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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Основою Програми проведення співбесіди з поновлення або 

переведення для здобуття вищої освіти та паралельного навчання 

студентів для навчання на освітньому ступені «Бакалавр» є робочі 

програми з курсів сучасної російської мови та історії російської 

літератури як спеціальними навчальними дисциплінами, що визначають 

підготовку студентів і забезпечують їх основну теоретичну і практичну 

базу для виконання професійних обов'язків. Обсяг матеріалу за 

співбесідою збільшується у відповідність з курсом, на який претендент 

відновлюється. 

Співбесіда є формою виявлення ступеня готовності претендента 

до відновлення навчання на відповідному курсі або переведення його в 

МДУ на відповідний курс, до подальшої навчальної та наукової 

діяльності за обраною спеціальністю. Під час співбесіди оцінюються 

знання із спецпредметів, отримані за час попереднього навчання з метою 

зарахування їх на подальше навчання за програмами освітнього ступеня 

«Бакалавр»  

В ході співбесіди претендент повинен: 

- показати певні вміння і навички, відповідаючи на 

запропоноване запитання; 

- виділити головне і другорядне; 

- аргументувати теоретичні положення фактичним матеріалом, 

прикладами практичного характеру; 

- порівнювати і зіставляти мовні та літературознавчі факти; 

- представляти різні точки зору провідних вчених; 

- мати свій обґрунтований погляд на проблемні питання; 

- показати знання іноземної мови. 

Програма для співбесіди включає в себе питання теоретичного 

характеру, відповіді на які неможливі без пов’язання їх з ілюстративним 

матеріалом з мови та літератури.  
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ПИТАННЯ З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

(складені відповідно до програми підготовки студентів 

освітнього ступеня «Бакалавр») 

Для поновлення або переведення на ІІ курс, вступу для здобуття 

другої вищої освіти та паралельного навчання 

1. Основные единицы фонетической системы. 

2. Артикуляционная классификация звуков современного русского 

языка. 

3. Акустическая классификация звуков современного русского 

языка. 

4. Звуковые изменения в современном русском языке. 

5. Московская фонологическая школа.  

6. Системы гласных и согласных фонем. 

7. Русская графика и ее история.  

8. Основные принципы русской орфографии. 

9. Основные правила русского литературного произношения.  

10. Типы лексических значений слов. 

11. Структура лексического значения. Сема как минимальный 

компонент значения слова. 

12. Типы связей между лексико-семантическими вариантами: 

метонимия, метафора, гиперогипонимия, энантиосемия. 

13. Структура многозначности слов: радиальная, цепочечная, 

радиально-цепочечная. Семантическое тождество слова. 

14. Активная и пассивная лексика современного русского языка. 

15. Фразеологизм и его основные свойства. Семантическая и 

лексико-грамматическая структура фразеологизма. 

16. Русские народные сказки. Определение жанра, классификация, 

характеристика основных сборников. 

17. Былины. Определение жанра. Классификация основных 

сборников былин. 

18. Лирические народные песни. Классификация и поэтика. 

19. Летопись как литературный памятник. «Повесть временных лет» 

20. Сатирические и бытовые повести ХVІІ в. Жанр повести в 

древнерусской литературе. 

21. Особенности русского классицизма. 

22. Жанр оды в русской литературе ХVІІI в. (М.В. Ломоносов, 

Г.Р. Державин). 

23. Характеристика русского сентиментализма. 

24. Литературно-художественная деятельность Н.М. Карамзина. 

25. Сатирическое направление в русской литературе ХVІІI в. 

(Кантемир, Сумароков, Крылов). 

26. Д.И. Фонвизин и его роль в развитии русской драматургии. 

Анализ комедии «Недоросль». 
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Для поновлення або переведення на ІІІ курс 

1. Морфема и слово. Их общие признаки и различия. Понятие об 

алломорфах и вариантах морфемы. 

2. Типы аффиксальных морфем (префиксы, суффиксы, флексии, 

постфиксы). 

3. Понятие грамматической основы слова. Типы основ. 

4. Производящая основа. Структурная и семантическая 

соотносительность производной основы с производящей основой. 

5. Словообразовательный тип. Продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные типы. 

6. Морфемные и неморфемные способы словообразования. 

7. Лексико-грамматические разряды имен существительных. 

8. Категория рода имен существительных. Ее значение и способы 

выражения. 

9. Система падежных форм и значений. Факторы, обусловливающие 

значение падежных форм. 

10. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. 

11. Краткие формы качественных имен прилагательных. Категория 

степени сравнения имен прилагательных. 

12. Возникновение романтизма в русской литературе. Основные 

особенности проблематики, поэтики, жанров романтизма. 

13. Становление романтизма в поэзии В.А. Жуковского.  

14. Мотивы эпикуреизма и анакреонтики в поэзии К.Н. Батюшкова. 

15. Е.А. Баратынский как «поэт мысли». 

16. Проблемы исторических судеб России в споре славянофилов и 

западников. Отражение спора в русской литературе и критике. 

17. «Натуральная школа». Ее роль в развитии русского критического 

реализма. «Физиология Петербурга» и «Петербургский сборник».  

18. «Горе от ума» А.С. Грибоедова. Чацкий и фамусовское общество. 

Жанровое своеобразие комедии. 

