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Порядок проведения и критерии оценивания 

профильного экзамена по специальности для абитуриентов, поступающих на 

обучение по образовательной программе магистратуры 

 

1. Главной целью профильного экзамена по специальности является диагностика 

входных знаний и умений, необходимых для эффективного освоения основной 

образовательной программы магистратуры по направлению 45.04.01 Украинский язык и 

литература. 

К профильному экзамену по специальности допускаются лица, имеющие диплом 

бакалавра филологических направлений подготовки. 

Программа включает вопросы, которые отражают содержание основных разделов 

базовых профессиональных дисциплин по современному украинскому языку, методики 

преподавания украинского языка, диалектологии, стилистики и культуре речи, исторической 

грамматике, а так же: по устному народному творчеству, древнеукраинской литературе, 

истории украинской литературы п. п. и. в. п. XIX в., истории украинской литературы к. XIX – 

нач. XX в., истории украинской литературы XX в. и методики преподавания украинской 

литературы в школе. 

Программа содержит понятия, термины и теоретические положения, которые должен 

знать абитуриент для подготовки устного ответа, список литературы. 

 

2. Общие положения. Профильный экзамен по специальности проводится в один этап в 

устной форме по билетам. На подготовку устного ответа абитуриентам отводится 30 минут. 

Ответ абитуриента рассматривается экзаменационной комиссией и оценивается на 

закрытом заседании по сто балльной шкале. 

 

3. Перечень вопросов для подготовки к сдаче профильного экзамена по 

специальности. На профильном экзамене поступающий в магистратуру Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный университет» должен обнаружить наличие базовых профессиональных 

компетенций, предусмотренных образовательным стандартом по направлению 

45.04.01 Украинский язык и литература: 

а) владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования языка, его функциональных разновидностей; 

б) знание современного состояния науки в области языкознания; 

в) представление о культурно-исторических этапах развития украинской литературы и 

фольклора; 

г) понимание методики изучения украинской литературы как учебного предмета; 

д) определение роли и места украинской литературы как искусства слова в контексте 

общечеловеческих ценностей мировой культуры; 

е) владение навыками системного анализа художественного текста. 

 

Содержание программы 

 

Фонетика 

 

1. Звуки мовлення і звуки мови. Поняття фонеми. Основні функції фонеми. Варіанти 

фонем. Нейтралізація фонем. 

2. Голосні фонеми, їх склад. Питання про кількість голосних фонем української мови в 

дослідженнях українських вчених. Диференційні ознаки голосних фонем. Система голосних 

фонем. 
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3. Приголосні фонеми, їх склад. Питання про кількість приголосних фонем в українській 

мові. Диференційні ознаки приголосних фонем. Система приголосних фонем. 

4. Видозміни приголосних фонем: асиміляція, спрощення, дисиміляція. 

5. Чергування голосних фонем: ‹о›, ‹е› з фонетичним нулем; ‹о›, ‹е› з ‹і›; ‹е› з ‹о› після 

шиплячих та ‹й›. 

6. Чергування приголосних фонем: ‹г›, ‹к›, ‹х› - ‹ж›, ‹ч›, ‹ш›; ‹г›, ‹к›, ‹х› - ‹з’›, ‹ц’›, ‹с’›; 

зубних з ясенними; однієї фонеми зі сполученням двох. 

7. Склад як одиниця фонетики. Основні теорії складу (сонорна, експіраторна, м’язового 

напруження). Структура складу і його компоненти. Типи складів: прикриті, напівприкриті та 

неприкриті; відкриті, закриті та напівзакриті. Складоподіл в українській мові. 

8. Словесний наголос, його функції. Місце наголосу в слові в українській мові. Рухомий 

і нерухомий наголос при словозміні і словотворенні. 

9. Орфоепічні норми в системі голосних і приголосних. Кодифікація орфоепічних норм. 

10. Орфографія. Розділи української орфографії. Принципи української орфографії: 

фонетичний, морфологічний, традиційний, диференційний. 

 

Лексикологія 
 

1. Лексичне значення слова. Структура лексичного значення: архісеми, диференційні 

семи, конотативні семи. 

