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Іспит за фахом як форма вступного випробування для навчання за 

освітнім рівнем «Магістр» (освітня програма «Російська мова і література та 

іноземна мова: сучасні теоретичні і прикладні студії») відбувається відповідно 

до «Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка на 2019/2020 навчальний рік і має форму індивідуального 

екзаменування членами атестаційної комісії з фаху із вступником на 

відповідний рівень навчання. 

 

 Іспит передбачає виконання тестів відповідно до затвердженої програми 

вступних випробувань з фахових дисциплін, що за змістом й обсягом 

включають навчальний матеріал підготовки фахівців за освітнім рівнем 

«Бакалавр». 

 

 Вступникові пропонуються  по 20 питань з російської мови і літератури; 

лінгвістичний аналіз невеликого текстового фрагмента; літературознавчий 

аналіз запропонованого програмового твору. 

 

 Максимальна кількість балів, що їх може набрати вступник, становить 

200. Відповіді на запропоновані під час співбесіди запитання і виконання 

відповідних завдань оцінюються такими балами (нижче наводиться 

максимально можлива кількість балів з кожного запитання (завдання).  

 

 

Галузь знань 03 Гуманітарні науки, спеціальність 035 Філологія, 

програма Російська мова і  література та іноземна мова: сучасні теоретичні 

і прикладні студії, предмет «Російська мова і  література» 
 

Запитання (завдання) 
Максимальна 

кількість балів 

1. Тестові питання з російської мови 40 

2. Завдання з російської мови (лінгвістичний  аналіз 

текстового фрагмента) 60 

3. Тестові питання з історії російської літератури 40 

4. Завдання з російської літератури (літературознавчий 

аналіз художнього твору) 
60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



І. РОСІЙСЬКА МОВА 

 

1. СУЧАСНА РОСІЙСЬКА МОВА. 

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ. ЛЕКСИКОГРАФІЯ 

Слово як основна одиниця російської мови, його основні ознаки та функції. 

Лексичне значення слова. Багатоаспектність вивчення лексичного значення 

в сучасній лінгвістиці. Основні типи лексичних значень слова (концепція акад. 

В. В. Виноградова і сучасні теорії). 

Структура лексичного значення. Типологія сем. 

Моносемія і полісемія в російській мові. Питання про лексико-семантичні 

варіанти багатозначного слова. Способи творення полісемії. Метафора і 

метонімія як види переносу найменувань і переосмислення значень у російській 

мові. 

Лексична омонімія у російській мові. Типи лексичних омонімів за 

походженням і структурою. Словники омонімів російської мови. Лексичні 

синоніми в російській мові. Синонімічний ряд і його домінанта. Синонімічне 

гніздо. Типи синонімів, їх семантичні та стилістичні функції. Словники 

синонімів. 

Антонімія в російській мові. Структурні і семантичні типи антонімів. 

Словники антонімів російської мови. 

Системні (парадигматичні, синтагматичні, епідігматичні) відношення в 

російській лексиці. Способи їх структурації. Лексичні мікросистеми. 

Склад російської лексики з погляду її походження. Історичні та 

етимологічні словники російської мови. 

Склад російської лексики з погляду на її належності до активного і 

пасивного запасу. Неографічні видання 70–80-х і останніх років. 

Склад російської лексики за стильовою приналежністю й емоційно-

експресивною забарвленістю. 

Фразеологія як розділ науки про російську мову. Поняття фразеологічної 

одиниці. Основні типи фразеологічних одиниць та їх диференціальні ознаки у 

концепції В. В. Виноградова і в сучасних теоріях. 

Лексикографія як розділ науки про російську мову. Лінгвістичні й 

енциклопедичні словники. Тлумачні словники російської мови як основний 

словниковий тип (загальна характеристика). 

ФОНЕТИКА 

Три аспекти фонетики. Лінгвістичний аспект. Поняття фонеми. 

Система російських голосних. Основні риси російського ненаголошеного 

вокалізму. 

Основні протиставлення в системі російських приголосних. 