19. Значение прозы А.С. Пушкина («Капитанская дочка», «Повести 

Белкина» и др.) 

20. «Евгений Онегин» А.С. Пушкина. Проблематика и поэтика. 

В.Г. Белинский о романе. 

21. Лирика А.С. Пушкина, основные мотивы. 

22. Романтические поэмы М.Ю. Лермонтова. 

23. Художественное своеобразие романа М.Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени». 

24. «Мертвые души» Н.В. Гоголя. В.Г. Белинский о поэме. 

25. Драматургия А.Н. Островского. 

26. Тип «лишнего человека» в романах и повестях И.С. Тургенева. 

27. Проблема героя в романе И.А. Гончарова «Обломов». Оценка 

романа в критике. 
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Для поновлення або переведення на ІV курс 

1. Глагол как часть речи. Объем глагольной лексемы. 

2. Основы глагола, их формообразующие функции. Продуктивные и 

непродуктивные классы глаголов в русском языке. 

3. Категория вида глагола. Способы образования видовой пары. 

4. Переходные и непереходные глаголы. Их связь с категорией 

объектности. 

5. Категория залога глагола. Грамматическое значение и способы 

выражения залоговых отношений. 

6. Причастие как атрибутивная форма глагола. 

7. Деепричастие как атрибутивная форма глагола. 

8. Служебные части речи. Общая характеристика. 

9. Подчинительные связи слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание, падежное примыкание. 

10. Принципы классификации словосочетаний. 

11. Предложение как основная синтаксическая единица. Основные 

признаки предложения. 

12. Структурный, семантический и коммуникативный аспекты 

предложения. 

13. Члены предложения как структурно-семантические компоненты 

предложения. Морфологизированные и неморфологизированные члены 

предложения. 

14. Структурно-семантические типы односоставных предложений. 

15. Структурно-семантические разновидности неполных 

предложений. 

16. Осложнение формальной и семантической структуры простого 

предложения. Разновидности осложненного предложения. 

17. Место Ф.И.Тютчева в истории русской поэзии. Философская 

лирика Ф.И. Тютчева. 

18. Особенности лирики А.А. Фета, ее основные мотивы.  

19. Особенности реализма Н.А. Некрасова. Воспевание 

положительных черт русского народа, широкое и правдивое изображение 

«зрелища бедствий народных».  

20. Связь творчества писателей-демократов 60-х гг. с 

материалистической эстетикой Н.Г. Чернышевского и Н.А. Добролюбова.  

21. Эзоповская манера М.Е. Салтыкова-Щедрина. Разнообразие 

сатирических жанров.  

22. Народная языковая стихия в произведениях Н.С. Лескова. 

Разнообразие форм повествования в них. Лесковский сказ.  

23. Аллегоризм, символика, очерковая композиция, пейзажная 

живопись, лиризм описания, музыкальность речи В.Г. Короленко.  

24. А.П.Чехов как крупнейший представитель русского реализма 

конца XIX в. Периодизация творчества Чехова. А.П. Чехов и мировая 
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литература XX в. 

25. «Новокрестьянская» поэзия 1910-х гг. Китежское 

мироощущение. Философская концепция земного рая. 

26. Формирование в 1910-х гг. новых черт русской сатирической 

журналистики. Журналы «Сатирикон» и «Новый Сатирикон» – как новое 

направление в развитии русской сатирической литературы начала века.  

27. Экспрессионистская тенденция в русском реализме начала ХХ в. 

и ее выражение в творчестве Л. Андреева.  

28. Понятие о модернизме, декадансе и символизме. Теоретическое 

обоснование символизма в работах Д. Мережковского, В. Брюсова.  

29. Этапы развития мировоззрения и творчества А. Блока.  

30. «Цех поэтов» и акмеизм как литературное направление.  

31. «Эпатажное» и экспериментаторское в творчестве И. 

Северянина.  

32. Кубофутуризм и философия языка. Слово в стихе. Смысл 

плотного письма. Новый синтаксис. Эстетическая теория В. Хлебникова.  

33. Внегрупповая литературная позиция М. Цветаевой.  
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ АБІТУРІЄНТА 

Оцінка за 

національною шкалою 

Оцінка за багатобальною  

(200) шкалою 

зараховано 

90-100 

56-89 

25-55 

незадовільно 0 - 24 

 

Відмінно — отримує абітурієнт, що надав вичерпні, повні, 

змістовні відповіді на всі питання, а також правильно виконав завдання 

без фактичних, орфографічних, граматичних та мовних помилок та 

набрав за виконання тестових завдань 90-100 б.  

Добре – отримує абітурієнт, що надав повні відповіді на всі 

питання, а також правильно виконав завдання. Проте під час відповідей 

спостерігалися певні недоліки у викладі матеріалу, зокрема 

непослідовність, відсутні приклади. Студент має набрати за виконання 

тестових завдань 56-89 б. 

Задовільно - отримує абітурієнт, що а) вичерпно відповів на одне 

питання, а на інші надав неповні відповіді.; б) надав вичерпну відповідь 

на всі питання, окрім одного, яке не виконав зовсім, відсутні приклади та 

набрав за виконання тестових завдань 25-55 б. 

Незадовільно – отримує абітурієнт, що не виконав завдання або 

відповідь неправильна, .та набрав за виконання тестових завдань 0 – 24 б. 
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