2. Полісемія слова. Семантична структура полісемічного слова. Ієрархія значень і типи 

полісемії в українській мові. 

3. Метафора й метонімія як способи семантичної деривації. Види метафор. Продуктивні 

моделі метонімічних перенесень. Синекдоха як різновид метонімії. 

4. Лексичні омоніми, їх типи. Відмежування лексичних омонімів від випадків відносної 

омонімії. Проблема розмежування омонімії й полісемії. 

5. Лексичні синоніми. Абсолютна синонімія. Типи синонімів за характером 

відмінностей. Синонімічний ряд і його домінанта. Поняття про квазісиноніми. Словники 

синонімів. 

6. Лексичні антоніми. Структурні й семантичні типи антонімів. Поняття про 

енантіосемію. Стилістичні прийоми, побудовані на антонімії. Словники антонімів. 

7. Лексичні пласти української лексики за походженням. Питома українська лексика, її 

ознаки. Лексичні запозичення. Освоєння запозичених слів. Етимологічні словники. Словники 

іншомовних слів. 

8. Стилістична диференціація лексики української мови. Стилістично нейтральна 

лексика. Розмовна лексика, її види. Книжна лексика, її види. 

9. Динамічні потенції лексико-семантичної системи мови. Активна лексика. Застаріла 

лексика, її види. Неологізми, їх види. Оказіоналізми. 

10. Фразеологізм як одиниця мови (визначення, ознаки). Питання про обсяг фразеології. 

Семантичні типи фразеологізмів. Системні відношення у сфері фразеології. Фразеологічні 

словники української мови. 

 

Морфеміка. Словотвір. Морфологія 

 

1. Способи словотвору і структурні класи слів. 

2. Поняття морфеми. Історичний характер морфемної структури слова. 

3. Морфологія як учення про граматичні форми слова і граматичні категорії. Питання 

про частини мови та їх класифікацію в мовознавчій літературі. Граматичні категорії іменника. 

4. Відміни іменників та їх історичне формування. 

5. Питання про місце числівників у системі частин мови. 
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6. Місце займенника в системі частин мови. Особливості граматичних категорій 

займенника. 

7. Форми дієслова. Власне дієслівні граматичні категорії. Питання про частиномовний 

статус службових слів. 

Синтаксис 

 

1. Типологія синтаксичних зв’язків. 

2. Сучасна українська синтаксична класиологія. 

3. Формально-граматичний аспект речення. Типологія головних членів речення. 

4. Традиційне та нове вчення про другорядні члени речення. 

5. Проблема односкладного речення в сучасній українській мові. 

6. Поняття про синтаксичне ускладнення простого речення. Семантична складність 

речення і формальне ускладнення простого речення. 

7. Синтаксис складного речення. Визначальні структурно-семантичні ознаки складного 

речення в сучасній українській мові. Змістова та інтонаційна єдність частин складного 

речення. Засоби зв’язку частин складного речення. 

8. Поняття про складносурядне речення, його структура та місце в системі мови. Засоби 

організації складносурядних речень як цілісної структури. 

9. Поняття про складнопідрядне речення. Етапи становлення та еволюція поглядів. 

Основні класифікації складнопідрядних речень в українській мові. 

10. Текст. Граматичні категорії тексту. Текст, контекст і текстуалітет. Функції тексту. 

 

Стилістика і культура мовлення 

 

1. Стилістичні конотації. Загальна характеристика. 

2. Функціонально-стильові та емоційно-експресивні значення фразеологічних одиниць. 

3. Функціонально-стильові та емоційно-експресивні значення лексичних одиниць. 

4. Стилістичні конотації словотвірних засобів. 

5. Загальні характеристика стилів української мови. Поняття норми, нормалізації, 

кодифікації. Пуризм. 

6. Загальна характеристика комунікативних якостей мовлення. 

 

Діалектологія 

 

1. Основні напрямки діалектологічних досліджень (теоретичний, лінгвогеографічний, 

лексикографічний). 

2. Діалектні групи і говори української мови. Характеристика найважливіших мовних 

ознак. 

3. Українська діалектна лексика. 

 

Методика викладання української мови 

 

1. Типи уроків з української мови: класифікація і характеристика. 