Типи звукових змін у мовленні. 

Теорії складу і розподілу на склади. 

Суперсегментні одиниці в російській мові. 

Принципи російської графіки. Норми орфографії та орфоепії. 



СЛОВОТВІР 

Морф, аломорф, морфема. 

Класифікація морфем в російській мові. 

Похідні й непохідні слова. 

Морфемна і словотвірна структура слова (морфемний і словотвірний 

аналіз). 

Подільність та похідність слів у синхронії та діахронії. 

Способи словотворення в російській мові. 

МОРФОЛОГІЯ 

Граматична категорія. Словозмінні й несловозмінні категорії. 

Проблема виділення частин мови в російському мовознавстві. 

Граматичні категорії іменника. 

Семантико-граматична характеристика  прикметника. 

Числівник як частина мови. 

Семантика і граматичний статус займенникових слів. 

Дієслово як частина мови. Питання про обсяг дієслівних форм. 

Власне дієслівні граматичні категорії: категорія виду, категорія стану, 

категорія способу, категорія часу, категорія особи. 

Займенник і категорія стану. 

Службові частини мови. 

СИНТАКСИС 

Типологія синтаксичних зв'язків і відношень у сучасній російській мові. 

Словосполучення як одиниця синтаксису. 

Просте речення як синтаксична одиниця. Аспекти його вивчення в 

російському мовознавстві. 

Формальна організація простого речення в російській мові та її опис. 

Семантична організація простого речення в російській мові та її опис. 

Основні напрямки її вивчення в російській синтаксичної науці. 

Комунікативна організація простого речення в російській мові. 

Ускладнення простого речення. Його види. 

Складне речення як одиниця синтаксичного устрою російської мови. 

Граматичне значення складного речення. Принципи класифікації. 

 

 2. ІСТОРИЧНА ГРАМАТИКА. 

ІСТОРІЯ РОСІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ 

Процес втрати редукованих і його наслідки. 

Система російських голосних і приголосних, їх історія. 

Історія формування системи відмінювання іменників у російській мові. 

Еволюція системи часів дієслова. 

Діалектне членування російської мови. Основні діалектні словники. 



3. СТИЛІСТИКА ТА КУЛЬТУРА МОВИ 

Функціонально-стильова система російської мови.  

Проблема норми сучасної російської мови. 

Основні комунікативні якості російського мовлення. 
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Зразки тестів 

 

К какой языковой семье относится русский язык по генеалогической 

классификации? 

  а) К тюркской семье языков 

  б) К финно-угорской 

  в) К индоевропейской 

 

Затранскрибируйте слова (словоформы), определите степень редукции 

гласных: золото, масло, перепелке. 

 

Зразки текстів для лексико-граматичного аналізу 

 

1. Вспомните, что писатели, которых мы называем вечными или просто 

хорошими и которые пьянят нас, имеют один общий и весьма важный 

признак: они куда-то идут и вас зовут туда же, и вы чувствуете не умом, а 

всем своим существом, что у них есть цель серьезная и значительная (Чехов). 

 

2. Казалось, что нас впустили в дремучий светлый край, где можно увидеть, 

как на глазах раскрываются лесные цветы, как с них медленно стекает на 

подставленную ладонь роса, как шевелится бурый лист и как из-под него 

прорастает, расправляя плечи под своим маленьким коричневым армячком, 

коренастый гриб-боровик (Паустовский).  

 

3. Солнце перед самым закатом вышло из-за серых туч, покрывающих небо, и 

вдруг багряным светом осветило лиловые тучи, зеленоватое море, белые 

строения города; по воде разносятся звуки какого-то старинного вальса, 

который играет полковая музыка на бульваре, и звуки выстрелов с бастионов, 

которые странно вторят им (Л. Толстой). 

 

4. Пусть она на вас не обращала никогда никакого внимания, пусть вы сами 

никогда и не пытались даже полюбить ее, пусть вы потом встречали женщин 

умных, чутких, красивых, ни один образ не застелет этого неуловимо-

своеобразного тонкого образа (Куприн). 

