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Пояснювальна записка 

 

Ця програма визначає базові принципи відбору для осіб, які вступають 

до МДУ для здобуття ступеня бакалавра на базі диплома молодшого 

спеціаліста (для вступу на 2 курс) відповідно до освітньої програми 

спеціальності «Культурологія». 

У програмі визначено критерії відбору осіб, які вступають для 

навчання на 2 курс за освітнім ступенем «Бакалавр». 

При розробці Програми враховано Закони України «Про освіту», «Про 

вищу освіту», «Положення про організацію навчального процесу в МДУ», 

проект стандарту вищої освіти першого рівня вищої освіти зі спеціальності 

«Культурологія», освітня програма підготовки бакалавра зі спеціальності 034 

«Культурологія» та правила прийому до Маріупольського державного 

університету в 2020 році. 

Програма набуває чинності з моменту затвердження її ректором. 
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Загальні положення 

 

1. Ця програма встановлює порядок для відбору осіб, які вступають до МДУ 

для здобуття ступеня бакалавра на базі диплома молодшого спеціаліста (для 

вступу на 2 курс). 

2. Зарахування відбувається на конкурсній основі за зазначеними в програмі 

критеріями. 

3. До участі в письмовому фаховому іспиті за освітнім ступенем «Бакалавр» 

допускаються всі особи, які отримали диплом молодшого спеціаліста. 

4. Для здійснення процедури відбору призначається конкурсна комісія. До 

складу комісії входять: 

- провідні фахівці випускної кафедри, 

- адміністрація факультету (декан факультету, заступник декана факультету, 

завідувач випускової кафедри). 

 

Етапи та критерії проведення письмового фахового іспиту для вступу 

на 2 курс 

 

При вступі на 2 курс освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 

«Культурологія» передбачається конкурсний відбір, що проводиться на 

підставі фахового іспиту.  

Іспит проводяться у письмовій формі, протягом двох астрономічних 

годин. Складається з 50 тестових та 3 практичних завдань.  

Тестові завдання складаються з питань з фахових дисциплін: 

1) «Історія української культури», 2) «Культурологія», 3) «Музеєзнавство», 

4) «Історія стародавньої культури», 5) «Вступ до фаху». Кожне питання 

оцінюється 2 балами, максимальна оцінка за тести складає 100 балів.  
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Тестування – це засіб діагностики рівня засвоєння навчальних програм 

на рівні опанування термінологічним і фактологічним матеріалом. За 

будовою тестові завдання являють собою: 

1.1. Тести закритого типу, що передбачають вибір однієї правильної 

відповіді з групи запропонованих варіантів відповідей (тип А). Відповідь 

обирається абітурієнтом з чотирьох запропонованих варіантів. Результат 

заноситься у вкладку письмової роботи (забороняється робити будь-які 

помітки у вкладці, що розшифровують роботу). 

Таке завдання може мати наступний вигляд: 

Приклад А 1.1. 

 З’ясувати, яка з відповідей є вірною:  

1. В якому сенсі використовується у науковій літературі поняття 

«друга природа»?   

а) суспільство;   б) культура; в) техніка;   г) освіта. 

Завдання на вибір однієї правильної відповіді оцінюється: 

 2 бали, якщо вибрано правильну відповідь; 

 0 балів, якщо вибрано неправильну відповідь, або вибрано більше 

однієї відповіді, або відповіді не надано. 

1.2. Завдання, що розраховані на усвідомлення та визначення 

правильної послідовності дій, подій, об’єктів тощо (тип Б). За своєю сутністю 

це - лексико-семантичні завдання, в основі яких вимога дати найточніше 

визначення терміну або поняттю. Абітурієнту пропонується замість крапок 

вставити пропущені слова або словосполучення, які є, на його думку, єдино 

правильними, обравши їх із запропонованого переліку (4 варіанти). 

Таке завдання може мати наступний вигляд: 

Приклад Б 1.2. 

Відредагуйте формулювання, вставивши пропущені слова або 

словосполучення. 

1. Мораль – це одна з форм суспільної свідомості (та її реалізації в 

практичній діяльності), яка базується на твердженні, що суспільно 
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прийнятний тип поведінки людини спирається ………………..і  її вплив, на 

переконання, традиції та звички. 

а) на суспільну думку; б) релігійну доктрину; в) звичаєву поведінку г) 

законодавчу традицію 

 Завдання на вибір однієї правильної відповіді оцінюється: 

 2 бали, якщо вибрано правильну відповідь; 

 0 балів, якщо вибрано неправильну відповідь, або вибрано більше 

однієї відповіді, або відповіді не надано.  

Тест перевіряється екзаменаторами, результати перевірки (кількість 

отриманих балів) зазначаються на останній сторінці вкладки письмової 

роботи і затверджуються підписами екзаменаторів.  

Практична частина письмового іспиту складаються з 3 завдань: 

1) есе за питанням з навчальної дисципліни «Вступ до фаху»; 2) практичне 

завдання з історії стародавньої культури; 3) практичне завдання з 

музеєзнавства. 

Максимальна кількість балів за есе зі вступу до фаху становить 40 

балів. Практичне завдання з історії стародавньої культури оцінюється у 30 

балів. Практичне завдання з музеєзнавства – 30 балів. Загальна кількість 

балів за всі практичні завдання складає 100 балів. 

2.1. Завдання зі вступу до фаху передбачає написання вступником есе 

за наданою тематикою. 

Приклад В 2.1. 

Напишіть есе на тему «Чому я хочу бути культурологом?» 