2. Уроки розвитку зв’язного мовлення: основні різновиди, структура. 

3. Методи та прийоми навчання української мови: класифікація та характеристика. 

4. Аудіювання та читання як рецептивні види мовленнєвої діяльності: загальна 

характеристика, класифікація, методика перевірки аудіативних умінь учнів. 

5. Говоріння та письмо як продуктивні види мовленнєвої діяльності: загальна 

характеристика, класифікація, методика перевірки мовленнєвих умінь учнів. Типологія 

мовних і мовленнєвих учнівських помилок. 

6. Позакласна робота з української мови: форми, загальна характеристика. 
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Історична граматика 
 

1. Періодизація історії української мови. Джерела історичного вивчення української 

мови. 

2. Фонетико-фонологічна система староукраїнської (давньоукраїнської, старокиївської) 

мови кінця ІХ століття. Основні зміни звукової системи в Х – першій половині ХІ століття. 

3. Занепад редукованих, його фонетичні і морфологічні наслідки. Розвиток словотвірної 

системи української мови. 

4. Історія українського вокалізму. 

5. Історія українського консонантизму. Історія іменникового відмінювання. Історія 

займенників. 

6. Історія прикметників. 

7. Формування числівників як частини мови. 

8. Класифікація дієслів. Історія видо-часової системи. Розвиток синтаксичного ладу. 

9. Діалектне членування мови періоду Київської Русі. Діалекти України. Утворення 

української, російської та білоруської мов. 

 

Усна народна творчість 

 

1. Поняття «фольклор»: походження, значення. Наукові засади фольклористики та її 

зв’язки з іншими дисциплінами. 

2. Система жанрів українського фольклору: основні підходи, класифікація. 

3. Жанрові домінанти казки. Види казкових формул. Кумулятивні казки. 

4. Основні проблеми української пареміографії та пареміології. Жанрові різновиди 

паремій. 

5. Поетика жанру дум: композиція, художня мова, ритміка. Основні принципи 

класифікації дум. 

6. Українські народні балади: класифікація, художня специфіка. 

7. Жанровий склад соціально-побутових пісень та їх поетика. 

8. Обрядовий фольклор народного календаря. Поетика та специфіка виконання. 

9. Визначальні риси дитячого фольклору. Підходи до класифікації його жанрів. 

 

Давня українська література 

 

1. Середньовіччя як культурно-історична епоха: періодизація, культурно-історичний 

контекст. Характерні ознаки літератури цього періоду. 

2.  Літописи – своєрідний жанр оригінальної літератури. «Повість врем’яних літ»: 

принципи зображення історичних подій, фольклорні елементи, художня своєрідність.  

3.  «Повчання дітям» Володимира Мономаха як взірець дидактичного красномовства. 

4.  «Слово про Закон і Благодать» Іларіона як визначна пам'ятка ораторсько-

проповідницької прози. 

5.  «Слово о полку Ігоревім»: історія відкриття і видання, історична основа, жанр, 

композиція, образність. 

6.  «Києво-Печерський патерик»: своєрідність композиції, стилю, мотив чуда. 

7.  Специфіка розвитку полемічної літератури. Художня своєрідність послань 

І. Вишенського. 

8.  Жанрово-стильова своєрідність української барокової поезії. Зорова поезія 

І. Величковського.  

9.  Інтермедії як форма драматургічної творчості та їх роль у структурі української 

шкільної драми. Новаторство Ф. Прокоповича в жанрі історичної драми.  

10.  Втілення філософських поглядів Г. Сковороди в байках (зб. «Байки харківські»).  

Композиція творів і джерела сюжетів.  
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11.  Поетична збірка Г. Сковороди «Сад божественних пісень»: структура, жанрово-

тематичне розмаїття. Біблійна алегорія саду. 

 

Історія української літератури першої половини XIX ст. 

 

1.  «Енеїда» І. Котляревського: джерела, жанр, місце в історії української літератури. 

2.  Жанр байки в українській літературі першої половини ХІХ ст. (П. Гулак-

Артемовський, Є. Гребінка).  

3.  Повісті Г. Квітки-Основ’яненка «Маруся», «Конотопська відьма»: особливості 

індивідуального стилю. 