 

5. Нередко оказывается, что писатель, которому долго приписывали 

чрезвычайную глубину идей и от которого ждали чрезвычайного и широкого 

влияния на движение общества, обнаруживает под конец такую жидкость и 

такую крохотность своей основной идейки, что никто даже и не жалеет о 

том, что он так скоро умел исписаться (Достоевский).  
 

 

 

 

 



ІІ.  РОСІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

Російська література у контексті світової літератури та культури. Принципи 

періодизації російської літератури на естетичній основі. Особливості розвитку 

жанрової системи російської  літератури. Динаміка стильового розвитку 

російської літератури. Взаємодія “великих стилів”, “стилів епохи” та 

індивідуальних стилів. Уявлення про літературні епохи. Основні школи та 

напрямки літературознавчих досліджень з історії російської літератури. 

Дослідження з історії російської літератури в Україні, у Київському 

університеті. Роль критики в літературному процесі. 

 

1. СЕРЕДНЬОВІЧНА ЛІТЕРАТУРА 

 

     Особливості середньовічної літератури. Стильова динаміка середньовічної 

літератури. Жанрова система та її трансформація. Розвиток жанру агіографії та 

його основні особливості. Риси проторенесансу в творах XV ст. Другий 

південнослов’янський вплив та його реалізація у художніх текстах. Емоційно-

експресивний стиль.  

Стильова своєрідність літератури XVI-XVII століть. Побутова повість XVII 

століття. Історичні повісті періоду “смути”. Демократична сатира.   

“Житіє протопопа Авакума”, художнє новаторство цього твору. Розвиток 

особистісного начала в мистецтві слова. Основні риси “перехідного” періоду 

розвитку  літератури: нова модель світу та концепція людини. 

 

                                         2. ЛІТЕРАТУРА XVIII СТОРІЧЧЯ 

 

      Особливості розвитку літератури у XVIII ст. Класицизм, його історична 

своєрідність. Реформа віршування XVIII ст. Літературна діяльність 

М. Ломоносова. Теорія класицизму і драматургія О. Сумарокова.  

Розвиток поезії у другій половині XVIII ст., жанр поеми. Творчість 

В. Майкова, І. Богдановича, М. Хераскова. Поетичне новаторство Г. Державіна. 

Белетристика другої половини XVIII ст., становлення жанру роману. Творчість 

Ф. Еміна, М. Чулкова.  

Розвиток драматургії у другій половині XVIII ст. Специфіка комедії 

Д. Фонвізіна “Недоросль”, риси просвітницького реалізму в п’єсі. 

Сентименталізм як напрямок літератури останньої чверті XVIII ст. Проза 

М. Карамзіна. Художні відкриття письменників-сентименталістів у жанрі 

повісті. 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 



                            3. ЛІТЕРАТУРА ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТОРІЧЧЯ 

 

     Поетична творчість В. Жуковського. Російський романтизм: загальна 

характеристика. Комедія О. Грибоєдова “Лихо з розуму”: основні художні 

особливості. Поетика роману О. Пушкіна “Євгеній Онєгін”. Жанр поеми у 

творчості О. Пушкіна. Лірика О. Пушкіна: мотиви і жанри. Новаторство 

драматургії О. Пушкіна. Проза О. Пушкіна: проблематика і жанрові 

особливості. Основні мотиви і жанри поетичної творчості М. Лермонтова. 

“Герой нашого часу” М. Лермонтова як психологічний роман. Жанрово-

стилістичні і композиційні особливості творів М. Гоголя (“Петербурзькі 

повісті”, “Ревізор” “Мертві душі”). “Натуральна школа”: загальна 

характеристика естетичної програми.  

 

                            4. ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТОРІЧЧЯ 

 

     Філософська лірика Ф. Тютчева. Імпресіоністичне начало в ліриці А. Фета. 

Поетика романів І. Тургенєва. Проблема героя в романістиці І.Гончарова. 