Викладіть Ваш погляд на це питання. Завдання потребує розгорнутої 

відповіді в довільній формі. Основні твердження, факти, події викладайте в 

зручній для Вас структурно-логічній послідовності. Водночас, варто 

звернути увагу на висвітлення наступних питань:  

- сутність культури та її значення для розвитку людства; 

- культура як інструмент соціалізації людини; 
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- вимоги до фахівця, що працює в культурно-мистецькій галузі на 

сучасному етапі; 

- основні функції фахівця з організації культурно-дозвіллєвої 

діяльності в суспільстві, посади, що може обіймати означений 

фахівець. 

Використовуйте найважливішу для розкриття теми інформацію, факти, 

які найкраще арґументуватимуть Ваші міркування. Сформулюйте висновки, 

в яких обґрунтуйте Ваш вибір спеціальності. 

2.2. Завдання з історії стародавньої культури передбачає ґрунтовне 

опанування теми «Культура давніх цивілізацій». Необхідно закцентувати 

увагу на міфологічних уявленнях, світоглядних засадах та основних 

досягненнях найвидатніших цивілізацій Сходу і Заходу (Месопотамія. 

Єгипет, Індія, Китай, Античні Греція та Рим). Завдання може мати вигляд 

таблиці. 

Приклад Г 2.2.  

 Порівняйте грецьку і римську культури з точки зору спільності і 

своєрідності  

 спільність  своєрідність Основні досягнення 

грецька    

римська 

 

  

 

2.3. Завдання з музеєзнавства передбачає надання характеристики 

різним типам музеїв як об′єктам, що призначені налагодити передання 
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історичного досвіду від одного покоління до іншого. Для докладного 

висвітлення цього питання необхідно ознайомитися з діяльністю 

найвидатніших музейних установ України та світу.  

Приклад Д 2.3. 

Охарактеризуйте діяльність художнього музею  в процесі формування 

естетичних уявлень молодого покоління. Повідомлення представити у формі 

розгорнутої відповіді. 

 При висвітленні означеного питанні необхідно навести приклади 

найвідоміших художніх музеїв, спиратися на власний досвід відвідування 

культурних закладів. 

Кожне з практичних завдань оцінюється сумою балів згідно загальних 

критеріїв оцінювання.  

Шкала оцінювання  всього випробування – від 0 до 100 балів. 

Вимоги до професійного відбору 

До МДУ на 2 курс спеціальності 034 – Культурологія вступають особи 

без обмеження віку, які мають диплом молодшого спеціаліста за іншою 

спеціальністю. 

Для забезпечення ефективності реалізації завдань освітньої та 

професійної підготовки, що визначені в освітньо-кваліфікаційній 

характеристиці, при відборі вступників ставляться вимоги щодо їх здібностей 

і підготовленості у вигляді системи знань, умінь і навичок, визначених 

галузевим стандартом вищої освіти з напряму «Культурологія». 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 Оцінювання знань відбувається за такою шкалою: 

Відповіді під час вступних випробувань оцінюються від 0 до 200 балів. Мінімальна 

сума балів, яку абітурієнт має набрати для участі у конкурсному відборі складає 100 балів. 

Пакет екзаменаційних матеріалів містить 3 варіанти завдань, кожен з яких включає 50 

тестових питань та 3 практичних завдання.  

За національною шкалою 
Проміжок за накопичувальною бальною 

шкалою 

відмінно 180 – 200 

добре 140 – 179 

задовільно 100 – 139 

незадовільно 0 – 99 

 

Рівні навчальних 

досягнень 
Бали 

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень 

студентів 

 0-59 Вступник розрізняє об’єкти вивчення. 

I. Незадовільний 60-74 
Вступник відтворює незначну частину навчального матеріалу, має 

нечіткі уявлення про об’єкт вивчення.  

 75-99 
Вступник відтворює лише частину навчального матеріалу; виконує 

елементарні завдання.  

 100-114 
Вступник здатний до відтворення основного навчального 

матеріалу, може повторити за зразком певну операцію, дію.  

II. Середній 115-124 
Вступник відтворює основний навчальний матеріал, здатний з 

помилками й неточностями дати визначення понять, сформулювати 

правила, визначення, поняття. 

 125-139 

Вступник виявляє знання й розуміння основних положень 

навчального матеріалу. Відповідь його(її) правильна, але 

недостатньо осмислена. Вміє застосовувати знання при виконанні 

завдань за зразком. 

 140-150 

Вступник правильно відтворює навчальний матеріал, знає 

основоположні теорії і факти, вміє наводити окремі власні 

приклади на підтвердження певних думок, частково контролює 

власні навчальні дії . 

III. Достатній 151-169 

Знання вступника є достатніми, він (вона) застосовує вивчений 

матеріал у стандартних ситуаціях, намагається аналізувати, 

встановлювати найсуттєвіші зв’язки і залежність між явищами, 

фактами, робити висновки, загалом контролює власну діяльність. 

Відповідь його (її) логічна, хоч і має неточності.  

 170-179 

Вступник добре володіє вивченим матеріалом, застосовує знання в 

стандартних ситуаціях, уміє аналізувати й систематизувати 

інформацію, використовує загальновідомі докази із самостійною і 

правильною аргументацією. 

 180-183 
Вступник має повні, глибокі знання, здатний (а) використовувати їх 

у практичній діяльності, робити висновки, узагальнення. 

IV. Високий 184-190 
Вступник має гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, 

аргументовано використовує їх у різних ситуаціях, уміє знаходити 

інформацію та аналізувати її, ставити і розв’язувати проблеми.  

 191-200 

Вступник має системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог 

навчальних програм, усвідомлено використовує їх у стандартних та 

нестандартних ситуаціях. Уміє самостійно аналізувати, оцінювати, 

узагальнювати опанований матеріал, самостійно користуватися 

джерелами інформації, приймати рішення.  
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