4.  Жанрово-стильова своєрідність поезії Т. Шевченка періоду «трьох літ» («Сон», 

«Кавказ», «Як умру, то поховайте…», «І мертвим, і живим…»). 

5.  Т. Шевченко і Біблія. Біблійні мотиви, образи у поезії Т. Шевченка. 

6.  Жанр балади у творчості Т. Шевченка. 

7.  «Невольнича лірика» Т. Шевченка як ідейно-естетичний феномен (тематичні групи, 

жанри, мотиви, суб’єктна організація). 

8.  Еволюція теми жіночої долі у поемах Т. Шевченка «Катерина», «Наймичка», 

«Марія».  

9.  Жанрово-стильова своєрідність творчості представників Харківської романтичної 

школи (Л. Боровиковський, А. Метлинський, М. Костомаров).  

10.  Багатогранність творчої діяльності П. Куліша. Художня своєрідність роману 

«Чорна рада». 

 

Історія української літератури другої половини XIX ст. 

 

1.  Відбиття життєвого досвіду у романі А. Свидницького «Люборацькі»: історія 

написання і видання. Проблематика, система образів.  

2.  Концептуальна гуманістична спрямованість творів Марка Вовчка «Інститутка» та 

«Игрушечка». 

3.  Жанрові особливості повісті О. Стороженка «Марко Проклятий»: фантастична 

екзотика, мелодраматичні мотиви. 

4.  Ідейне спрямування, принципи характерології, особливості гумору в повісті І. Нечуя-

Левицького «Кайдашева сім’я». 

5.  Твір Панаса Мирного «Повія»: специфіка жанру, проблематика. 

6.  Засоби психологізації в оповіданнях Б. Грінченка на шахтарську тематику: «Серед 

чужих людей», «Батько та дочка», «Панько». 

7.  Художнє переосмислення фольклорного матеріалу в драмі М. Старицького «Ой, не 

ходи, Грицю, та й на вечорниці». 

8.  Проблема людської гідності, природа сміху, характер конфлікту трагікомедії 

«Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого. 

9.  Джерела «ліричної драми» І. Франка «Зів’яле листя», містифікації автора. Композиція 

збірки. 

10. Розкриття дитячої психології в оповіданнях І. Франка про дітей і школу («Мій 

злочин», «Малий Мирон», «Олівець», «Грицева шкільна наука»). 

 

Історія української літератури к. XIX – поч. XX ст. 

 

1. Християнські образи, мотиви у драматичних поемах Лесі Українки «Одержима», «В 

катакомбах», «На полі крові». 

2.  «Лісова пісня» Лесі Українки: жанр, «модель» взаємин людини і природи, художня 

інтерпретація історії кохання. 
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3.  Своєрідність інтерпретації «світового сюжету» у драмі Лесі Українки «Камінний 

господар». 

4.  Поезія О. Олеся: зв'язок із традицією і новаторство. 

5.  Поезія раннього українського модернізму (М. Вороний, А. Кримський). 

6.  Риси імпресіоністичної образності в новелістиці М. Коцюбинського («Цвіт яблуні», 

«На камені», «Intermezzo»). 

7.  Повість М. Коцюбинського «Тіні забутих предків»: фольклоризм, сюжетно-

композиційна організація, образи, неоромантичні тенденції. 

8.  Повість О. Кобилянської «Земля»: конфлікт, художнє втілення біблійного мотиву 

братовбивства. 

9.  Повість О. Кобилянської «В неділю рано зілля копала»: інтерпретація народної пісні-

балади, неоромантичне потрактування людських взаємин, історії кохання. 

10.  Жанрово-стильова своєрідність новел В. Стефаника «Новина», «Камінний хрест». 

11.  Проблематика ранніх оповідань В. Винниченка. Зв’язок з народною творчістю 

збірки «Намисто». 

12.  Художні пошуки В. Винниченка в драматичних жанрах («Чорна Пантера і Білий 

Ведмідь»). 

Історія української літератури першої половини XX ст. 

 

1.  Літературні угруповання 20-х рр. ХХ ст.: пролетарські організації, футуристичні 

об’єднання, авангардисти. 

