7 

І рівень 

Завдання 1. Виконайте тести (кожна правильна відповідь – 1 бал): 

1. В історії української архітектури початку ХХ ст. особливе місце посідає творчість 

архітектора, який є автором проекту будинку Полтавського губернського земства (нині – 

краєзнавчий музей), що вважається одним із шедеврів сучасної української архітектури – це: 

а) Ф.Г. Кричевський;                                 в) Г. Гай; 

б) В.В. Городецький; г) В.М. Ніколаєв.  

 

2. Організаторами Кирило-Мефодіївського братства були: 

а) Т.Г. Шевченко;      б) В.М. Білозерський;    д) П.О. Куліш; 

в) М.І. Гулак;              г) М.І. Костомаров;        е) Д.П. Пильчиков.  

  

3. Ректором Української Академії мистецтв був: 

а) Г.Нарбут;                     в) О.Мурашко; 

б) М.Бойчук;                     г) В.Вернадський. 

 

4. Художній метод літератури і мистецтва, що являє собою естетичне вираження 

соціалістично усвідомленої концепції світу й людини, зумовленою епохою боротьби за 

встановлення й творення соціалістичного суспільства: 

а) неоромантизм;                                   в) футуризм; 

б) соцреалізм;                                         г) експресіонізм.  

 

5. Ректором Української Академії мистецтв був: 

а) Г.Нарбут;                     в) О.Мурашко; 

б) М.Бойчук;                     г) В.Вернадський. 

 

6. У які роки керівництво КП(б)У офіційно проводило політку українізації: 

а) 1920-1932 рр.;                                        в) 1917-1941 рр.; 

б) 1921-1941 рр;                                         г) 1923-1932 рр.  

  

7 Коли було засновано ВАПЛІТЕ: 

а) 1920 рр.;                                        в) 1922 рр.; 

б) 1928 рр;                                         г) 1926 рр.  

 

8. Хто є автором праці «Інтернаціоналізм чи русифікація?»: 

а) І.Дзюба;                                     в) Є.Сверстюк; 

б) І.Світличний;                            г) Л.Костенко.   

 

9. Хто очолював Українську Гельсінську Спілку: 

а) М.Руденко;                       в) Л.Лук’яненко;  

б) О.Мешко;                         г) В.Чорновіл. 

 

10. Коли було ухвалено «Закон про мови в Українській РСР»: 

а) 1989;                              в) 1991;      

б) 1990;                              г) 1988. 

 
 



Завдання 2. Дайте коротку відповідь на питання (максимальна кількість балів – 4). 

Які мистецькі досягнення української діаспори ? 

Завдання 3. Дайте розгорнуту відповідь на питання (максимальна кількість балів – 6). 

 Чи можна стверджувати, що після 1917 р. для України було втрачено великий 

інтелектуальний потенціал ? 

 

 

 

Провідний викладач       доц. Сарапин В.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра педагогіки та суспільних наук 
 

Поточна модульна робота 2 

Варіант 8 

 

І рівень 

Завдання 1. Виконайте тести (кожна правильна відповідь – 1 бал): 

1. Київський університет був створений у: 

а) 1834 р.;            в) 1840 р.; 

б) 1836 р.;            г) 1841 р. 

 

2. Як називався альманах товариства «Руська трійця» в Галичині: 

а) «Ластівка»;                                 в) «Русалка Дністрова»; 

б) «Основа»;                                   г) «Статут».  

  
3. Яку співачку назвав корифей українського театру П.Саксаганський «українським 

соловейком» ?: 

а) О.Петрусенко;                         в) М.Литвиненко-Вольгемут; 

б) С.Крушельницьку;     г) З.Гайдай.  

 

4. Яка найвизначніша подія відбулася у часи гетьманату П.Скоропадського у сфері науки: 

а) відкрито Український університет у Кам’янці-Подільському;  

б) засновано Архівне управління України; 

в) утворено Українську Академію Наук; 

г) створено 150 українських гімназій.  