Драматургічні принципи О. Островського, їх динаміка. Основні концепції поезії 

М. Некрасова та поетів його школи. Філософсько-етична проблематика та її 

художнє втілення в творчості Ф. Достоєвського (“Злочин і кара”, “Ідіот”, 

“Біси”, “Брати Карамазови”). Особливості психологічного аналізу в прозі 

Л. Толстого.  

Новаторство Чехова-прозаїка. Естетична концепція Чехова-драматурга. 

 

5. ЛІТЕРАТУРА МЕЖІ XIX-XX СТ. 

 

Стильові системи, художні напрямки, течії та школи межі XIX-XX ст. 

Поетика прози О. Купріна.  

Своєрідність творчого методу Л. Андрєєва: реалізм, натуралізм, 

протоекспресіонізм.  

Стиль прози та поезії І. Буніна.  

Естетичні основи символізму. Художня своєрідність поезії та прози 

В. Брюсова. Основні мотиви лірики та драматургії О. Блока. Художня творчість 

й метатеоретичні пошуки А. Бєлого. Поетика символістського роману.  

Акмеїзм, його історія й теорія, «Цех поетів». Творчість М. Гумільова, 

А. Ахматової, раннього О. Мандельштама.  

Суспільна й естетична програма російського футуризму, основні 

футуристичні об’єднання. Рання творчість В. Маяковського. Художня система 

В. Хлєбнікова: міф, неопримітивізм, космізм. 

 

                                                6. ЛІТЕРАТУРА XX-ХХІ СТ. 

 

      Основні літературні течії, письменницькі об’єднання та групи 1920-х років. 

 Художнє новаторство поезії М. Цвєтаєвої, Б. Пастернака, В. Маяковського. 

Поетична творчість С. Єсеніна, традиції фольклору та літературної класики в 

його поезіях. 

 Лірика О. Мандельштама, А. Ахматової.  



Розвиток прози 1920-1930-х років. Проза Б. Пільняка, І. Бабеля. Роман-

антиутопія Є. Замятіна “Ми”.  

Філософська проблематика, концепція людини і світу в прозі А. Платонова. 

 Поетика сатиричного у літературі 1920-х років (М. Зощенко, 

В. Маяковський, І. Ільф та Є. Петров).  

Творчість М. Булгакова - прозаїка та драматурга. Поетика роману “Майстер 

і Маргарита”.  

Загальна характеристика літератури “першої хвилі” еміграції. 

 Ідейно-художня своєрідність літератури періоду Другої світової війни. 

Розвиток жанрів поезії та публіцистики. 

Основні риси літературного процесу першого повоєнного десятиліття.  

Поезія “відлиги”: стильове розмаїття і художні відкриття.  

Ідейно-художня своєрідність прози про Другу світову війну (твори 1960-

1980-х рр.).  

Онтологічна проблематика у літературі про село 1960-1980-х рр.  

Риси літературного процесу кінця 1980-1990 рр. 

Поезія Й. Бродського: загальна характеристика.  

Жанр антиутопії у  літературі ХХ ст.  

Жанрово-тематична своєрідність драматургії 1960-1990-х рр.  

Специфіка художнього втілення ностальгічних тем у прозі письменників 

зарубіжжя “третьої хвилі”.  

Основні риси літературного процесу 1990-2010-х років.    

Специфіка постмодернізму в російській літературі.  

Художні парадигми реалізму, модернізму, авангарду, постмодернізму в 

літературі ХХ-ХХІ ст.  

Втілення літературних текстів засобами інших видів мистецтва, 

інтермедіальність та медіа текст  літератури кінця ХХ- початку ХХІ ст. 
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Зразки тестів 

 

Представителем «шестидесятников» в русской поэзии ХХ века является: 

А) Б. Ахмадуллина; 

Б) А. Твардовский; 

В) К. Симонов; 

Г) В. Набоков. 

 

Аргументируйте определение жанра  Б. Пастернака «Доктор Живаго». 

А) философский роман; 

Б) роман-эпопея; 

В) сатирический роман; 

Г) авантюрный роман. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