2.  Причини та зміст літературної дискусії 1925-1928 років. Роль М. Хвильового в 

дискусії. 

3.  Український неокласицизм: естетичні засади. Представники. Особливості поетики 

українських неокласиків. 

4.  Рання творчість П. Тичини: мотиви, образний синкретизм. 

5.  Новелістика М. Хвильового: новаторство художньої прози, особливості стилю 

(новели «Кіт у чоботях», «Редактор Карк», «Я (Романтика)»). 

6.  Автобіографічний роман В. Сосюри «Третя Рота»: тематика, проблематика, образ 

митця у творі. 

7.  Інтелектуальна романістика В. Підмогильного: проблематика, специфіка 

внутрішнього світу героїв («Місто», «Невеличка драма»). 

8.  Кіноповість «Зачарована Десна» О. Довженка як лірична оповідь у прозі. Роль 

спогадів у творі. 

9.  Жанрова своєрідність творів О. Вишні. Специфіка жанру «усмішка». Автобіографічні 

та мисливські усмішки автора.  

 

Історія української літератури другої половини XX ст. 

 

1.  «Дума про Вчителя» І. Драча: морально-етичний кодекс справжнього вчителя у 

навчанні й вихованні.  

2. Лірика М. Вінграновського: загальнолюдські мотиви крізь призму «інтимного 

самоствердження» (зб. «Атомні прелюди», «Сто поезій», «Цю жінку я люблю»). 

3.  Казкові історії про сучасне життя В. Симоненка («Казка про Дурила», «Подорож у 

країну Навпаки», «Цар Плаксій та Лоскотон»). 

4.  Проблематика прозових творів В. Симоненка («Вино з троянд», «Дума про діда», 

«Неймовірне інтерв’ю», «Кукурікали півні на рушниках»).  

5.  Проблематика, образна система роману у віршах Ліни Костенко «Маруся Чурай». 

6.  Автобіографічний характер дилогії М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять», «Щедрий 

вечір».  

7.  Спроба деформації соцреалістичного канону в «Соборі» О. Гончара. Проблематика 

твору. 
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8.  «Твоя зоря» – роман-роздум О. Гончара про сучасну людину, її духовні основи і 

сили. 

9.  Жанрово-композиційні особливості, образна система історичного роману «Диво» 

П. Загребельного.  

10.  «Три зозулі з поклоном» Г.Тютюнника – новела шекспірівської глибини й трагізму. 

11.  Розкриття колізій ініціації як змужніння дитячої душі у трагічній ситуації війни 

(Г. Тютюнник «Климко», «Вогник далеко в степу»). 

12.  Прийом тексту в тексті як базовий для «магічного реалізму» в збірці оповідань 

В. Шевчука «Голос трави». 

13.  Філософія добра і зла у творах Є. Гуцала для дітей («Ворона з Лісабона…», «Зайці в 

полі варять борщ», «Сім'я дикої качки», «Лось» та ін.). 

14.  Інтерпретація художнього світу дитини у поетичних збірках І. Жиленко «Казки 

буфетного гнома», «Вуличка мого дитинства» та ін. 

15.  Діалог епох: українське бароко і постмодернізм («Екзотичні птахи і рослини» 

Ю. Андруховича). 

 

Методика викладання української літератури в школі 

 

1. Методика вивчення стилю письменника у школі на заняттях з літератури. 

2.  Позакласна робота з літератури як засіб підвищення ефективності навчального 

процесу. 

3.  Функції гуртка української літератури в сучасній школі. 

4.  Роль і місце дидактичної гри на уроці української літератури. 

5.  Формування духовного світу особистості школяра засобами художньої літератури. 

6.  Читання, його види, роль і місце на уроках української літератури. 

7.  Методичні вимоги до сучасного уроку літератури у школі.  

8.  Мотивація навчального процесу як необхідна умова високої ефективності уроку 

літератури. 

9.  Особливості компаративного вивчення шкільного курсу літератури. 

10.  Особливості застосування лекції під час вивчення української літератури в школі. 

11.  Розвиток образного мислення, фантазії й уявлень школярів у процесі аналізу 

художнього тексту на уроках літератури. 