 
5. Український композитор, диригент і педагог, вважається одним з основоположників 

модерного напрямку в українській музиці: 

а) Б.Лятошинський;                         в) А.Штогаренко; 

б) Л.Первомайський;     г) А.Малишко.  

 
6. Яка церква зазнала переслідувань у роки війни на західноукраїнських землях: 

а) Українська автокефальна православна церква;      

б) Українська греко-католицька церква; 

в) Російська православна церва; 

г) католицька церква. 

 

7. Українська малярка-жанрист, народний художник УРСР (з 1960 р.): 

а) Т.Яблонська;                                     в) О.Мешко; 

б) А.Горська;                                         г) Л.Костенко.   

 

8. Хто є автором праці «Інтернаціоналізм чи русифікація?»: 

а) І.Дзюба;                                     в) Є.Сверстюк; 

б) І.Світличний;                            г) Л.Костенко.   

 

9. Хто очолював Українську Гельсінську Спілку: 

а) М.Руденко;                       в) Л.Лук’яненко;  

б) О.Мешко;                         г) В.Чорновіл. 

 

 

 



 

10. Заповніть таблицю: «Відомі діячі української культури» 

Галузі Прізвища 

Образотворче мистецтво  

Музика  

Літературознавство  

Кіно  

Театр  

Телебачення   

 
Завдання 2. Дайте коротку відповідь на питання (максимальна кількість балів – 4). 

Назвіть причини знищення культових споруд у УРСР у 1950-1980-ті рр. Назвіть 

споруди, які були знищені в період радянської влади у Полтаві і на Полтавщині.  

Завдання 3. Дайте розгорнуту відповідь на питання (максимальна кількість балів – 6). 

 Як Ви оцінюєте мовну ситуацію в Україні на сучасному етапі ? 

 

 

 

Провідний викладач       доц. Сарапин В.В. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра педагогіки та суспільних наук 
 

Поточна модульна робота 2 

Варіант 9 

 

І рівень 

Завдання 1. Виконайте тести (кожна правильна відповідь – 1 бал): 

1. В історії української архітектури початку ХХ ст. особливе місце посідає творчість 

архітектора, який є автором проекту будинку Полтавського губернського земства (нині – 

краєзнавчий музей), що вважається одним із шедеврів сучасної української архітектури – це: 

а) Ф.Г. Кричевський;                                 в) Г. Гай; 

б) В.В. Городецький; г) В.М. Ніколаєв.  
 

2. Ректором Української Академії мистецтв був: 

а) Г.Нарбут;                     в) О.Мурашко; 

б) М.Бойчук;                     г) В.Вернадський. 
  
3. У які роки керівництво КП(б)У офіційно проводило політку українізації: 

а) 1920-1932 рр.;                                        в) 1917-1941 рр.; 

б) 1921-1941 рр;                                         г) 1923-1932 рр.  

 

4. Радянізація західноукраїнських земель розпочалася у: 

а) 1939 р.;                     в) 1940 р.; 

б) 1938 р.;                     г) 1941 р. 

 
5. Уривки якої кіноповісті О.Довженка вперше були надруковані російською мовою 1943 р.: 

А) «Україна в огні»;   в) «Щорс»; 

б) «Земля»;    г) «Арсенал».   

 

6. Яка церква зазнала переслідувань у роки війни на західноукраїнських землях: 

а) Українська автокефальна православна церква;      

б) Українська греко-католицька церква; 

в) Російська православна церва; 

г) католицька церква. 

 

7. Українська малярка-жанрист, народний художник УРСР (з 1960 р.): 

а) Т.Яблонська;                                     в) О.Мешко; 

б) А.Горська;                                         г) Л.Костенко.   

 
8. Ким і коли було запроваджено державність української мови: 

а) Верховна Рада УРСР у жовтні 1989 р. затвердила Закон про мови в Українській РСР;  

б) рішенням товариства «Просвіта», яке виникло в 1991 р.; 

в) рішенням Народного руху в серпні 1991 р.                        