12.  Специфіка інтегрованого уроку з літератури як методу освітньої технології у школі.  

13.  Основні етапи підготовки до уроку з української літератури у школі. 

14.  Логічний зв'язок і послідовність структурних частин уроку української літератури у 

школі. 

 

4. Структура билета профильного экзамена. Каждый билет профильного экзамена 

содержит три вопроса. Первый вопрос посвящен определенным теоретическим, теоретико-

прикладным аспектам языковых единиц; второй раскрывает ключевые проблемы истории 

украинской литературы, с учетом ее, как хронологических аспектов, так и методики 

преподавания; третий вопрос – задание практического характера, где необходимо выполнить 

синтаксический разбор предложения, с учетом его морфологических, лексикологических, 

фонетических, словообразовательных или пунктуационных особенностей.  

Образец билета, изображающий его форму, приведен на с. 11 При этом вопросы, 

входящие в билет, могут отличаться от приведенных на с. 11 в различных пакетах 

экзаменационных заданий. 

 

Основные умения и навыки 

 

Абитуриент должен уметь: 
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1) использовать положения общего языкознания в рассмотрении вопросов частных 

областей лингвистики; 

2) анализировать единицы фонетического, лексико-семантического, морфемного, 

словообразовательного, морфологического, синтаксического уровней; 

3) использовать правила современной орфографии и пунктуации; 

4) проявлять знание текстов, перечисленных в программе художественных 

произведений, всестороннее и глубокое понимание их тематики, проблематики и идейно-

художественного своеобразия; 

5) анализировать художественное произведение в единстве содержания и 

художественной формы;  

6) демонстрировать понимание эстетических и нравственных ценностей 

художественного произведения. 

 

5. Критерии оценивания устных ответов на профильном экзамене. Экзамен 

оценивается по 100-балльной шкале. За устный ответ на первый вопрос по украинскому языку 

абитуриент получает 35 баллов, за устный ответ на второй вопрос по истории украинской 

литературы и методики ее преподавания абитуриент получает 35 баллов, выполнение третьего 

практического задания – разбора предложения оценивается в – 30 баллов.  

 

Шкала перевода полученных абитуриентами баллов 

в пятибалльную систему 

100-балльная шкала Пятибалльная шкала 

0-59 «2» (неудовлетворительно) 

60-74 «3» (удовлетворительно) 

75-89 «4» (хорошо) 

90-100 «5» (отлично) 

 

1. Критерии оценки устного ответа по украинскому языку (1 вопрос 35 баллов): 

Оценка «30-35» ставится за ответ, если абитуриент проявляет фундаментальное владение 

знаниями по современному украинскому языку и культуре речи; понимание и умение 

аргументировано пояснять языковые явления, предлагаемые для рассмотрения в процессе 

испытания, способность применить полученные теоретические знания в коммуникативной 

практике; демонстрирует творческие способности в изложении и использовании  

теоретического материала; умение логично, непротиворечиво, последовательно разъяснять 

понятия, явления, делать выводы; высокая речевая и языковая компетенция. 

Оценка «20-30» ставится за ответ, если абитуриент проявляет качественное владение 

знаниями по современному украинскому языку и культуре речи; владение современным 

терминологическим аппаратом; умение дать без существенных ошибок определения, 

разъяснить понятия, делать непротиворечивые выводы; знание основных норм современного 

украинского языка и достаточно качественное владение ими (при допущении 2-3 негрубых 

ошибок), хороший уровень речевой и языковой компетенции. 

Оценка «10-20» ставится за ответ, в котором могут быть допущены незначительные 

погрешности в теоретической части, умение достаточно аргументировано анализировать 

соответствующие языковые явления при допущении негрубых погрешностей; хорошее 

владение современной терминологией с умением понятно её дефинировать; достаточное 

владение нормами современного украинского языка при допущении 3-5 негрубых 

отступлений от норм, но обладает необходимыми знаниями для их устранения под 

руководством преподавателя. 

Оценка «5-10» ставится за ответ, если абитуриент проявляет поверхностное владение 

теоретическим материалом по современному украинскому языку; частичное знание 
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терминологии; умение в целом анализировать фактический материал, но бессистемно с 

допущением неточностей, неполноты или явных противоречий; владение в целом нормами 

современного украинского языка при допущении речевых ошибок, неточности 

словоупотребления и недостаточной речевой компетенции; обнаруживается недостаточное 

умение делать выводы и обобщения. 

Оценка «0-5» ставится за ответ, если абитуриент проявляет поверхностное знание 

теоретического материала по современному украинскому языку; полное не владение 

терминологическим аппаратом; затрудняется аргументировано анализировать 

соответствующие языковые явления; недостаточное владение нормами современного 

украинского языка с допущением грубых ошибок, сбивчивости, ограниченности словаря, 

слабой речевой компетенции. 

2. Критерии оценки устного ответа по истории украинской литературы и методики ее 

преподавания (1 вопрос 35 баллов): 

Оценка «30-35» ставится за ответ, стройный по композиции, логичный и 

последовательный в изложении мыслей, свидетельствующий об отличном знании текста 

произведения и других материалов, глубоко и аргументированно раскрывающий вопрос, за 

умение целенаправленно анализировать текст, делать выводы, обобщения; абитуриент должен 

обладать основными теоретическими знаниями в области литературоведения, умением 

определить жанр произведения, особенности художественного языка (авторская речь, 

диалоги, знание тропов и проч.) 

Оценка «20-30» ставится за ответ, достаточно полный и убедительный, 

обнаруживающий хорошее знание литературного материала и других источников по вопросу 

и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и 

обобщения, обладание теоретическими знаниями требованиям с допущением второстепенных 

неточностей. 

Оценка «10-20» ставится за ответ, в котором могут быть допущены незначительные 

погрешности в теоретической части, незнание второстепенных персонажей (в 

повествовательных и драматических произведениях), ошибки в определении их роли, 

обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения. 

Оценка «5-10» ставится за ответ, если абитуриент проявляет поверхностное знание 

художественных текстов по истории украинской литературы, затрудняется аргументировано 

анализировать соответствующие литературные явления; обнаруживается недостаточное 

умение делать самостоятельные выводы и обобщения. 

Оценка «0-5» ставится за ответ, бессодержательный, обнаруживающий незнание текста, 

невладением фактическим материалом произведения, за фрагментальный неполный ответ 

вопроса экзаменационного билета. 

3. Выполнение практического задания – разбора предложения оценивается в – 30 баллов.  

 Определить тип предложения за целью высказывания, эмоционально-экспрессивной 

окраской, характером отношения к действительности, наличия или отсутствия сочинительных 

союзов – 10 б.; 

 Указать семантико-синтаксические отношения между частями предложения, 

анализируя предикативные части простых предложений, объяснить пунктуацию – 10 б.; 

 Проанализировать языковые особенности текста, выделенных фрагментов в 

предложении (фонетический, морфемный, морфологический) –10 б. 

– 
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6. Образец билета профильного экзамена по специальности 

 

УТВЕРЖДЕНО 

на заседании Ученого совета 

филологического факультета  

протокол № 6 от 26.02.2019 

Председатель Ученого совета 

______________Артамонова И.М. 

 

 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет» 

Факультет филологический 

 

Профильный экзамен по  ___          СПЕЦИАЛЬНОСТИ____________ 

Образовательная программа                   магистратура 

Форма обучения                 очная / заочная 

Направление подготовки/специальность 45.04.01 украинский язык и литература  

 

  

БИЛЕТ № 5   

1.Мова, її сутність і функції. 

2.Поняття «фольклор»: походження, значення. Наукові засади фольклористики та її 

зв’язки з іншими дисциплінами. 

3.Виконати синтаксичний розбір речення, пояснити вживання розділових знаків. 

Виконати словотвірний аналіз підкреслених слів. 

Я засуджую не слова, ці дрібні й коштовні глеки, а те вино омани, яке підносять нам у 

них пʼ яні вчителі (Святий Августін). 

 

 

Председатель Приемной комиссии  С.В. Беспалова 

   

Председатель экзаменационной  

комиссии  

 И.А. Ярошевич 

 

 

Год поступления 2019 
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ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»                                       ШИФР______ 

Филологический факультет 

 

Лист ответа 
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