 
9. Якими законодавчими актами визначалась культурна політика незалежної України:  

а) Декларацією про державний суверенітет України; 

б) Основами законодавства України про культуру (1992 р.), Конституцією України (1996 

р); 

в) Актом проголошення незалежності України (24 серпня 1996 р.). 

 



10. Під керівництвом учених Інституту історії Академії наук УРСР було видано 26-томну 

роботу: 

а) «Історія міст і сіл УРСР»;                               

б) «Історія української літератури»;  

в) «Інтернаціоналізм чи русифікація?»;       

г) «Літературно-науковий вісник». 

 
Завдання 2. Дайте коротку відповідь на питання (максимальна кількість балів – 4). 

Визначте роль І.Миколайчука у розвитку українського кінематографу. 

Завдання 3. Дайте розгорнуту відповідь на питання (максимальна кількість балів – 6). 

 Які змін сталися в культурному житті західноукраїнських земель після включення їх 

до складу радянської України ? 

 

 

 

 

Провідний викладач       доц. Сарапин В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 
Кафедра педагогіки та суспільних наук 

 

Поточна модульна робота 2 

Варіант 10 

І рівень 

Завдання 1. Виконайте тести (кожна правильна відповідь – 1 бал): 

1. Основою  розвитку української літератури ХІХ ст. був напрям 

а) романтизм;                            в) реалізм; 

б) класицизм;       г) неоромантизм.  

 

2. Відому картину «Запорожці пишуть листа до турецького султана», яка підкреслює 

волелюбний характер українського народу, його природний оптимізм, написав: 

а) І.Ю. Рєпін;                                              в) В.О. Сєров; 

б) В.А. Тропінін; г) М.М. Ге.  
  
3. Хто є зачинателем нової української літератури й української літературної мови: 

а) І.П.Котляревський;                                в) Г.Квітка-Основ”яненко; 

б) Т.Г.Шевченко; г) Марко Вовчок.  

 

4. Яка найвизначніша подія відбулася у часи гетьманату П.Скоропадського у сфері науки: 

а) відкрито Український університет у Кам’янці-Подільському;  

б) засновано Архівне управління України; 

в) утворено Українську Академію Наук; 

г) створено 150 українських гімназій.  

 

5. Коли було засновано ВАПЛІТЕ: 

а) 1920 рр.;                                        в) 1922 рр.; 
б) 1928 рр;                                         г) 1926 рр. 

 

6. Який собор було знищено радянськими партизанами на території Києво-Печерської 

лаври:  

а) Троїцький;           

б) Успенський; 

в) Хрестовоздвиженський; 

г) Спаський.  

 

7. Відомий український медик, який працював у роки війни: 

а) О.Богомолець;  

б) М.Стражеско; 

в) М.Боголюбов; 

г) Д.Синцов. 

 

8. Хто є кінорежисерами фільму «Битва за нашу Радянську Україну»: 

а) О.Довженко, Ю.Солнцева; 

б) Ю.Солнцева, А.Штогаренко; 

в) Я.Авдеєнко, Ю.Солнцева; 

г) А.Штогаренко, Д.Клебанов.  

 
9. Якими законодавчими актами визначалась культурна політика незалежної України:  

а) Декларацією про державний суверенітет України; 



б) Основами законодавства України про культуру (1992 р.), Конституцією України (1996 

р); 

в) Актом проголошення незалежності України (24 серпня 1996 р.). 

 

10. Хто очолював Українську Гельсінську Спілку: 

а) М.Руденко;                       в) Л.Лук’яненко;  

б) О.Мешко;                         г) В.Чорновіл. 

 
Завдання 2. Дайте коротку відповідь на питання (максимальна кількість балів – 4). 

Що означає поняття «Розстріляне відродження»? 

Завдання 3. Дайте розгорнуту відповідь на питання (максимальна кількість балів – 6). 

 Чи є підстави стверджувати, що в 1840-1880 рр. розпочався народницький період 

національно-культурного відродження в Україні? 

 

 

 

 

Провідний викладач       доц. Сарапин В.В. 
 


